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يعد رامز طنوس شحادة من القادة الدوليين المتمرسين في عمليات التحول وخبير استراتيجي متخصص في 
مجموعٍة واسعة من القطاعات الصناعية والتكنولوجية، ورائد فكري، ومستثمر مخاطر، وواحد من المساهمين 

 وبناءها.بقوة في تمكين المجتمعات 
 

يتولى رامز حاليًا قيادة الفرع اإلقليمي إلحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال االبتكار الرقمي والشبكات 
االجتماعية، وقد قام على امتداد مسيرته المهنية بتأسيس وتوسيع وقيادة مشاريع أعمال إقليمية وعالمية في 

كات االستشارية العالمية المرموقة. كما ساهم شحادة عدة قطاعات تجارية وصناعية لصالح عدٍد من الشر 
بمجموعٍة واسعة من الكتابات وقدم خدماته االستشارية لمؤسسات القطاعين العام والخاص الرائدة بشأن 

-موضوعات متنوعة مثل استراتيجيات التحول الرقمي ورقمنة قطاعات األعمال والتنمية االجتماعية
 ول التكنولوجية وتطوير الخدمات والبنية التحتية الذكية.االقتصادية القائمة على الحل

 
برامج للمسؤولية االجتماعية وشارك بفاعلية في مبادرات القيادة المجتمعية قام رامز أيضًا بإطالق وقيادة 

اإلقليمية بهدف إحداث تغيير إيجابي في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على عدة أصعدة 
كين المرأة والحفاظ على البيئة وريادة األعمال االجتماعية إلى جانب العديد من القضايا االجتماعية منها تم

 واالقتصادية األخرى.
 

، حيث يتولى فيسبوكحاليًا منصب المدير اإلداري لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لدى رامز يشغل 
وحزمة تطبيقاتها وخدماتها ومنصاتها المتنامية للشركة بحكم منصبه قيادة النمو التشغيلي والتجاري 

، وغيرها( بهدف تعزيز نجاحاتها الحالية التي وورك بليس، أوكيولوسماسنجر،  فيسبوك، واتساب، إنستغرام)



مليون  200تتمحور حول تعزيز أداء منصات الهواتف النقالة، وتعظيم األثر اإليجابي على حياة نحو 
الخدمات بالفعل والماليين الذين لم يستخدموها بعد، وبناء شراكات شخص يستخدمون تلك المنصات و 

 اجتماعية وتجارية متينة وتوثيق الروابط بين أرجاء المنطقة.
 

، الشركة االستشارية الرائدة بوز ألن هاملتون منصب الشريك األول والمدير اإلداري لدى شغل رامز سابقًا 
بقيادة التوسع الدولي لمحفظة خدمات تكنولوجيا، حيث كلف آنذاك عالمياً في مجال إستراتيجيات األعمال وال

االستشارات اإلدارية العامة التي تقدمها الشركة لعمالء القطاعين العام والخاص في كافة القطاعات 
كما شغل منصب الشريك ونائب الرئيس الصناعية األساسية بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا؛ 

آند كومباني"، والمدير اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط لممارسة تقنية المعلومات في  في شركة "بوز
"، eBreviate"شركة بوز آلين هاملتون؛ وهو كذلك شريك مؤسس ومدير رئيس لتطوير المنتجات لدى "

فرانسيسكو؛  وهي منصة لحلول اإلمداد اإللكتروني عبر اإلنترنت تبلغ قيمتها مليار دوالر ويقع مقرها في سان
فضاًل عن توليه منصب مساعد رئيسي لممارسة تكنولوجيا المعلومات االستراتيجية في شركة "أيه تي 
كيرني"، وهي شركة استشارية رائدة في مجال إستراتيجيات األعمال والتكنولوجيا؛  ومنصب باحث مشارك 

 مليات بجامعة تورنتو الكندية.وهو بيت خبرة رائد للعمركز إدارة التكنولوجيا وريادة األعمال، في 
 

وقد عمل رامز كذلك مهندسًا ميكانيكيًا في "ستون آند ويبستر"، الشركة الرائدة في مجال االستشارات 
وهي شركة صغيرة متخصصة في مجال رأس آر آند آر فينتشرز"، الهندسية؛ وهو أيضًا مؤسس مشارك بـ "

ر الرقمي بالواليات المتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال المال المخاطر وتركز على االستثمار في االبتكا
 إفريقيا.

 
يتمتع رامز بعضوية عدٍد من مجالس إدارة مؤسسات عامة وخاصة وغير ربحية، فهو عضو مجلس إدارة 

متحف ، المدرجة بالبورصة والمزود الرائد عالميًا للخدمات اللوجستية؛ وعضو مجلس أمناء شركة أرامكس
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا؛ جمعية التسويق عبر الجوال عضو مجلس إدارة ؛ و بيروت للفن

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا؛ وعضو المجلس االستشاري  مكتب اإلعالنات التفاعليةوعضو 
سة وهي مدرسة داخلية تقدم مناهج تحضيرية للدرا -لمدرسة ستوني بروك، التي تخرج منها رامز بامتياز 



الجامعية ومقرها نيويورك؛ كما أنه مرشد في "إنديفور" وعضٌو سابق في مجلس إدارة مؤسسة القيادات 
 في كٍل من اإلمارات ولبنان.منظمة الرؤساء الشباب وعضو ناشط في  العربية الشابة،

 
ويعمل مشرفًا  وشبكة أسبن العالمية للقيادةفي معهد أسبن  مبادرة الشرق األوسط للقيادةوهو كذلك زميل 

متحدثًا دائمًا في المؤتمرات والمنتديات ووسائل اإلعالم اإلقليمية والدولية حول بكليهما، فضاًل عن كونه 
 مجموعة واسعة من الموضوعات تشمل االبتكار الرقمي والتنمية اإلقليمية.

 
و  1997الية عامي أمتار ببطولة أمريكا الشم 8رامز بحار متمكن وحاصل على ميدالية الهواة في فئة 

يومًا قطع خاللها  30، أكمل رحلة استكشافية لمدة 2018. وفي عام 1999وبطولة العالم للعام  1998
 كيلومتر من جنوب لبنان إلى شمالها، ليجمع التبرعات من أجل الحفاظ على البيئة. 500مسافة 

 
نتو" في كندا، وبكالوريوس يحمل رامز درجة الماجستير في تخصص الهندسة الصناعية من "جامعة تور 

الهندسة الميكانيكية من "جامعة روتجرز" في الواليات المتحدة األميركية، واجتاز عدة برامج للتعليم المستمر 
 )إنسياد( وجامعة سانت غالن. في جامعة أكسفورد والمجلس االستشاري للمعهد األوروبي إلدارة األعمال


