


أكــرم عــبــد اللـطـيـف جـراب
رئـيـس مـجـلس إدارة بـنـك الـقـدس

ماجستير ادارة أعمال/ جامعة درهم- بريطانيا  •
بكالوريوس صيدلة – جامعة بغداد  •

رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للعلوم والثقافة- جامعة قاسيون- سوريا  •
رئيس مجلس ادارة لشركة دار الدواء- األردن  •

عضو مجلس امناء – جامعة القدس المفتوحة – فلسطين   •
عضو مجلس امناء – جامعة االستقالل – فلسطين   •

عضو مجلس امناء مؤسسة ياسر عرفات   •
مساهم رئيسي وعضو مجلس ادارة بنك الجزيرة- السودان  •

رئيس مجلس ادارة ومالك شركة cometa scientific بريطانيا  •
مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة الكرمل- األردن  •
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دريــد أكــرم جـراب
نــائــب رئـيـس مـجـلس اإلدارة

ماجستير ادارة اعمال / جامعة درهم -بريطانيا   •
بكالوريوس ادارة أعمال / جامعة كنت – بريطانيا  •

مدير عام القسم الطبي في مجموعة شركة الكرمل – األردن  •
عضو مجلس إدارة – البنك االستثماري األردني  •

خبرة 17 عاما في تجارة وتسويق المستلزمات الطبية واألدوية   •
عدة استثمارات في العالم العربي   •

عضوية مجلس ادارة شركة دار الدواء لالستثمار- األردن )2015-2007(  •
عضوية مجلس ادارة شركة دار الغذاء- االردن )2014-2011(  •
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عدنان أبو الحمص
عضو مجلس إدارة

ممثاُل عن هيئة التقاعد الفلسطينية   •

ربى محمد مسروجي
عضو مجلس إدارة

ماجستير ادارة أعمال/ جامعة بيرزيت  •

•  عضو مجلس ادارة مجموعة مسروجي

•  عضـــو مجلس ادارة والرئيس التنفيذي للشـــركة المتحدة 
لـــأوراق المالية ) ســـابقا (

عضو مجلس ادارة مركز الفن الشعبي   •

رئيس  مجلس ادارة طباق للنشر والتوزيع   •

والمؤسســـات  الجمعيـــات  مـــن  عـــدد  فـــي  عضـــو   •
الفلســـطينية الرائـــدة ) جمعيـــة انعـــاش األســـرة، معهد 
االبحـــاث التطبيقيـــة )اريـــج(، اصدقـــاء جامعـــة بيرزيـــت، 

مفتـــاح(
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عاهد فايق بسيسو
عضو مجلس إدارة

بكالوريوس هندسة معمارية/ جامعة القاهرة  •

عضو مجلس ادارة في شركة عمار  •

عضو مجلس ادارة في المؤسسة المصرفية الفلسطينية  •

الفلســـطيني  التعـــاون االقتصـــادي  أميـــن صنـــدوق مجلـــس   •
اليونانـــي 

عضو مجلس أمناء جامعه القدس المفتوحه   •

عضو هيئة عامة في صندوق االستثمار الفلسطيني   •

عضو اللجنة االستشارية في مؤسسة امديست االمريكية  •

ممثل مؤسسة “أولف بالم” االسبانية في فلسطين  •

وليد نجيب األحمد
عضو مجلس إدارة

بكالوريوس هندسة كهربائية   •

رجل اعمال له خبرة واسعة في العمل في قطاع االنشاءات  •

نائـــب رئيس مجلس ادارة شـــركة القـــدس العقاريـــة ومدير عام   •
فلسطين الشـــركة- 

عضو مجلس ادارة الشركة العربية للفنادق- فلسطين  •

عضو مجلس ادارة في صندوق ووقفية القدس  •
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منتصر عزت أبو دواس
عضو مجلس إدارة

بكالوريوس محاسبة وإدارة مالية- جامعة باكنجهام  •
المدير العام للبنك االستثماري - األردن   •
محاسب عام معتمد- الواليات المتحدة  •

د. حامد عبد الغني جبر
عضو مجلس إدارة

دكتوراه هندسة كهربائية   •  

ذ.م.م-  لالنشـاءات  الكونكـورد  مجموعـة  ادارة  مجلـس  رئيـس   •
األردن

رئيس تنفيذي شركة أنفرا رود- قطر  •

عضو مجلس ادارة بنك الجزيرة- السودان   •

عضو مجلس ادارة بنك مدمجة معلومات البناء  •

رئيس اتحاد مقاولي الدول اإلسالمية سابقا  •

رئيس مجلس ادارة شركة الضامنون العرب سابقا  •

عضو مجلس نقابة  المقاولين االردنيين سابقا  •

مؤسـس وعضـو هيئـة تدريـس كلية الهندسـة / الجامعـة األردنية   •
)1975-1979  (

عضو مجلس ادارة جامعة العقبة للتعليم  •

عضو مجلس امناء جامعة العقبة لتكنولوجيا سابقا  •

عضو مجلس مستشارين شركة فوسى االستشارية – مدريد   •
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صالح جبر احميد
عضو مجلس إدارة

بكالوريوس محاسبة   •
مالك ورئيس مجلس ادارة مصنع للشاي في سيرالنكا  •

مالك شركة لتصدير الشاي في سيرالنكا   •
شـــريك فـــي شـــركة الكمـــال للمالحـــة والتخليص فـــي كل من   •

وفلســـطين واألردن  الكويـــت 
•  عضـــو مجلـــس ادارة فـــي االتحـــاد العربـــي لمصـــدري البضائع 

واللوجســـتيات 
عضو مجلس أمناء جامعة قاسيون- سوريا  •

عضو مجلس ادارة في شركة التكافل للتأمين  •

د. ماجد عوني ابورمضان
عضو مجلس إدارة

استشارى اول طب و جراحه العيون  •
زميل كليه الجراحين الملكية البريطانيه - ادنبرة  •

رئيس بلديه غزه ورئيس اتحاد الهيئات المحليه الفلسطينيه  •
رئيس مجلس اداره مصلحه مياه بلديات الساحل    •

رئيس مجلس اداره شركه غزه لجراحه العيون  •
عضـــو مجلس أمناء مجموعه مستشـــفى ســـان جـــون القدس   •

للعيـــون - بريطانيـــا
عضو مجلس أمناء جامعه االزهر  •

أستاذ طب العيون وفسيولوجيا االعصاب بجامعه االزهر   •
عمـــل مديرا عامـــا الداره التعاون الدولي و اداره المستشـــفيات   •

فـــي وزاره الصحه
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هيثم سميح البطيخي
عضو مجلس ادارة

ممثال عن البنك األردني الكويتي

بكالوريـــوس فـــي العلـــوم السياســـة و العالقـــات الدوليـــة )مرتبـــة   •
الشـــرف(  

جامعة كنت في كانتربري – المملكة المتحدة البريطانية   •

رئيس التجزئة والبنكية الخاصة في البنك االردني الكويتي.  •

رئيس مجلس ادارة وعضو مؤسس في شركة إجارة للتأجير   •
التمويلي )ممثل البنك األردني الكويتي(.

رئيس مجلس إدارة شركة سند كابيتال )ممثل البنك األردني   •
الكويتي(.

رئيس مجلس ادارة شركة المتحدة لالستثمارات المالية.  •

عضوا في مجلس أمناء متحف األردن.  •

عضو في مجلس ادارة مؤسسة الملكة رانيا.  •

 )JIoD( عضو في مجلس ادارة بيت الحوكمة األردني للتدريب  •

عضـــو فـــي مجلـــس ادارة جمعيـــة الضيـــاء الخيريـــة لتربيـــة وتعليـــم   •
بصريـــا المعوقيـــن  األطفـــال 

ابراهيم احمد ابودية
عضو مجلس ادارة

ممثل عن شركة الشروق لإلستثمارات المالية والعقارية

بكالوريوس حقوق  •

رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لالستثمارات المالية والعقارية  •

رئيس هيئة المديرين لشركة السهم الدولي للوساطة   •
واالستثثمارات المالية – االردن

خبرة 30 عامل في اقطاع المصرفي   •

مدير عام/ عضو مجلس ادارة بنك االستثمار الفلسطيني )-2000  •
)2011

مساعد مدير عام بنك االستثمار العربي االردني )1990-2000(  •

مساعد تنفيذي ) VP( بنك بي ان بي باريبا باريس/ قطر )-1977  •
)1990

عضو مجلس إدارة - شركة مصفاة البترول األردنية ) 2019(  •
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