خولة المهيري

واحدة من القيادات النسائية اإلماراتية ،لديها خبرة في مجاالت االستراتيجية والتسويق تمتد ألكثر من 21
عام ًا في القطاعين الحكومي والخاص.
تشغل خولة المهيري منصب النائب التنفيذي للرئيس لقطاع االستراتيجية واالتصال الحكومي في هيئة كهرباء
ومياه دبي .رئيسسكيتيو ضرعمل تايلاعفلاو مالعإالو ةماعلا تاقالعلاو قيوستلا ةنجل  ،وبصفتها عضو في
فريق القيادة العليا للهيئة ،تشارك في اتخاذ القرارات المؤسسية وتعمل على ضمان مواءمة استراتيجيات وخطط
الهيئة مع نماذج وخطط وسياسات الحوكمة لتحقيق أفضل النتائج.
تولت خولة المهيري قيادة ودعم العديد من المشروعات والمبادرات االستراتيجية خارج مهام منصبها ،حيث شاركت في  14لجنة مختلفة على
األقل تشمل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ،و"ماي دبي" ،و"شمس دبي" وغيرها .ومنذ توليها منصب النائب التنفيذي
للرئيس ،أسهمت في رفع نسبة الوعي بالهوية المؤسسية لهيئة كهرباء ومياه دبي من  %80إلى  %89خلال السنوات الثلاث الماضية.
تمتلك المهيري خبرات ممتدة في قطاعات النفط والغاز ،والسياسة العامة ،والعلاقات الحكومية ،والطاقة والمياه ،وتمكين المرأة والدبلوماسية،
والبرامج اإلنسانية والخيرية ،وشغلت عدة مناصب في الكثير من المؤسسات مثل "سقيا اإلمارات" والمجلس األعلى للطاقة بدبي ،ومكتب
رئاسة مجلس الوزراء ،والمكتب التنفيذي إلمارة دبي ،ودبي القابضة ،وشركة بترول اإلمارات الوطنية (إينوك) ،و"كالتكس" ،وذلك في مجاالت
االستراتيجية المؤسسية ،وإدارة ا ألداء ،والشرا كات المؤسسية ،والمرونة وإدارة المخاطر ،وتطوير وإدارة الهوية المؤسسية ،والمسؤولية
االجتماعية للشركات ،وسعادة المعنيين.
لدى المهيري مهارات قيادية متميزة وتتولى قيادة فرق عمل تتميز باألداء المرتفع والحفاظ على أدائها وتحقيق نتائج تتسم بالكفاءة وال فعالية،
مع الحرص على تحفيز الموظفين والعمل بروح الفريق الواحد .وحققت المهيري نجاحا ً كبيرا ً في مختلف مجاالت التميز في القطاع الحكومي
وعلى المستوى المؤسسي والمجتمع بشكل عام ،وذلك من خلال مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات ،والمبادرات ذات الصلة باألعمال
التطوعية واالستدامة ،حيث تعمل على تشجيع ثقافة االستدامة في القطاع الحكومي وفي هيئة كهرباء ومياه دبي ،وكذلك بين المواطنين
والمقيمين في دبي.
خولة المهيري نصير للمرأة وتهتم بحقوقها ،ومن خلال عضويتها في مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة ،لعبت دورا ً مهما ً في مجال تمكين المرأة
من خلال تأسيس وقيادة وإدارة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي ألكثر من  8سنوات ( ،)2018-2009وشاركت في العديد من
المؤتمرات النسائية المحلية والدولية ،حيث سلطت الضوء على دور المرأة اإلماراتية في قطاع الطاقة ،وساهمت في توفير الفرص للمرأة وتعزيز
بيئة العمل اإليجابية للمرأة العاملة سواء في أداء مهام عملها كمهندسة أو كموظفة من أصحاب الهمم وكذلك في األنشطة الرياضية المختلفة،
وذلك عبر قيادة وإدارة العديد من المبادرات الخاصة بالمرأة في الهيئة ،إضافة إلى التعاون مع المؤسسات األخرى لتعزيز دورة المرأة اإلماراتية
في القطاع الحكومي .كما أسهمت في تعزيز مكانة هيئة كهرباء ومياه دبي على الصعيدين المحلي والعالمي كبيئة عمل صديقة للمرأة.
تحمل المهيري درجة بكالوريوس العلوم التطبيقية في إدارة األعمال من كلية دبي للطالبات  -كليات التقنية العليا ،ودبلوم تنفيذي في اإلدارة من
جامعة كامبردج في المملكة المتحدة مع مرتبة الشرف في اإلدارة االستراتيجية والتسويق االستراتيجي ،كما حصلت على درجة الماجستير في
إدارة مشاريع التسويق الدولي من جامعة هاريوت وات .كما إنها خريج معتمد في أنظمة بطاقة األداء المتوازن من مؤسسة بلاديوم ،وهي كذلك
عضو معتمد في المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة.
لدى المهيري عدة هوايات تشمل القراءة في مجاالت الفنون والحوار بين الثقافات ،إضافة إلى السفر والشعر وتصميم األزياء.
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