My name is Dareen Al-Abki
A passionate, reliable and collaborative marketer with 10 years of experience within the
pharmaceutical industry. As an international marketeer, I have extensive experience in
project management dealing with cross-functional and multicultural team members and
external partners, given I have fulfilled several roles as a brand manager as well as
practice in the field of MENA regulatory affairs, hospital line sales, and market access.

I would love to join A&M community to:
1- Enhance the home-school partnership which contributes to improve student wellbeing and learning by strengthening the communication in an open channel
between all parties which is a key aspect of the Parent Council's role that will
cultivate a healthy environment that support the progress and development of the
school plans.
2- Empowering “Positive school-family partnerships” which has main role in
developing and improving the environmental and educational conditions in
the school.

اسمي دارين العبكي لدي ابن وابنة في هذه المدرسة العريقه
أتمتع بخبرة أكثر من  10سنوات في عدة مناصب في مجال الصناعة األدوية .بصفتي مسو ًقا دوليًا  ،لدي خبرة واسعة في
نظرا ألنني قد قمت
إدارة المشاريع التي تتعامل مع أعضاء الفريق متعددي الوظائف والثقافات والشركاء الخارجيين ً ،
بالعديد من األدوار كمدير للعالمة التجارية وكذلك كنت مسؤولة عن مجال الشؤون التنظيمية ومبيعات خط المستشفيات
وقسم التسويق لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

كونني شخص منظم جدا وشغوف لتحقيق هدفي وذلك من خالل بناء خطط مستقبلية معتمدة على رؤية جميع االطراف كما
وانه لدي القدرة على االداره و التنسيق بين اكثر من قسم وبين جميع االطراف المعنية ولدي القدرة على التعامل مع كافة
الثقافات.

أود اعالمكم انني سأكون سعيدة جدا بانضمامي لمجلس أولياء األمور وذلك للعمل على:

 -1تعزيز الشراكة والتعاون بين االهل والمدرسة التي تساهم من أجل مصلحة الطالب وتعلمهم من خالل تعزيز
التواصل االيجابي في قناة مفتوحة بين جميع األطراف وهو جانب رئيسي من دور مجلس اولياء االمور الذي
سيخلق بيئة صحية تدعم التقدم و التطور والوصول الى اهدافنا معا.

 -2تمكين "الشراكة اإليجابية بين المدرسة واألهالي" والتي لها دور رئيسي في تطوير وتحسين الظروف البيئية
والتعليمية في المدرسة.
 -3تنظيم وترتيب االحداث او النشاطات الهادفة سواء بين الطالب او بين األهالي والمدرسة.

