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م،   الرئيس التنفيذي / سعادة  المحتر
ي   لألوراق الماليةسوق أبوظب 

، دولة اإلمارات العربية المتحدة ي  أبوظب 

 H.E. Chief Executive Officer 
Abu Dhabi Securities Exchange 
Abu Dhabi, UAE 
 

 ,Dear Sir  تحية طيبة وبعد ،،،

   
 

ية لمجموعة  ن الرئيس التنفيذي للموارد البشر  تعيي 
 اتصاالت 

 

 Appointment of Etisalat Group Chief Human 
Resource Officer 

كة   )مجموعة اتصاالت( لالتصاالت مجموعة اإلمارات تنهي شر

دينا علي  / ةالسيد ش.م.ع إىل علمكم بأنه قد تم تعيي   

ية لمجموعة اتصاالت ، المنصوري  للموارد البشر
ً
 تنفيذيا

ً
رئيسا

 من 
ً
  2020نوفمب   24اعتبارا

ً
العزيز  لسيد/ يونس عبد ل خلفا

 . الذي تقدم باستقالته ألسباب شخصيةالنمر 

 
 

وقد شغلت السيدة/ دينا المنصوري العديد من المناصب هذا 

ي 
تها المهنية الت  ية خالل مسب  ي مجال الموارد البشر

 
القيادية ف

ي قطاعات التجزئة والنفط والغاز 17امتدت ل  )
 
 قضتها ف

ً
( عاما

ي والما
 
حاصلة السيدة/ دينا المنصوري  .ىلي والقطاع المرصف

ي ماجستب  
 
اثكاليد، ودرجة ف إدارة األعمال من جامعة سب 

ي العلوم تخصص نظم المعلومات اإلدارية 
 
البكالوريوس ف

ة الذاتية للسيدة/  والمالية من جامعة بوسطن.  مرفق طيه السب 

 دينا علي المنصوري. 

 

 Emirates Telecommunications Group Company 

(Etisalat Group) PJSC would like to announce that 

Ms. Dena Ali Al Mansoori is appointed as Etisalat 

Group Chief Human Resource Officer, effective 

from 24th November 2020, to replace Mr. Younis 

Abdelaziz Al-Nimr who has resigned for personal 

reasons. 
 

Ms. Dena Al Mansoori has held many leading 

human resource positions throughout her 17-

year career in retail, oil, gas, banking and finance 

sectors. Ms. Dena Al Mansoori has MBA from the 

University of Strathclyde and a Bachelor of 

Science in Management Information Systems 

and Finance from Boston University. Attached is 

the c.v. of Ms. Dena Ali Al Mansoori 

 

 

ام وتفضلوا بقبول فائق اإل    ,Kind regards  ،،والتقدير،حتر

 
ي 
 حسن محمد الحوسبن

كة  مـجـموعـة اتصاالت  -أميـــــــن عام الشر  
 Hassan M. Al Hosani  

Corporate Secretary – Etisalat Group 



 

Curriculum Vitae of Ms. Dena Ali Al 

Mansoori 

Etisalat Group Chief Human Resource 

Officer 

ة الذاتية للسيدة/ دينا علي المنصوري   الست 

ية لمجموعة اتصاالت   الرئيس التنفيذي للموارد البشر

With over 17 years of experience, Ms. Dena 

Al Mansoori is a leading global Human 

Resource practitioner with vast experience 

in leveraging organizational behavior, 

people science, and AI Technologies, to help 

organizations make data-driven decisions 

regarding how they attract, hire, promote, 

engage, and retain top talent.  

Among the positions she held, Ms. Dena Al 

Mansoori was the former Chief Human 

Resources Officer of the Central Bank of the 

UAE. As of earlier this year, she is the 

founder and CEO of WhiteBox HR, her own 

HR Tech company that uses Machine 

Learning, People Science, and Organization 

Network Analysis. Ms. Dena Al Mansoori has 

worked in leading companies across four 

continents in various industries including 

retail, oil and gas, banking, and finance. 

ة السيدة/ دينا المنصوري ألكبر من    وهي  17تمتد خب 
ً
عاما

ية  ي مجال الموارد البشر
 
 ف

ً
وتمتلك إحدى الرائدات عالميا

ة ، والعلوم واسعة  خب  حول كيفية التحليل المؤسسي

كات  ويد الشر اإلنسانية، وتقنيات الذكاء االصطناعي لب  

بالقرارات المرتكزة عل البيانات الستقطاب وتعيي   وتطوير 

ية.   ومشاركة واستبقاء أفضل الكفاءات البشر

 

 

 

ي شغلتها السيدة/ دينا 
شملت المناصب السابقة الت 

ي مرصف المنصوري منصب رئيس إدارة 
 
ية ف الموارد البشر

ي مطلع هذا العام 
 
اإلمارات العربية المتحدة المركزي، وف

كة  شغلت منصب الرئيس التنفيذي ومؤسس شر

Whitebox HR  ية التقنية كة الموارد البشر وهي شر

ي أرب  ع قارات من قبلها  المملوكة
 
. وعملت دينا المنصوري ف

ضمن بيئات عمل متنوعة شملت قطاعات مختلفة مثل 

 قطاع البيع بالتجزئة، والقطاع الماىلي وقطاع النفط والغاز. 
 

Ms. Dena Al Mansoori holds an MBA from 

the University of Strathclyde in Scotland, a 

Bachelor of Science in Management 

Information Systems and Finance from 

Boston University in USA.  

ي السيدة/ دينا المنصوري حاصلة عل ماجستب   
 
إدارة ف

اثكاليد  ي اسكتلندا  األعمال من جامعة سب 
 
، ودرجة ف

ي العلوم تخصص نظم المعلومات اإلدارية 
 
البكالوريوس ف

ي الواليات المتحدة  والمالية من جامعة بوسطن
 
ف

 . األمريكية

 

 

 


