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 السيرة ال اسيةة

 ة السلسةةمحمسدرةإبي هسمةمحة/ الفسيةةة اموجهي

:-ةميكزة الملة احااي
ةالتوجيه الفني لرياض األطفال –اإلدارة العامة للتعليم الخاص 

:-ة ايقمة امدني
268122900354 

:-ةرقمة املف
114457  
:-ة رقمة اهويية اموح

16812290072 
-ة: امؤهل

. م 1994بكالوريوس تربية رياض أطفال 
. الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  –كلية التربية األساسية 

:-ة اتقديي
. امتياز مع مرتبة الشرف 

:-ة اتدرجة اوظسلي
 .م 1997م ولغاية 1995معلمة في مركز الكويت للتوحد من سنة  -
 .م 2000م ولغاية 1997تربية الخاصة من معلمة في مدارس إدارة ال -
 .م 2005م ولغاية 2000مشرفة فنية في مدرسة السلوك التوحدي بقرار داخلي من سنة  -
 .م2010م ولغاية 2005سنة مشرفة فنية بقرار وزاري في مدرسة السلوك التوحدي من  -
. ولغاية اآلن م2010موجهة فنية في اإلدارة العامة للتعليم الخاص من سنة  -
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ة
-ة: إلنجاز ت

ة
م ، حيث أنني كنت واحدة من عشرة 1995بدأت عملي كمعلمة في مركز الكويت للتوحد منذ افتتاحه عام  -

 .معلمات تم قبولهن وساهموا في تأسيس اللبنة األولى للعمل مع المصابين بمرض التوحد في دولة الكويت 

م ألكون واحدة من خمسة معلمات أسسوا فصول 1997عليم النوعي عام تم ترشيحي من قبل الوكيل المساعد للت -
 .التوحد في مدرسة التربية الفكرية بنين والتابعة لمدارس إدارة التربية الخاصة 

اجتزت العديد من الدورات التدريبية المتخصصة المحلية والخارجية تعادل الحصول على دبلوم في مجال التوحد  -
 .ولى من عملي خالل السنوات الخمس األ

 .ساهمت في إلقاء محاضرات بمجال إعاقة التوحد وكيفية تطبيق برامجهم التعليمية  -

 .م 2002عملت كعضوة في لجنة توصيف دليل لمدرسة السلوك التوحدي سنة  -

 .م 2004عملت كعضوة في لجنة تأليف دليل المعلم لمدرسة السلوك التوحدي سنة  -

مشرفات والمعلمات المستجدات في مدرسة السلوك التوحدي وذلك تمهيدًا على تقديم برنامج تدريبي لل عملت -
 .لعملهن مع تالميذ إعاقة التوحد 

 .في اللجان الفنية الخاصة بمدرسة السلوك التوحدي  سابقة عضوة -

اسي لخاصة للعام الدرفي لجنة تعديل لوائح ونظم شئون الطلبة والتقويم واالمتحانات لمدارس التربية اسابقة عضوة  -
 .م2009-2008والعام الدراسي  –م 2006-2007

 .عضوة في لجنة مقابالت المعلمات الجدد في اإلدارة العامة للتعليم الخاص -

 .عضوة في لجنة المشاريع التطويرية في وزارة التربية -
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