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Naila Al Moosawi is an accomplished and commercially focused Human Resources 
Director with a proven ability to drive organisational development and change in global 
settings with over 15 years of experience in the Human Resources field. She has been 
instrumental in leading business transformations at 3 start-ups, 3 restructurings, 2 
mergers and 1 divestment. She is currently Director of Human Resources-GCC at 
LafargeHolcim, the world’s number one building materials company, where she has 
actively reduced the company’s risk through growth and restructuring strategies. Prior 
to Lafarge she held positions at Emirates National Oil Company and Dubai Civil Aviation, 
where she was the first female air traffic controller in the Middle East. Naila holds a Master 
in Applied Psychology from the University of Middlesex, is a CIPD Associate and a 
Certified Board of Director from the Al Hawkamah Institute of Directors DIFC. 
 
  

  

عامًا في العديد من  15الموسوي خبرة مميزة ومركزة على الموارد البشرية تفوق الـ نيلةتملك السيدة 
وقد لعبت دورًا أساسيا  وتقدير. بكفاءةالشركات حيث نجحت في تنظيم العديد من الهياكل التنظيمية 

عمليات إعادة الهيكلة و عمليتان اندماج وعملية تخارج من  3شركات ناشئة، و  3في التحول التجاري لـ
بر الشركات في "لفارج هوسيم" احدى أكشركة تعمل حاليًا كمدير ادارة الموارد البشرية في  استثمار.

 مجال مواد البناء، حيث لعبت دورًا هامًا في تقليل المخاطر من خالل استراتيجية النمو وإعادة الهيكلة.
حيث كانت اول امرأه  ،وهيئة الطيران المدني في دبيوشغلت قبل ذلك مناصب في شركة البترول "اينوك" 

جستير في شهادة الما نيلة. تحمل السيدة الشرق االوسطتشغل وظيفة التحكم في الحركة الجوية في 
معية إدارة من جامعة "ميدلسيكس" وحاصلة على شهادة محترف معتمد من جتخصص علم النفس 

معهد حوكمة التابع لمركز دبي المالي وشهادة عضو مجلس إدارة معتمد من  CIPDالموارد البشرية 
 العالمي.
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