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حاصلة عىل درجة البكالوريوس يف الهندسة المدنية من الجامعة االردنية
الكبى كمهندسة أبنية وتدرجت يف المناصب اىل ان وصلت إىل مديرة
بدأت مشوارها
المهن يف امانة عمان ر
ي
تنفيذية للثقافة.
عملت كمدير يف القطاع االجتماعية ووضعت سياسات التنمية االجتماعية يف امانة عمان وقادت مشاري ع
المبادرات العالمية مثل مبادرة المدن الصديقة لالطفال والمدن الصديقة لكبار السن.
عملت مستشارة لعدة منظمات عالمية ،مدربة ومستشارة دولية يف مجاالت تنمية وتطوير الشباب
وتقييم برامج التعليم وتدريب المعلمي واالدارات المحلية ،وبرامج التنمية واليافعي وحقوق الطفل
ودمج المجتمعات المحلية
االجتماع وقضايا المرأة والشباب.
كاتبة يف الشأن
ي
تحية وبعد،
برغبن بالمشاركة يف مجلس االباء واألمهات
فكرت مرارا وتكرارا قبل أن ابدأ بالكتابة لكم ألعلمكم
ي
ً
الن تحدث داخل
عب هذه الرسالة  ،وقد جاءت هذه الرغبة أوال
المعلن عنه ر
إلهتمام الشديد بالتفاصيل ي
ي
ً
ً
انن اليوم وبعد أن تقاعدت من الوظيفة العامة والعمل كمستشارة عىل
مدرستنا يوميا  ،وثانيا
إلحساس ي
ي
الن يتطلبها هذا العمل يف
الكاف للتطوع والتفرغ والمتابعة ي
مشاري ع متخصصة أصبحت أمتلك الوقت ي
المجلس المنوي تشكيله.
وثقاف لتشكيل هوية
جتماع
تعليم وا
الن أعب دائما باختيارها كرصح
تبدأ
ي
ي
قصن مع المدرسة األهلية ي
ي
ي ً
ً
ً
لعي بها دورا مغبا وقياديا ويحملن أحالمهن عىل قلوب
بنات الثالث ،وتحضبهن لحياة قادمة آمل ان ي ر
ي
ر
والبش كلهم.
بيضاء تتسع للكون
ً
خبات المتنوعة ما بي االدارة عىل امتداد ر
عشين عاما  ،واالستشارات يف مواضيع
ولتستمر القصة فإن ر ي
الطفولة والشباب واليافعي  ,والتدريب للعاملي مع الشباب ،وكتابة وإعداد األدلة ال تدريبية للمهارات
ستمكنن من االضافة االيجابية يف المجلس
الحياتية للشباب واليافعي مع العديد من المنظمات الدولية
ي
وموظف
المأمول ،كما انها ستكون تحت ترصف المدرسة بكل الحب وااليمان ،وأعتقد ان المتابعة مع ادارة
ي
ً
ً
قدرت عىل التجديد والتغيب
صفات المعروفة لديكم ( إيجابيا للبناء دائما ) كما ان
ه أحد
ي
ي
المدرسة ي
الن اتحىل بها .
ه أحد الخصال ي
واالضافة ي
قررت الكتابة باللغة العربية واستغالل المساحة المطلوبة باللغة االنجلبية لاليضاح واالسبسال
ات كأم تعلو عىل
وه
فمحبن
دافع االول واالخب للمشاركة ،فإن ر
خب ي
ي
ي
ي
لبنات الثالث لن تكفيها المساحات ي
ات اعاله عىل امتداد ثالثي عاما تقريبا .
خب
جميع ر ي
محبن
لكم
ي
م.
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