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2ـ المؤهالت العلمية:
 -ليسانس آداب ،كلية العلوم االجتماعية ،جامعة الكويت  ،بتقدير جيد جدا  ،عام .1987

 ماجستير علم النفس اإلكلينيكي ،كلية العلوم االجتماعية  ،جامعة الكويت  ،تقديرممتاز  ،عام .2001
 دكتوراه في علم النفس المعرفي (التجريبي) ،كلية اآلداب  ،جامعة القاهرة ،تقدير مرتبة الشرف األولى  ،عام .2008
-

* التدرج الوظيفي

:

 .1مدرسة رياض أطفال بوزارة التربية في الفترة من 1882 - 1881م.

 .2 -اختصاصية نفسية بوزارة التربية في الفترة من 2001 - 1882م.

  .3مدرس مساعد  -جامعة الكويت ( كلية العلوم االجتماعية  -قسم علمالنفس )  2002وحتى .2011

 .4-مدرس منتدب من  2013-2012فصلين دراسيين.

-5عضو هيئة تدريس 2014-2013 -في جامعة الكويت لحد االن

3ـ المنشورات العلمية:

 -1بحث مقبول للنشر في مجلة العلوم التربوية والنفسية -جامعة البحرين تحت
عنوان (العالقة بين مؤشرات جودة النوم والقدرة علي اتخاذ القرار لدي الراشدين

:دراسة مقارنة عبر النوع االجتماعي والحالة الصحية .2015،
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- 2بحث منشور مع د.هناء أحمد محمد شويخ كلية االداب -جامعة الجامعة -
 2014بعنوان االكتئاب ونوعية الحياة المرتبطة بالصحة لدى مرضى داء

الثعلبة"دراسة مقارنة بين عينة مصرية وأخرى كويتية"

-3بحث منشور في مجلة كلية التربية-جامعة األزهر العدد/ 150أكتوبر2013
بعنوان استراتيجيات المواجهة وأنماط المساندة االجتماعية لدي مرضي األورام

السرطانية (دراسة مقارنة بين عينة مصرية وأخري كويتية) بالمشاركة مع د.هناء
شويخ ود.ناصر المنيع.
-4بحث منشور باللغة األنجليزية في حوليات كليات األداب في العديد
األول (يناير ،مارس ) من المجلد  40لعام  2012بعنوان
The Effect of Information Type and its Presentation Method on the Performance
Competency of the Semantic Memory: An Experimental Study

مشترك د.فاطمة عياد  ،د.هيا المطيري استشاري طب نفسي.
 -5بحث منشور في مجلة العلوم األجتماعية مشترك مع ا .د.أحمد عبدالخالق
بعنوان ( الحياة النفسية الطيبة وعالقتها بالتدين لدي عينة من الكويتين كبار السن من
الجنسين) 2013.

 -6بحــث منشــور فــي المجلــة التربويــة بعن ـوان (الفــروب بــين الجنســين فــي جوانــب
نوعية الحيـاة لـدي عينـات مـن طـالب جامعـة الكويـت) مشـترك مـع أ.د عويـد المشـعان
2012سبتمر .
 _1بحث باللغة األنجليزية مشترك تحت النشر بعنوان
Arabic literacy comprehension and working memory in
Kuwaiti school children
1
& Nasser Al-Menaye , John Everatt2, Gad Elbeheri3
Abdessatar Mahfoudhi3
Al-Huwailah, A1

2010

.

-2-

 -8بحث منشور مشترك مع د.نبيلة شهاب بعنوان ( التوافق الشخصي واألجتماعي
في ضوء متغيري الجنس والعمر لدي عينة من أطفال المرحلة األبتدائية في دولة

الكويت) مجلة كلية األداب –جامعة األسكندرية العدد (.2010 )61
 -8بحث مشترك منشور مع د.ملك الرشيد قسم األجتماع والخدمة األجتماعية

بعنوان " الذكاء الوجداني وعالقته بوجهة الضبط وقوة األنا دراسة مقارنة بين عينة من
الطلبة الموهوبين والعاديين في دولة الكويت"  ،حوليات اآلداب  ،جامعة عين شمس
 ،المجلد الثامن ،العدد ،1يناير-مارس .2010
 -10بحــث منشــور بعن ـوان "د ارســة تجريبيــة فــي أثــر نــوو المعلومــات وطريقــة
تقديمها في كفاءة أداء الذاكرة الدالليـة"  ،المجلـة المصـرية للد ارسـات النفسـية ،
جامعــة عــين شــمس  ،المجلــد التاســع عشــر ،العــدد ،46يوليــو ،2008ص ص
.34-2

 -11بحــث منشــور بعن ـوان ( الكفــاءة الســيكومترية لبطاريــة قيــاس الــذاكرة الدالليــة
وذاك ـ ـ ـ ـ ـرة األحـ ـ ـ ـ ــداا الشخصـ ـ ـ ـ ــية لـ ـ ـ ـ ــدى طـ ـ ـ ـ ــالب وطالبـ ـ ـ ـ ــات جامعـ ـ ـ ـ ــة الكويـ ـ ـ ـ ــت)
مجلة دراسات نفسية مجلد( )2008( ، )19عدد ، 6ص ص740 - 727

 -12بحث منشور بعنوان " كفاءة ذاكـرة الخبـرات الشخصـية لـدي عينـة مـن
الشـباب الجـامعي :د ارسـة مقارنـة علـي أسـاس بعـم المتغيـرات الديموجرافيـة

والمعرفيــة"  ،مجلــة د ارســات عربيــة فــي علــم الــنفس ،المجلــد  8العــدد ال اربــع،
أكتوبر ، 2008ص ص .768-721

 – 13بحث منشور بعنوان "أثر نوو ومحتوي المعلومات وطريقة تقديمها فـي كفـاءة
أداء ال ــذاكرة الداللي ــة وذاكـ ـرة األح ــداا الواقعي ــة"  ،باالش ــتراك م ــع أ.د.محم ــد نجي ــب
الصبوة  ،أ.د .زين العابدين درويـ

 ،مجلـة كليـة اآلداب  ،جامعـة المنوفيـة  ،مجلـد

خاص  ، ،فبراير  ، 2008ص ص.37 -1
 -14بحــث منشــوربعنـوان "مــدى فاعليــة تمرينــات االســترخاء العضــلي فــي
تخفــيم القلــق لــدى طالبــات الثــانوي الكويتيــات"  ،مجلــة د ارس ــات نفســية ،

مجلد الثاني عشر  ،عدد ، 2أبريل  ، 2002ص ص.296-273
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 -15بحــث منشــور بعنـوان "اضــطرابات الكــالم  -التشــخيص والعــالج" ،
وزارة التربية  ،عدد خاص لوزارة التربية .1883 ،

-4الكتب العلمية :
 -كتاب مترجم  2015بعنوان علم النفس المرضي Abnormal psychology

باالشتراك مع د .فاطمة سالمه عياد  ،د.هناء أحمد شويخ ،د .ملك الرشـيد  ،د.ناديـة
الحمدان مكتبة االنجلو المصرية .

 كتـاب متـرجم  2015بعنـوان علـم الـنفس الصـحي Health psychologyباالشتراك مع د.هناء أحمد شويخ  ،مكتبة االنجلو المصرية .
– كتيـــب صـــعوبات الــــتعلم  2017باالش ــتراك م ــع مس ــعد أب ــو ال ــديار – مطبع ــة
الجامعة.
 كتـــاب بعنـ ـوان س ــيكولوجية المـ ـرأة  2016مؤل ــف رئيس ــي باالش ــتراك م ــع د.نادي ــةالحمدان .

 كتيب لدورة تدريبية بعنوان :أساليب الحالة والتشخيص والتنبؤ .2013 كتــــاب القي ــاس والت ــدريب المي ــداني ف ــي عل ــم ال ــنفس –الطبع ــة األول ــي _دار أقـ ـ ارالنشروالتوزيع ،الكويت .2011
 كتيـب بطاريـة أختبـارات الـذاكرة الدالليـة وذاكـرة الخبـرات الشخصـية  cd،لعـرماألختبارات عن طريق الكمبيوتر ،مكتبة األنجلو المصرية (.)2010

 كتــاب بعنـوان "ســيكولوجية الــذاكرة الدالليــة واألحــداا الشخصــية فــي ضــوء ن ريــةمعالجة المعلومات"  ، )2008( ،القاهرة :إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع.

 كتـــــاب بعن ـ ـوان "القلـ ــق واالسـ ــترخاء العضـ ــلي :المفـ ــاهيم والن ريـ ــات والعـ ــال " ،( ، )2008القاهرة :إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع.

-6-

 كتيــــب لمقيـ ــاس االسـ ــترخاء العضـ ــلي مـ ــع ش ـ ـريط صـ ــوتي لتمرينـ ــات االسـ ــترخاءالعضلي ،من إنتا شركة الن ائر.2001،

-5المشاركات العلمية:
المشاركة في مؤتمر التنمية االسرية الرابع بعنوان المراة بين تجاذب الفكـرواختيارات الذات ديسمبر .2016
-محكمة في مسابقة الكويت للعلوم والهندسة(النادي العلمي) .2016

- -محكمة في مسابقة الكويت للعلوم والهندسة .2013

المشــاركة فــي مــؤتمر التنمي ـة للم ـرأة والطفــل فــي مقــر االمــم المتحــدة –جنيف يونيو .2012
المشــاركة فــي مــؤتمر مســقط عــن االعاقــة والــدم مــع الجمعيــة الخليجيــةلالعاقة.مايو2012
-

المش ــاركة ف ــي الملصــــع العلمــــي للكليــــات األدبيــــة وابنســــانية بــــثالث
ملصـــقات المقــام فــي كليــة التربيــة ( )2012-3-15والفــوز بــالمركز األول

_.المشــاركة فــي مــؤتمر وزارة الصــحة قســم الطــب النفســي بعن ـوان نحــو
صحة نفسـية أفضـل للمـراة الكويتيـة بورشـة عمـل (المـرأة كعائـل للمـريض

النفسي) 8،و10و 11أكتوبر.2011/

 -المشاركة في مؤتمر علمي في الواليات المتحدة المريكية (جامعةهارفرد ) من – 3-31شهر (.2010 -6بوسطن)
 المشاركة في الملصع العلمي للكليات األدبية وابنسانية بثالثملصقات المقام في كلية التربية (.)2010-5-24

المشاركة في الملتقي السابع للتعليم الثانوي لمنطقة مبارك الكبير التعليمية من الفترة

 12-11أبريل 2010تحت عنوان (مخرجات التعليم الثانوي ...رؤي مستقبلية)
بورشة عمل تحت عنوان (األنشطة الطالبية والحاجات النفسية واالجتماعية
للطالب).

 المشاركة في مؤتمر األقليمي األول لعلم النفس جامعة القاهرة أكتوبر2008-7-

 ورقة عمـل بعنـوان "الخدمـة النفسـية والتنميـة"  ،مـؤتمر كليـة العلـوم االجتماعيـة -جامعة الكويت .1888 ،
 ورق ــة عم ــل "مس ــيرة الخدم ــة النفس ــية المدرس ــية"  ،مقدم ــة لم ــؤتمر كلي ــة العل ــوماالجتماعية  -جامعة الكويت .1881 ،

 ورقة عمل بعنوان "صعوبات التعلم"  ،مقدمة فـي الموسـم الثقـافي التربـوي ال اربـعللخدمة االجتماعية والنفسية لمنطقة األحمدي .1881 ،

 ورق ــة عم ــل ع ــن "التبـــول الـــال رادي"  ،الموس ــم الثق ــافي الترب ــوي الث ــاني للخدم ــةاالجتماعية والنفسية لمنطقة األحمدي التعليمية .1884 ،

 - 6عضوية الجمعيات العلمية:
 عض ـ ـ ـ ــوه برابطــــــــــة األخصــــــــــائيين النفســــــــــية األمريكيــــــــــة Association

.(APA) American Psychological
 عضوه في جمعية التوحد الكويتية.

 عضــوف فــي الهيئــة االستشــارية لمجلــة صــرخة صــامتة الصــادرة عــن مركــز
التوحد الكويت.

 الحصــول علــي تــرخيص لممارســة ابرشــاد النفســي مــن أكاديميــة ميتشــيغن

األمريكية .2001_ 2006
 عضوه في الجمعية المصرية للدراسات النفسية.
 عضوه في الجمعية الكويتية لحقوق ابنسان.
 عضوه في الرابطة الخليجية للتوحد.
 عض ــوه ف ــي مركـــز الدراســـات النفســـية والنفســـية الجســـدية  -طـ ـرابلس -
لبنان.
 عضـ ــوه بالجمعيــــة األمريكيــــة للعـ ــال باللعـ ــب

Play

American

.Therapy Association APA

 عضـ ـ ــوه برابطــــــة األخصـــــــائيين النفســـــــيين المصــــــرية
).Psychological Association (EPA
-4-

Egyptian

 عض ــوه بــــالفريع األول للتــــدخل الســــريع للمعــــالجين النفســــيين الســــتقبال

األســرى  ،بإشـرال لجنــة شــئون األســرى والمفقــودين بالتعــاون مــع جهــات مختلفــة مثــل:

و ازرة الصحة  -و ازرة الدفاو  -و ازرة الداخلية  ...الخ.

 عضوه في فريق أداره ضغوط الحياة في مكتب ابنماء االجتماعي –الديوان

األميري.

 عضوه في اللجنة االجتماعية في جمعية أعضـاء هيئـة التـدريس – جامعـة
الكويت.
 عضوه في جمعية المعلمين الكويتية.
 من األعضاء المؤسسين لجمعية األعاقة السمعية.
 عضوة في جمعية الصحفيين الكويتية .

 عضو تنفيذي في الجمعية الخليجية للمعاقيين .
 عضو مؤسس لجمعية علم النفس الكويتية .2017
1ـ الدورات التدريبية:
_دورة تدريبية في برنام

األمم المتحدة األنمائي ومركز المراة العربية للتدريب

والبحوا بعنوان (العنف ضد المراة من من ور النوو األجتماعي وحقوب اإلنسان)
أكتوبر .2010
 -شهادة الرخصة الدولية للكمبيوتر(.2004 ، )ICDL

 دورة تدريبيـ ــة ع ـ ــن "كيفيـ ــة التع ـ ــرل عل ـ ـ الم ـ ــدمن :أع ـ ـرام اإلدم ـ ــان وأنـ ـ ـواوالمخدرات"  ،اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .2002 ،
 -دورة تدريبيــة عــن "العــال باللعــب

( Play Therapyن ــريع عملــي)" ،

الجمعية األمريكية للعالج باللعب .2001 ،
 دورة تدريبي ـ ــة عـ ـ ـن "اسـ ـ ـتخدام أس ـ ــلوب (اللع ـ ــب عالج ـ ــي)  Theraplayم ـ ــعاألطفال التوحيديين (ن ريع عملي)  ،مركز الكويت للتوحد .2000 ،
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 دورة تدريبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن "اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبال األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى العائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدين م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنالسجون العراقية وكيفيـة التعامـل معهـم وتقيـيم حـالتهم النفسـية "  ،لجنـة

شئون األسرى والمفقودين .2000 ،

 دورة تدريبي ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــن "العـ ـ ـ ــال السـ ـ ـ ــلوكي للتبـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ــالإرادي لـ ـ ـ ــدى األطفـ ـ ـ ــالوالمراهقين"  ،جامعة الكويت .1888 ،

 برنامج تدريبي عن "الصوت في التواصل اإلنساني" .1888 ، دورة تدريبيـ ــة عـ ــن "أس ـ ــاليب وفنيـ ــات الع ـ ــال النفسـ ــي الجمع ـ ــي فـ ــي المج ـ ــالالمدرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي"  ،معه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر العرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي للعالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانية
 ، ESSGTجمهورية مصر العربية .1886 ،
 دورة تدريبيـ ــة عـ ــن "تنميـ ــة مهـ ــارات المتـ ــدربين فـ ــي تشـ ــخيص وعـ ــال عيـ ــوبومشكالت النطق" .1885 ،
 دورة تدريبية عن " مقياس ستانفورد  -بينية للذكاء" .1884 ، دورة تدريبيـ ــة عـ ــن "بنـ ــاء خطـ ــط التـ ــدخل فـ ــي عـ ــال مشـ ــكالت التوافـ ــق عنـ ــداألطفال" .1883 ،
 دورة تدريبي ـ ــة ع ـ ــن " تطبي ـ ــق المنحنـ ـ ـ الس ـ ــلوكي المعرف ـ ــي ف ـ ــي التعام ـ ــل م ـ ــعالضغوط "  ،جامعة الكويت .1882 ،
 ورش ــة عم ــل بعنـ ـوان "التفري ــو الوج ــداني باس ــتخدام التن ــويم"  ،ض ــمن فعالي ــاتمؤتمر " الخدمة النفسية والتنمية "  ،جامعة الكويت .1882 ،
 ورشـ ـ ـ ــة عمـ ـ ـ ــل بعن ـ ـ ـ ـوان "إدارة المقابلـ ـ ـ ــة اإلكلينيكيـ ـ ـ ــة وفقـ ـ ـ ــا لنمـ ـ ـ ــوذ الـ ـ ـ ــدليلالتشخيصــي ال اربــع"  ،ضــمن فعاليــات مــؤتمر كليــة العلــوم االجتماعيــة ،
.1881
 ورش ـ ــة عم ـ ــل بعنـ ـ ـوان "الت ـ ــدريب علـ ـ ـ بع ـ ــم مه ـ ــارات الع ـ ــال المعرف ـ ــي" ،ض ـ ــمن فعالي ـ ــات م ـ ــؤتمر جامع ـ ــة الكوي ـ ــت  ،كلي ـ ــة العل ـ ــوم االجتماعي ـ ــة
.1881
 -8الخبرات العلمية والمهنية:
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-عضوف في فريع عمل لمشروع المسح الوطني بدولة الكويت _وزارة الدولة

لشئون الشباب .2015-

 تكلي ـ ــف بالقي ـ ــام ب عم ـ ــال رئ ـ ــيس قس ـ ــم عل ـ ــم ال ـ ــنفس كلي ـ ــة العل ـ ــوم االجتماعي ـ ــة 17 – 7ع  11ع .2016

 عضــوة فــي لجنــة تقــويم مشــروو دمــج الطلبــة مــن ذوي االعاقــات فــي المنــاطقالتعليمية بدولة الكويت .2016
 المنســق العــام لمــؤتمر قســم علــم الــنفس ال اربــع بعن ـوان "علــم الــنفس فــي عــالممتغير" . 2016
 عضــوة فــي لجنــة فنيــة لد ارســة الجوانــب الخاصــة للتشــخيص وتطــوير
الرعاية الشبابية 2013

 عضوة في لجنة المقابالت العداد اختبارات القبول والتعيين في األمانة العامةلمجلس األمة .2013
 تقديم برنام تدريبي بعنوان خطط لسعادتك –العين بدعوة من حكومة ابوظبيمن -20-18مايو.2013-

 -المنسع العام للملتقي االول للتطوير الداخلي لقسم علم النفس (نحو قسم علمي

أكثر تمي از )  23-22يناير 2013
_ رئيسة مركزاألسرة لالستشارات االجتماعية والنفسية بكليه العلوم االجتماعية
جامعة الكويت .2013-2012

 -المنسع العام لمؤتمر الطب النفسي بالتعاون مع كلية العلوم االجتماعية –قسم

علم النفس .2012
 -استشارية نفسية في مكتب ابنماء االجتماعي –مجلس الوزراء من 2012

لالن.

 خبيرة في مجال التدريب الخاص بابعاقات في برنامابنمائي.2012

األمم المتحدة

 رئيسة لجنة الحاالت الخاصة في الهيئة العامة لذوى االعاقة .2011-9-

 المنسع العام للمؤتمر العلمي الثالث لقسم علم النفس . 2011 المشاركة في لجنة لدراسة برنامج للصحة النفسية ضمن برامج الرعاية الصحيةاألولية  2010و ازرة الصحة .
 األشتراك في اللجان المنظمة لمؤتمرات الكلية منذعام  1888لي تاريخة. األشرال علي التدريب الميداني لطلبة الدراسات العليا في القسم . العمل كاختصاصية نفسية إكلينيكية بو ازرة التربية. المش ــاركة ف ــي ت ــدريب االختصاص ــيات النفس ــيات المس ــتجدات بمي ــدان العم ــلبو ازرة التربية.
 المشـــاركة فـــي تقنـــين اختبـــار المفـــردات المصـــورة  -بإش ـرال كليــة التربيــة جامعة الكويت. المشاركة في التطبيقات العملية لـبعض األبحـاث المدعومـة مـن قبـل جامعـةالكويت مثل:

 -1كلية العلوم االجتماعية:
 اضطرابات المـ از ـ د .أحمد محمد عبد الخالق. العنف ضـد المـرأة ـ د .حصــة الناصـر. قائمة مسح المخـاول ـ د .أحمد محمد عبد الخالق. اضطرابات النوم وقلق الموت ـ د .أحمد محمد عبد الخالق. االكتئاب عنـد األطفـال ـ د .أحمد محمد عبد الخالق. علم النفس اإلكلينيكي ـ د .فاطمة عيـاد. قسم الخدمة االجتماعية ـ د .أنوار الخرينج. -2كلية الطب (قسم الطب النفسي):
 اضطرابات النوم وأعراضه. -اضطرابات اإلخ ار ـ د .غنيم الفايز.

 المشــاركة فــي العديــد مــن المــؤتمرات المختلفــة علــى مســتوى و ازرات الدولــةمثل :وزارة الصحة  ،وزارة الشئون  ،وزارة الداخلية  ...الخ.

 التدريب بمستشف الطب النفسي عل عمل األخصائي النفسي اإلكلينيكي.- 10 -

 التدريس في الجامعة العربية المفتوحة (2004 - 2003م). التدريب في مركز الرقعي في عيادة األطفال باستخدام أسلوب العـال باللعـبفي فترة إعداد الماجستير.

 االشـ ــتراك فـ ــي برنـ ــامج التـ ــدريب الصـ ــيفي األول "تطبيـ ــق االختبـ ــارات النفسـ ــيةوتفريو البيانات وادخالهـا علـ الكمبيـوتر"  ،والـذي ن مـه مركـز البحـوا
والدراسات النفسية في الفترة من يوليو ـ سبتمبر .1881
 تدريس المقررات التالية بجامعة الكويت: مدخل إلي علم النفس. علم نفس المرأة . علم نفس المعرفي. عالقات أسرية. مناهج البحا في علم النفس. علم نفس الصحة . -8خدمة المجتمع :
 تق ــديم دورة للع ــاملين بالجامع ــة بعنـ ـوان " س ــر االتـ ـزان ب ــين الحي ــاة الشخص ــيةوالعملية " نوفمبر . 2016
 تقــديم دورة تدريبيــة ألعضــاء هيئــة التــدريس مــن الجامعــة والتطبيقــي " تحقيــقالتوازن السالم مع حياتنا وذوينا " . 2016

 كتابة بعم المقاالت الصحفية المختلفة. المش ـ ــاركة ف ـ ــي بع ـ ــم البـ ـ ـرامج األذاعي ـ ــة والمق ـ ــابالت التلفزيوني ـ ــة ف ـ ــي مج ـ ــالالتخصص.
 تقــديم العديــد مــن المحاض ـرات فــي مــدارس التربيــة الحكومي ـة والخاصــة س ـواءللطلبـ ـ ـ ــة والطالبـ ـ ـ ــات أو للعـ ـ ـ ــاملين فيهـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن األخصـ ـ ـ ــائيين النفسـ ـ ـ ــيين
واألجتماعيين أو المدرسين.
- 11 -

 تقديم ورشة عمل للعاملين في الجامعة عـن (الطـرب األبداعيـة الحديثـة لعبـداوبالعمل )  2010مكتب األستشارات والتدريب الجامعة.
 تقـ ــديم محاض ـ ـرة فـ ــي مدرسـ ــة الرجـ ــاء األبتدائي ـ ـة تابعـ ــة لـ ــدارة مـ ــدارس التربيـ ــةالخاصة بعنوان ( األبداو في مهنة التدريس) .2009

 األشــتراك فــي بعــم أنشــطة ذوي األجتياجــات الخاصــة بالتعــاون مــع الشــيخةحصــة خليفــة آل ثــاني المقــرر الخــاص لعمــم المتحــدة المعنــي بشــؤون
المعاقين .2009
 المشاركة في حلقة نقاشية في مدرسة فهد األحمد عن (الحـس الـوطني وكيفيـةتنميتة ) .2009
 تقديم محاضرة في ثانوية الرقة بنات بعنوان (مدي فاعلية األسـترخاء العضـليفي حياتنا).2008
 تقديم دورات لمكتب األستشارات والتدريب التابع لكلية العلوم األجتماعية . تقديم محاضرة ألعضاء هيئة التدريس فـي منطقـة األحمـدي التعليميـة بعنـوان(الخريطة الذهنية) . 2008

تقــديم محاض ـرة فــي مدرســة اميــة بنــت قــيس المتوســطة بنــات عــن الرســوب وطــرب
عالجة .2007
تــم اختيــاري للتكــريم مــن قبــل اميــر الــبالد الشــيخ صــبا األحمــد الصــبامهرجان شك ار معلمي الموافع . 2008/1/4
 *_01العمل التطوعي:
-عضوة في لجنة األستشارية العليا في رابطة ابجتماعيين .1101-1100
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فــي

_عضوة في لجنـة الصـحة النفسـية فـي وزارة الصـحة برئاسـة د.خالـد السـهالوي لعمـل قـانون
للصحة النفسية في الكويت .1100
_رئيسة لجنة دراسة الحاالت الخاصة (المجلس األعلي لشئون المعاقين).2010
الــديوان األميــري –اللجنــة األستشــارية العليــا لتطبيــق الشـريعة األســالمية -رئيســة لجنــة األســرة.1101-1112
 باحثة في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات  ،تابع لو ازرة الداخلية 2002م.متطوعة باللجنة النسائية الكويتية بالرياض  -برئاسة الشيخةع سلوى صباح األحمدالصباح  ،عام 0220 - 0221م.
 المشاركة في العمل التطوعي في السلك العسكري بسفارة دولة الكويت في الرياض ( قسماألمن النسائي ) عام 0220 - 0221م.
_التطوع في الوفد النسائي األول لدخول الكويت بعد التحريرشهر مارس لتوصيل مواد
غذائية .1881
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