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Over the past 18 years, I obtained deep experience in strategies’ and clusters’
development, including organizational development knowhow. I contributed and
added value to national economic reformations and competitiveness endeavors. I led
several functions and roles within various organizations and national platforms, from
programs’ management, to strategy management, to enterprise and ecosystems
growth, to advocacy and policy development. I have solid ideation and
conceptualization skills and I am always appreciative of new challenges. I am also
represented on other companies’ boards to advise on governance and growth
strategies. I hold a BSc degree in Computer Science from Princess Sumaya University
for Technology. Throughout my previous experience in addition to my current role, I
am highly exposed to various models of education and youth development
approaches. Coming from the Tech cluster for most of my experience, I can add great
value in EdTech strategies. My honest intention from taking part in the parents’ council
is to truly bring our kids voices to the school founders and leaders, and to evolve the
school systems to suit future needs. I believe I can bring creative and dynamic practical
ideas to grow academic excellence, the school environment and culture, the student
agency and identity as well as evolve learning concepts beyond the traditional and
boxing systems, or assessments or approaches. In essence, I would like to ensure a
consistent development environment for our kids at school, home and beyond. It is
said that it takes a village to bring up a child.

 بما في، اكتسبت خبرة عميقة في تطوير االستراتيجيات والقطاعات المختلفة،  عا ًما الماضية18 على مدار الـ
 وقدت العديد. لقد ساهمت في العديد من اإلصالحات والمساعي االقتصادية و التنافسية.ذلك التطوير المؤسسي
 من إدارة البرامج إلى إدارة اإلستراتيجيات،من الوظائف واألدوار في مختلف المنظمات والمنصات الوطنية
 لدي مهارات قوية في التفكير. إلى حمالت كسب التأييد وتطوير السياسات،إلى نمو المؤسسات والنظم البيئية
 كما أنني عضو في مجالس إدارة لعدد من المؤسسات والشركات.التصميمي وأقدر دائ ًما التحديات الجديدة
 أحمل درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة األميرة.لتقديم المشورة بشأن خطط الحوكمة والنمو
 أنا على دراية كبيرة بنماذج مختلفة من، من خالل خبرتي السابقة إضافة إلى دوري الحالي.سمية للتكنولوجيا
 يمكنني،نظرا لعملي وخبرتي في قطاع التكنولوجيا
ً  و.التعليم الرسمي والغير رسمي وبمجاالت تنمية الشباب
 هدفي.إضافة قيمة كبيرة في استراتيجيات التعلم المدمج وااللكتروني وسبل التعلم وكسب المهارات الحديثة
،من المشاركة في مجلس أولياء األمور هي اليصال أصوات أطفالنا بشفافية إلى مؤسسي المدرسة وقادتها
 أعتقد أنه يمكنني تقديم أفكار عملية وإبداعية لتنمية التميز.وتطوير أنظمة لتتناسب واالحتياجات المستقبلية
 باإلضافة إلى تطوير مفاهيم التعلم بما يتجاوز، وشخصية وهوية الطالب، وبيئة المدرسة وثقافتها،األكاديمي
ً  أسعى لضمان بيئة تنموية متعادلة ومتزنة ألطفالنا في المدرسة والمنزل وخارجهما تبعا.األنظمة التقليدية
.للقول المعروف بأن تنشئة طفل تحتاج لجهود قرية بأكملها

