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 السيرة الذاتية:

 

البكالوريوس واملاجستير من جامعة جورج واشنطن العريقة في الواليات املتحدة. عملت كمديرة للموارد  تيحصلت مريم على درج

ة التعليم  منذ املراحل األولى من الحياة، وهي تعمل حاليا كمصورة البشرية في شركتين، وقد مكنتها هذه التجربة من تقدير قيم

وهي أم لطفلين في مدرسة البيان. تؤمن مريم إيمانا راسخا بأن الخلفية الشخصية والتعليم والخبرة املهنية هي انعكاس مثالي 

كما تؤمن بأن االجتهاد والتميز والتقدير لثقافتنا  لثقافة مدرسة البيان التي تجمع بين القيم الكويتية واملعايير األكاديمية الغربية،

 هي قيم هامة ينبغي أن نغرسها في نفوس أطفالنا.

 

 كلمة( 200-150كيف لك أن تساهم في مجتمع مدرسة البيان كعضو في مجلس أولياء األمور واملعلمين؟ )

 

تعاونية بين أولياء األمور واملعلمين لتحسين البيئة األكاديمية يعتمد نجاح مجلس أولياء األمور واملعلمين على قدرته على تعزيز بيئة 

واالجتماعية ألطفالنا. من خالل خبرتي املكثفة في إدارة املوارد البشرية، أود أن أعمل بكل جد على بناء ثقافة مجتمع البيان لتكون 

واملدراء في الشركات الخاصة التي عملت لصالحها، أود بيئة إيجابية لألطفال واآلباء واملعلمين. وكما كنت أفعل مع املوظفين الجدد 

 العمل مع أولياء األمور وموظفي املدرسة الجدد إلشراكهم في مجتمعنا، والتعلم منهم، وتسهيل عملية انتقالهم.

علمين. تركزت دراستي في املاجستير على إدارة الفعاليات وهو تخصص له أهمية خاصة لتحقيق أهداف مجلس أولياء األمور وامل

أوال، أود تعزيز قنوات التواصل بين كافة شركاء املدرسة. ثانيا، أود أن أعمل باستمرار على تحسين اجتماعات املجتمع وورش العمل 

للحفاظ على مكانة البيان كمدرسة خاصة رائدة في الكويت. وأخيرا، لدي خبرة في التخطيط لجميع أنواع الفعاليات والكرنفاالت... 

 ن أشارك املدرسة بها.إلخ وأود أ

األهم من ذلك كله، لدي الشغف والوقت والطاقة املطلوبة للعمل  في مجلس أولياء األمور واملعلمين وآمل في الحصول على دعمكم 

 لتحقيق أهدافنا.
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