
ريم أبو رحمة
عميدة المرحلة المتوسطة في كينغز اكاديمي

فراس أبو نفاع
خبير طعام

ندى الدخيل
المديرة التنفيذية لإلرشاد والوعي 

الصحي في كينغز أكاديمي

كرستين حدادين
مدربة مهارات مالية

الدكتورة سحر جميعان
طبيبة أسنان أطفال

بنان الغرايبة
خبيرة ومدونة طعام

II اسألوا خبراءنا

برعاية:

 Sandwich بالإ�ضافة �إلى �أنه مالك لمطعم يدعى
Boutique، فاإن "�أبو نفاع" هو �أب  لطفلين، ويحر�ص 

ب�ضكل كبير على تح�ضير وجبات مدر�ضية �ضحية وممتعة 
لبنته، وكل يوم هناك �بتكار جديد، مما يبقيها محبة 
للطعام �ل�ضحي وبعيدة عن �لأطعمة �ل�ضريعة، وي�ضارك
 "�أبو نفاع" بو�ضفاته �ضهرًيا في مجلتي نكهات عائلية 

Family Flavours و

هاتف:962-776888842+ 
 firas.naffa@gmail.com :إيميل�

بالإ�ضافة �إلى عملها عميدة للمرحلة �لمتو�ضطة في كينغز 
�كاديمي، �ل�ضريك �ل�ضتر�تيجي للمرجع للمطبوعات، فاإن 
�أبو رحمة معلمة مو�ضيقى في �لمدر�ضة ذ�تها وحا�ضلة على 
بكالوريو�ص في �لهند�ضة �لميكانيكية من �لجامعة �لأردنية، 

وبكالوريو�ص في �لأد�ء �لمو�ضيقي من �لمعهد �لوطني 
للمو�ضيقى / جامعة �ليرموك، ودرجة �لماج�ضتير في �لقيادة 

�لتعليمية من كلية �لمعلمين في جامعة كولومبيا

هاتف: 962-777202002+
RAbuRahmeh@kingsacademy.edu.jo :إيميل�

ت�ضرف �لدخيل على برنامج �لإر�ضاد �لمدر�ضي، و�لخدمات 
�ل�ضحية في كينغز �أكاديمي، �ل�ضريك �ل�ضتر�تيجي للمرجع 

للمطبوعات، وهي حا�ضلة على �ضهادتي �لبكالوريو�ص 
و�لماج�ضتير في علم �لنف�ص �ل�ضريري و�لمر�ضي، وعملت في 

�لأردن ولبنان مر�ضدة مدر�ضية، ت�ضاعدة �لطلبة �لذين يو�جهون 
تحديات تنموّية و�أكاديمية ونف�ضية

هاتف: 962-6-779906686+
ndakhil@kingsacademy.edu.jo :إيميل�

 Banan( ضاحبة مدونة �لطعام �ل�ضهيرة�
Cooking(، �لتي ت�ضارك فيها �لغر�يبة بو�ضفات 

محلية وعالمية ب�ضكل يومي مع متابعيها، و�إن 
كانت تعّد �لحّم�ص بال�ضمندر �أو �لمكمورة، فاإنها 
ل تبعد �لكثير عن �ضغفها، كما ت�ضارك بو�ضفات 
  Family Flavours في مجلتي نكهات عائلية و

منذ عدة �ضنو�ت
هاتف: 962-795919771+

banan_l@hotmail.com :إيميل�

تعمل حد�دين مديرة تنفيذية لد�ئرة �إد�رة �لثرو�ت 
في INVESTBANK، �ضريك ��ضتر�تيجي للمرجع 
للمطبوعات، بالإ�ضافة �إلى �أنها مدربة مهار�ت 

مالية معتمدة، وم�ضت�ضارة مالية ومديرة ��ضتثمار 
مرخ�ضة، ولها خبرة تعادل خم�ضة ع�ضر عاًما في 
�لقطاع �لمالي و�إد�رة �لثرو�ت ومالية �ل�ضركات 

و�لتدقيق �لمحا�ضبي

تحمل �لدكتورة جميعان �ضهادة �لماج�ضتير في طب �أ�ضنان 
�لأطفال من بريطانيا، وتعمل في �لقطاع �لخا�ص في 

عمان منذ عام 2000 في رعاية �ضحة �لفم و�لأ�ضنان لدى 
�لأطفال و�لر��ضدين، وتمثل م�ضدًر� تعليمًيا للأهالي من 

خلل مقالتها في مجلتي نكهات عائلية
Family Flavours و 

هاتف: 962-6-5853525+ 
sjumean@yahoo.co.uk :إيميل�
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لوريس خوري
اختصاصية نفسية ومعالجة مختصة

نور الكباريتي
اختصاصية عالج وظيفي

آية مراد
اختصاصية تغذية

بسمة الكيالني
معالجة مؤهلة فـي علم النفس العيادي

رانيا الصايغ
خبيرة في صعوبات التعلم

سيرسا قورشة
اختصاصية طفولة وإرشاد والدي

زينة صهيون
خبيرة في علم الجينات

والتكنولوجيا الحيوية

خليل الزيود
مستشار أسري وتربوي

تعمل نور �لكباريتي منذ ت�ضعة �أعو�م �خت�ضا�ضية 
علج وظيفي في مركز �لم�ضار وحاليا تعمل نائب 
مديرة مدر�ضة �لم�ضار، وهي حا�ضلة على �ضهادة 
�لبكالوري�ص في علم �لنف�ص و�لتربية �لخا�ضة، 
و�ضهادة عليا في �لعلج �لوظيفي، وحاليا تكمل 
علمها لنيل �ضهادة �لماج�ضتير في �ل�ضعوبات 

�لجتماعية و�لنف�ضية و�ل�ضلوكية

هاتف: 962-6-5824432+ 
noor@almasar.edu.jo :إيميل�

�خت�ضا�ضية نف�ضية ومعالجة مخت�ضة بعلج تقليل 
�لح�ضا�ضية �لتدريجي عن طريق حركة �لعين، وعلج 
�ل�ضلوكي �لمعرفي، و�لعلج �ل�ضلوكي �لجدلي، وتعمل 

حاليا مع مركز ماريا دن بر�فن. ين�ضب تركيزها مهنًيا 
على �لعمل مع �ليافعين و�لر��ضدين �لذين يقعون �ضحية 
لل�ضاءة �لجن�ضية و�ضدمات مرحلة �لطفولة، كما عملت 

خوري مع عدة منظمات دولية

هاتف: 962-786867749+
laurice@mdb-center.com :إيميل�

�أ�ض�ضت �لكيلني مركز ماريا دن بر�فن، وتعمل معالجة 
موؤهلة في علم �لنف�ص �لعيادي منذ ما يقارب عقدين، 
وتتعامل مع حالت مثل �لقلق �لمعمم، ونوبات �لهلع، 

و�لكتئاب، و��ضطر�ب �ل�ضخ�ضية �لحدية، و��ضطر�بات 
�لمز�ج، ونتف �ل�ضعر، و��ضطر�بات �لأكل، ونق�ص �لإنتباه، 

كما تعالج م�ضاعر �لخزي و�لعار و�ل�ضمئز�ز من �لنف�ص 
و�لدمان و�لعلج �لأ�ضري و�لزو�ج

هاتف: 962-786867749+
basma@mdb-center.com :إيميل�

مر�د حا�ضلة على �ضهادة عليا في �لتغذية �لب�ضرية 
�لتطبيقية من جامعة �أك�ضفورد بروك�ص في بريطانيا، 
و�ضهادة بكالوريو�ص في �لتغذية �ل�ضريرية وتكنولوجيا 

�لغذ�ء من �لجامعة �لأردنية، وهي ع�ضو في �إد�رة جمعية 
�لمهند�ضين �لزر�عيين، وع�ضو في جميعة �لتغذية في 

بريطانيا، وت�ضارك بمقالت �ضهرًيا في �لتغذية في مجلة 
Family Flavours

هاتف: 962-796010356+
ayah.mazen.murad@googlemail.com :إيميل�

لدى قور�ضة �أكثر من ع�ضر �ضنو�ت خبرة في �لعمل في قطاع 
حماية �لأطفال، وحالًيا تقدم ��ضت�ضار�تها حول نمو �لأطفال 
وتطورهم و�لرعاية �لو�لدية من خلل مكتبها �لخا�ص في 

عمان، ولها خبرة طويلة في تطوير �لبر�مج و�لم�ضاريع 
�لتنموية �لمتعلقة بالأ�ضرة و�لأطفال وتنفيذها و�إد�رتها، 
وحا�ضلة على �ضهادة �لتدريب على �إد�رة �لعملية �لتربوية 

من مركز ييل للو�لدية في جامعة ييل، وت�ضارك بمقالت في 
مجلتي نكهات عائلية و Family Flavours منذ عدة �ضنو�ت

هاتف: 962-777842006+ 
sirsa.qursha@gmail.com :إيميل�

تحمل �ضهيون �ضهادة �لبكالوريو�ص في �لبيولوجيا �لجزيئية 
و�لخلوية، و�ضهادة �لماج�ضتير في بحوث �لتكنولوجيا 

�لحيوية، و�لماج�ضتير في �إد�رة �لأعمال، وتعمل منذ عام 
2006 بمن�ضب مديرة تنفيذية للت�ضويق في مختبر�ت 

مدلب، وتوؤمن بالتوعية �ل�ضحية و�لتثقيف وممار�ضة �لطب 
�لوقائي، وهي و�حدة من خبر�ء مجلتي نكهات عائلية

Family Flavours و 
هاتف: 962-6-5900090+

zsahyoun@medlabsgroup.com :إيميل�

لدى �ل�ضايغ خبرة تزيد على خم�ضة ع�ضر عاًما 
من �لعمل مع �لطلب �لذين لديهم �ضعوبات تعلم، 

وتحمل �ضهادة �لماج�ضتير في �لتربية �لخا�ضة 
و�ضعوبات �لتعلم من �أمريكا، وكانت مديرة �لدعم 
�لتعليمي في مركز �لم�ضار لخدمات تطور �لطفل، 

قبل عملها �لحالي مديرة لمركز "�أتعّلم"
هاتف: 962-6-5824432+

rania@ilearn.edu.jo :إيميل�

يحمل �لزيود �ضهادة �لبكالوريو�ص في �لتربية �لخا�ضة 
من جامعة �لعلوم �لإ�ضلمية، و�لماج�ضتير في �لتربية 
�لخا�ضة من �لجامعة �لأردنية، وملتحق حاليا ببرنامج 

�لدر��ضات �لعليا - �لدكتور�ه في تخ�ض�ص �لتربية 
�لخا�ضة، ويعمل في مركز ماريا دن بر�فن

هاتف: 962-786867749+
kzeud@yahoo.com :إيميل�


