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مجاالت الخبرة

المدير العام التنفيذي  2011إلى اآلن
عبد اللطيف جميل – مؤسسة مجتمع جميل الخيرية

دكتوراه في إدارة األعمال

جدة ،المملكة العربية السعودية

درجة البكالوريوس في العلوم 1992
 - 1992جامعة الملك عبدالعزيز – جدة

جدة ،المملكة العربية السعودية

جدة ،المملكة العربية السعودية

 وضع وتنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز رسالة المؤسسة السعي لتوسيع حضور الشركة في فضاء األنشطة غير الربحية ومبادرات توعية الجمهور اإلشراف على األداء المالي والتشغيلي العام للمؤسسةالمدير العام  2003إلى 2006
عبد اللطيف جميل – برامج عبداللطيف لخدمة المجتمع الخيرية

جدة ،المملكة العربية السعودية

 صياغة إجراءات فعالة لمراقبة التكاليف والعمل على تطبيقها تخصيص الموارد وتوزيعها لتمكين تحقيق النمو العضوي للمؤسسة العمل باستمرار على غرس قيم االحترافية والفخر في نفوس زمالء العملمدير عام قسم التخطيط والتسويق  2000إلى 2002
شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل

العضويات
 عضو مجلس مديرين شركة عبد اللطيف جميل للتجزئةالمحدودة
 عضو مجلس مديرين شركة عبد اللطيف جميللألراضي المحدودة
 رئيس مجلس إدارة شركة باب رزق جميل للتمويلمتناهي الصغر( .شركة مساهمة مقفلة)
 عضو مجلس مديرين شركة نفيسة شمس للتجارة المحدودة عضو مجلس مديرين شركة الغدير المتجددة للطاقة المحدودة عضو لجنة العالقات العامة في شركة عبداللطيف جميل. عضو مجلس امناءمؤسسة مجتمع جميل األهلية. نائب رئيس اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرفالسعودية.
 عضو سابق بمجلس إدارة اللجنة التجارية بغرفة تجارة جدة. عضو سابق بمجلس إدارة مركز تطوير المشاريع الصغيرةبغرفة تجارة وصناعة جدة.
 عضو سابق باالتحاد العربي للمشروعات الصغيرة. عضو سابق بمجلس صندوق الطالب (ممثل الخريجين) بجامعةالملك عبد العزيز .1996 ،
 -عضو المجلس االستشاري في شركة المبادئ األربعة.

كاتب عمود بارز
جدة ،المملكة العربية السعودية

 تصميم وتنفيذ وتسهيل خطة التسويق السنوية للشركة تخطيط وإدارة ميزانية التسويق للشركة ومراقبة التكاليف مسؤول عن أنشطة العالقات العامة وإدارة البائعين واالستشاريين الخارجيينالمدير العام  1992إلى 2000
مركز جدة للعلوم والتكنولوجيا (مجموعة دلة)

ماجستير في إدارة األعمال 2006

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
 -2000األسكندرية – مصر

 إدارة االتصاالت المؤسسية في مكتب الرئيس مع جميع إدارات وأقسام الشركة إدارة جدول الرئيس واجتماعاته حضور جميع اجتماعات مجلس اإلدارة اإلستراتيجية والشهريةالمدير التنفيذي  2007إلى 2010
عبد اللطيف جميل – مبادرات عبداللطيف جميل االجتماعية الخيرية

المؤهالت المهنية
األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
 -2011األسكندرية – مصر

 توجيه استراتيجية النمو المستدام وقيادة عمليات المؤسسة بناء فريق تنفيذي فعال وتطويره تولي المسؤولية الكاملة أمام مجلس اإلدارة عن جميع عمليات المؤسسة بناء عالقات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية و القطاع الخاصالمدير العام التنفيذي  2006إلى اآلن
عبد اللطيف جميل – مكتب الرئيس
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يشغل إبراهيم باداود حال ًيا منصب المدير العام التنفيذي في مجتمع جميل ،وهي مؤسسة اهليه تسعى لمواصلة
مسيرة العمل الخيري التي أرساها المغفور له الشيخ عبد اللطيف جميل في جدة عام  .1945تغطي مبادرات مجتمع
جميل حال ًيا ستة مجاالت رئيسية للتنمية هي :فرص العمل ،والفنون ،والتعليم ،والصحة ،والمناخ ،والبحث العلمي.
نجحت مجتمع جميل من خالل شراكة طويلة األمد مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( ،)MITفي تأسيس
ودعم عدد من المنابر البحثية و العالمية المرموقة ،مثل معمل عبد اللطيف جميل العالمي لمكافحة الفقر (،)J-PAL
معمل عبد اللطيف جميل للماء والغذاء ( ،)J-WAFSومعمل عبد اللطيف جميل العالمي للتعليم ( ،)J-WELوعيادة
أيضا في
عبد اللطيف جميل لتقنيات التعليم اآللي في مجال الرعاية الصحية ( .)J-Clinicكما شاركت مجتمع جميل ً
تأسيس معهد عبد اللطيف جميل لمكافحة األمراض المزمنة واألوبئة واألزمات الطارئة ( )J-IDEAفي إمبريال كوليدج
بلندن للتنبؤ باألزمة الصحية العالمية والعمل على منع وقوعها.
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عاما في إدارة
يتمتع باداود بمهارات قيادية عالية ودوافع ذاتية نحو تحقيق األهداف ،وله من الخبرة ما يصل إلى ً 28
المبادرات االجتماعية لدى عدد من الشركات الرائدة في المنطقة ،مثل عبد اللطيف جميل ومجموعة دلة .أظهر
باداود قدرات استثنائية في تطوير وتعزيز فرق اإلدارة من أجل تعظيم كفاءة الشركة .يعد خبير في تحويل األعمال
االجتماعية إلى أعمال مستدامة .تحت قيادته ،ساعد باب رزق جميل ،إحدى مبادرات مجتمع جميل ،في توفير فرص عمل
ألكثر من  900,000رجل وإمرأة على مستوى العالم منذ عام  2003حتى االن.
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ملخص مهني

جدة ،المملكة العربية السعودية

 المساعدة في تأسيس أول مركز للعلوم والتكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية وضع الخطط اإلستراتيجية القائمة على الفرص التكنولوجية والمالية -المساهمة في بناء صورة المركز من خالل التعاون مع المنظمات الحكومية والخاصه

 جريدة االقتصادية ()2006 جريدة الجزيرة ()2012 -جريدة المدينة (من 2015حتى اآلن)

إجادة اللغات
 اللغة االنجليزية -اللغة العربية

أيضا على
يمكنك متابعتي ً

