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 طاهر مينهأ :االسم
 إماراتي :الجنسية

 مجلس إدارة مستقلعضو :  نوع العضوية 
ماجستير في االدارة العامة، : ة العلمي شهادةال

 وماجستير في إدارة االعمال
 لشؤون الشركات –نائب الرئيس : المهنة

 
 

Amina Taher has more than 14 years' experience in the field of marketing and 
communications. She is Vice President Corporate Affairs at Etihad Aviation Group were 
she is responsible for leading the global corporate communications strategy. She joined 
Etihad Airways as Head of Media Relations in 2014 and was previously Head of Social 
Development and Sponsorship in the Group Communications Unit at Mubadala 
Investment Company. Prior to Mubadala, Amina was Executive Director of Corporate 
Communications at Zabeel Investments. Her career highlights also include mentoring 
Emirati entrepreneurs, starting an organic food company, speaking at leadership 
conferences, and championing the advancement of Emirati women in society and 
business. Amina holds a Master of Public Administration (MPA) degree from Harvard 
University and an MBA from the London Business School. She has a BS degree in Applied 
Media Studies from the Higher Colleges of Technology, Dubai. 
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سنوات في مجال التسويق والتواصل. وتشغل حاليًا منصب نائب  14 تمتلك السيدة أمينة طاهر خبره تفوق الـ
لشؤون الشركات في مجموعة االتحاد للطيران حيث انها مسؤولة عن إستراتيجية االتصال  –الرئيس 

وشغلت سابقاُ  2014في عام  العالمى المؤسسي. أنضمت لالتحاد للطيران كمسؤولة للتواصل مع االعالم
والرعاة في قسم التواصل في مجموعة مبادلة لألستثمار. وقبل انضمامها  التنمية االجتماعيةمنصب مديرة 

المؤسسي في مجموعة وصل لالستثمار. كما تشمل لمبادلة كانت تشفل منصب مديرة ادارة التواصل 
مسيرتها العديد من المحطات التي تشهد دعم رواد االعمال في دولة االمارات العربية المتحدة وقد انشات 

التحدث في المؤتمرات القيادية لدعم المرأة االماراتية في المجتمع شاركت بلالغذية العضوية، وشركة 
أمينة حاصلة على ماجستير في االدارة العامة من جامعة هارفرد وماجستير في ادارة االعمال من  واالعمال.

 في دبي. ة العليالندن لالعمال. كما انها حاصلة على بكالوريس أعالم من الكليات التقني جامعة
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