..بسم هللا الرحمن الرحيم ..

السيرة الذاتية
البيانات الشخصية:ـ االسم  /د  .عبير بنت محفوظ محمد آل مداوي .
ـ الجنسية  /سعودية
ــ محل الميالد  /أبهــا .

ـ تاريخ الميالد 1395 /هـ

ـ المسمى الوظيفي  /أستاذ مساعــد .
ـ جهة العمل  /كلية التربية بابها  -جامعة الملك خالد.
ـ القسم  /أصول التربية .
ـ تاريخ بداية الخدمة 1419/5/ 14 /هـ .
ـ الحالة االجتماعية  /متزوجة .
ـ عدد أفراد األسرة  ] 6 [ /أفراد .
ـ اسم المحرم  /عبدا هلل محمد مناع آل حسين العسيري .
ـ عمله  /ضابط متقاعد بالقوات المسلحة .

ـ نوع القرابة  /زوج .

 المؤهالت العلمية: )1بكالوريوس عام 1418/2/23هـ  -تخصص :جغرافيا  -آداب وتربية اجتماعية  -كلية التربية بأبها -
األقسام األدبية .
 )2ماجستير عام 1423/12/29هـ  -كلية التربية بجدة  -األقسام األدبية .
 )3دكتوراه عام 1429/1/15هـ  -كلية التربية بأبها  -األقسام األدبية  -جامعة الملك خالد  -أصول تربية
(إدارة وتخطيط تربوي).

التدرج الوظيفي: )1معيدة بكلية التربية بأبها من تاريخ 1419/5/14هـ إلى 1425/12/29هـ .
 )2محاضرة بكلية التربية بأبها من تاريخ 1429/12/30هـ إلى . 1429
 )3أستاذ مساعد بكلية التربية بجامعة الملك خالد من تاريخ  1429هـ حتى اآلن .

األبحاث العلمية المنشورة:1

 المشااكة بورقة اابو ماا و رعنااقا(وآويل اابومة ةتاابول عر ا ومعااك ةواد مااك والم ة ا و اا والممل اابوالعةر اابوال ااعق بوو)ومة ماابوللجمع اابوال ااعق بوللعلااقبوال ةرق اابوقالنت ا بوآج ا ()-اللةااكاوال اانقسوال ااك و شااة-و
رجكمعبوالملكو عق وركلة كضور كة خو1434/3/25
 رتثومنشقةورعنقا(وآ عر ومعاك ةونااكبواد ماك والم ة ا و ا والمةتلابوال كنق ابورمنعةابو ا ةوآا ل اك وقالمعق ك )ورمجلبو ل بوال ةر بوجكمعبوعنعكور قلبومصةوالعةر بو والع وآ)48و وأ قرةوللعكب.2012
 المشكة بورقة بو ما ورعناقا(وآاد ماك وقنامك(والجاق او ا والجكمعاك وال اعق بو ا وناقاو جاكة والا ق والم ة مابو)و ا والما مةوالا قل و ا(وماةجااك وال علا بوما و اقلوالعما و ا والةعاكيوالعاكبوقالاااك و ا ومااك قو
2013و نامهوجكمعبوالرلةكاوركألة (و–و مك(ولعكبو2013بو
المشاركة بورقة عمل بعنووان(دور القيوادات التربويوة فوي تعزيوز االنتموال الوو ني) مقدموة لنوادي أبهوا األدبوي(المنتدى الثقافي النسائي) تحت عنوان(:بين الحزم واألمول) بالقسوم النسوائي بالمكتبوة العاموة بمدينوة أبهوا يووم
الثالثال الموافق 1436/7/23هـ.
المشاركة بدراسة بعنوان (استثمار أوقات فورا البوات جامعوة الملوك خالود بابهوا) بخطواب موجوه مون سوعادةوكيل الجامعة بمشاركة كالً من  :د /عبير محفوظ – د/منيرة أبو حمامة-د /عائشة حصان .
البوات جامعوة الملوك خالود نحوو مواقوا التواصول االجتمواعي فوي ضوول
بحث مشترك بعنوان (اتجاهات بعوالمتغيرات الديموجرافية) تحت النشر بمجلة كلية التربية بجامعة أم القرى لعام 1435هـ2015/م.
المشواركة ببحوث (ملصووق) منشوور بكتيوا المووؤتمر بعنووان (التخطويط االسووتراتيجي ودورة فوي إدارة األزموواتالبيئية بجامعة الملك خالد ) في المؤتمر السوعودي األول للبيئوة بكليوة السوياحة بجامعوة الملوك خالود بابهوا خوالل
الفترة من 1437/5/29-27هـ الموافق /9-7مارس 2016م.
بحث علمي منشور بعنوان ( تطبيق معايير أدال الجودة الشاملة بمؤسسات التعليم الجامعي في ضوول تجوارببع الدول المتقدمة مون وجهوة نظور أعاوال هيئوة التودريا و البوات الدراسوات العليوا بجامعوة الملوك خالود )
بمجلة ..........................

بحث منشور بعنوان (متطلبات ومعوقات التحول نحوو تطبيوق اادارة االلكترونيوة ادراسوة تطبيقيوة فوي بعوكليات البنات بجامعة الملك خالد بابها ا) منشور بالمجلة التربوية الدولية المتخصصة فوي المجلود ( )4والعودد
( )10بمدينة عمان بدولة األردن في تشرين األول بتاريخ 2015/10/30م.وو
والمشكة بورمةكلهورعنقا(وآوالمجكملبولرك بومتمق اوأبونتكلومذمقب)ومنشقةاوركلع وآ)159ور كة خو19متةبوو1437هـوالمقا و1ونق مرةو2015بورمجلبوي كلورجكمعبوالملكواكل وركرهكو.وو
والمشاااكة بورمةكلاااهورعناااقا(وآة ااا ةا ج بوة ااابو) 2030ومنشاااقةوركلعااا وآووووو)ور اااكة خوووووووووالمقا ااا ووووووووووووووووورمجلبوي كلورجكمعبوالملكواكل وركرهكو.وو
و

الخبرات العلمية والمهارات:2

 تدريا المقررات التربوية لطالبات البكالوريوس والدبلوم التربوي وهي( :إدارة مدرسية ،أصولالتربية،ااشراف التربوي).
 وكيلة قسم التربية وعلم النفا لمدة عامين دراسيين . وكيلة قسم الجغرافيا لمدة ( فصل دراسي ). عاو في مجلا التأديا لمدة عام دراسي . رئيسة مجالا التأديا لمدة عام دراسي . ااشراف على البات التدريا الميداني . رئيسة سير قسم الجغرافيا لمدة عام دراسي . المشاركة في الكنترول لقسم الدراسات ااسالمية االنتساب  +االنتظام  +جغرافيا . عاو في مجلا التأديا لمدة فصل دراسي عام 1430/1429هـ. المشاركة في تفعيل األنشطة الطالبية عام 1429/1428هـ. عاو في لجنة تحقيق بكلية النماص عام  1428هـ. المشاركة في المناسبات الو نية ( الجنادرية  /اليوم الو ني  /سالمة الملك عبدا هلل بن عبد العزيزحفظه هللا عام 1434/ 1433هـ) .
 عاو في لجنة تحقيق بكلية التربية واآلداب بأبها عام 1433هـ . المشاركة في اختيار القياس لطالبات الثانوية العامة عام 1430/1429هـ وعام 1431/1430هـ وعام1432/1431هـ و 1434/1433هـ.
 المشاركة في اختبار الكفايات للمعلمات عام 1434هـ. المشاركة في اختبار الموهبة لطالبات المرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية لعام 1432/1431هـوعام 1433/1432هـ.
 رئيسة قسم علم النفا ورياض األ فال من عام 1431/1430هـ حتى عام 1433هـ. رئيسة قسم علم النفا من عام  1430هـ حتى عام 1435هـ1436/هـ.. عاو في لجنة التميز بكلية اآلداب والتربية بجامعة الملك خالد عام 1434هـ. المشاركة في اختبارات الكفايات لخريجات البكالوريوس عام 1435هـ. عاو في لجان تحقيق بكلية التربية واآلداب بابها للعام 1435هـ وكيلة كلية التربية للبنات بابها اعتبارا ً من 1436/9/11هـ إلى 1437/9/10هـ . تحكيم بحث علمي بعنوان (:دور المرأة التعليمي في عهد الملك خالد بن عبدا لعزيز -يرحمه هللا-1402- 1395هـ1981-1975/م)بخطاب موجه من المشرف على كرسي الملك خالد للبحث العلمي
بجامعة الملك خالد -بابها بتاريخ 1436/7/18هـ.
 المشاركة بالمقابالت الشخصية لتوظيف المعيدات الحاصالت على درجة البكالوريوس والمحاضراتالحاصالت على درجة الماجستير بقسم أصول التربية –وقسم علم النفا من العام الجامعي 1432هـ-
إلى العام 1436هـ.
 دعوة من إدارة نشا الطالبات بمنطقة عسير للمشاركة في تحكيم ومتابعة األبحاث العلمية لطالباتالتعليم العام لمشاركة الطالبات بالمؤتمر العلمي التنافسي للبحث العلمي بالرياض لعام 1437هـ .
المشكة بورقةشبو م و (واألم(والت ةسوالمنعة او وة اةاونشكعوالعكلرك ورمنعةبو ةورعنقا(وآاألم(والت ةسو" ةويم(وت كاويمنه"و)ووللعكبو1437هـ.و
والمشكة بو و تع ورةنكمجو عة ت وللعكلرك وقأ نكاوه ئبوال ة ور ة والملكواكل وةتمهوهللاور ل بوال ةر بوللعكبوالجكمع و1437هـ.وو

الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات واللقالات العلمية والتربوية.ــ داخل المملكة :
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 المشاركة في ندوة ( أسباب التأخر الدراسي و رق معالجته ) في 1427/10/15هـ 0 المشاركة في (اللقال التربوي واارشاد) العام 1424/1423هـ0 دورة في( االتصال ااداري )بتاريخ 1427-1426هـ المقامة في كلية التربية للبنات بأبها األقساماألدبية 0
 دورة تدريبية (اعداد األسئلة الموضوعية الختبارات الطالبات المنتسبات )لمدة ثالثة أيام عام1425هـ بمعدل  12ساعة تدريبية .
 حاور دورة في (إدارة الوقت) لعام 1427/1426هـ في كلية التربية للبنات بأبها األقسام األدبية . حاور برنامج تدريبي بعنوان ( القيادة األكاديمية في ظل التغيير) ضمن مشروع تنمية اابداعوالتمييز ألعاال هيئة التدريا في الجامعات السعودية لمدة ثالثة أيام لعام 1431هـ .
  -حاور دورة تدريبية بعنوان (الجودة الشاملة )المنعقدة بجامعة الملك خالد للبنات بابها لمدة 4أيامبمعدل  3ساعات يوميا خالل الفترة 1431/3/30-27هـ.
 حاور ورشة عمل بحثية بمركز التدريا بالغرفة التجارية الصناعية بأبها بعنوان (عمل المرأة فيالقطاع الخاص  ,واقا وحلول ) عام 1430هـ 0
 حاور ورشة عمل بالمركز الجامعي للبنات بابها بعنوان ( إدارة الجودة في التعليم الجامعي ) لمدةثالثة أيام عام 1430هـ.
 حاور دورة تدريبية بقصر أبها بعنوان ( استراتيجيات التدريا لطالب الجامعة ) لمدة يومين عام1430هـ تنظمها جامعة الملك فيصل0
 المشاركة في البرنامج التدريبي ( التقويم الذاتي وتقويم األقران ) لمدة يومين 1431هـ تنظمها عمادةالتطوير الجامعي والجودة النوعية بجامعة أم القرى 0
 المشاركة في البرنامج التدريبي ( التقويم باستخدام ملفات االنجاز  ) port folioلمدة ثالثة أيامعام 1431هـ تنظمها عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية بجامعة أم القرى 0
 المشاركة في البرنامج التدريبي ( تقويم مهام األدال باستخدام القواعد  ) Rubricsلمدة ثالثة أياملعام 1431هـ 0
 حاور دورة تدريبية بعنوان ( القيادة األكاديمية ) لمدة يوم واحد لعام  1433هـ تنظمها عمادةالتطوير والجودة بجامعة الملك خالد 0
 حاور دورة تدريبية بعنوان ( ضمان الجودة والتقويم المؤسسي والبرامجي) لمدة يوم واحد لعام1433هـ 0
 المشاركة بدورة تدريبية بعنوان(مهارات البحث العلمي ) المنعقدة بجامعة الملك خالد بابها خاللالفترة 1433/8/ 21-17هـ.
 حاور دورة تدريبية بعنوان(التخطيط االستراتيجي للكليات ) لمدة يومين تنظمها عمادة التطويراألكاديمي بجامعة الملك خالد بأبها بالقاعة التدريبية بكلية ا األسنان بالقريقر  ,ربيا ثاني1434هـ .
 حاور دورة تدريبية بعنوان(التقويم الذاتي وتقرير الدراسة الذاتية،وتقرير المقرر والبرامج) لمدةيومين بتاريخ  1434/4/2-1هـ تنظمها عمادة التطوير األكاديمي بجامعة الملك خالد بأبها بالقاعة
التدريبية بكلية ا األسنان با لقريقر .
 حاور دورة تدريبية بعنوان (تطوير القدرات البحثية بالمملكة صياغة الفكرة وإدارة البحث)لمدة يومواحد تنظمها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بجدة عام  1434هـ.
 حاور دورة تدريبية بعنوان(التقويم الذاتي وتقرير الدراسة الذاتية،وتقرير المقرر والبرامج) لمدةيومين تنظمها عمادة التطوير األكاديمي بجامعة الملك خالد بأبها بالقاعة التدريبية بكلية ا األسنان بالقريقر
ربيا ثاني1434هـ .
 حاور دورة تدريبية بعنوان(التخطيط االستراتيجي للكليات ) لمدة يومين بتاريخ  1434/4/8-7هـتنظمها عمادة التطوير األكاديمي بجامعة الملك خالد بأ بها .
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 حاور دورة تدريبية بعنوان(معايير الجودة في االختبارات التحصيلية ) لمدة يوم واحد بتاريخ1434/6/11هـ تنظمها عمادة التطوير األكاديمي بجامعة الملك خالد بأ بها .
 حاور دورة تدريبية بعنوان(مخرجات التعلم ) لمدة يوم واحد بتاريخ  1434/11/20 -19هـ تنظمهاعمادة التطوير األكاديمي بجامعة الملك خالد بأ بها .
 حاور دورة تدريبية بعنوان( الفصول االفتراضية ) لمدة يوم واحد بتاريخ  1434/12/24هـ تنظمهاوحدة التعليم االلكتروني بكلية اآلداب والتربية– جامعة الملك خالد .
 حاور دورة تدريبية بعنوان( رق إنشال االختبارات االلكترونية ) لمدة يوم واحد بتاريخ /12/29 1434هـ تنظمها وحدة التعليم االلكتروني بكلية اآلداب والتربية– جامعة الملك خالد .
 حاور ورشة عمل بعنوان (الجودة الشاملة في العمل) لمدة يوم واحد بواقا  3ساعات تدريبية بتاريخ1434/5/4هـ .المنعقدة بجامعة الملك خالد تحت إشراف مركز الفكر الناجح للتنمية البشرية .
 حاور دورة تدريبية بعنوان (مهارات االتصال الفعال) تنظمها الغرفة التجارية بابها لمدة يوم واحد\بتاريخ 1435/1/23هـ.
 حاور دورة تدريبية بعنوان ( بنال االختبارات والمقاييا ) تنظمها وحدة التطوير والجودة بكليةالتربية بأبها – جامعة الملك خالد لمدة يوم واحد بواقا  3ساعات بتاريخ  1435 / 1/ 17هـ.
 حاور دورة تدريبية بعنوان ( أخالقيات البحث العلمي ) لمدة يوم واحد بواقا  3ساعات بتاريخ1435/1/18تنظمها وحدة التطوير والجودة بكلية التربية واآلداب بأبها –جامعة الملك خالد .
 حاور مؤتمر النشر العلمي في الفترة من 1435/3/ 29-27هـ المنعقد بجامعة الملك خالد بابها لمدةثالثة أيام .
 حاور المعرض والمؤتمر الدولي الرابا للتعليم العالي بمدينة الرياض لعام 2013م بعنوان (المسؤوليةاالجتماعية للجامعات) من الفترة  17-16ابريل 2013م
 حاور ورش عمل بمؤتمر النشر العلمي بتاريخ 1435/3/ 27هـ المنعقدة بجامعة الملك خالد بأبها.وو-ووتنقةواللةكاوالعلم والعالر وال نك

والمنعة ورجكمعبوالملكواكل ور كة خو قم و1435/5/4-3هـوو

ووو-ووتنقةو قةاو ة ر بورعنقا(وآجق اوادا ركةا )ولم او قبوقات والمنعة اور ل بوا ا وقال ةر بور كة خوو
1435-4-26هـ.وو
ووو-وتنقةولةكاواللغبوالعةر بورعنقا(وآوالهق بوقواللغبوالعةر بو)ولم او ال بوأ كبورةصةوأرهكورم نبوأرهكو
ر كة خوو1436هـ.و
وو-تنقةوالتت والا كم وألنشعبوعكلرك و ل ك والرنك ورجكمعبوالملكواكل وركرهكو-المنعة و كبو1436هـورةصةو
أرهك.و
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وتنقةوآالقةشبوال ن ة بواألقلىول تع ومشكة بو نقا وه ئبوال ة و ومةا زوال م زوالرت وقمةا زواألرتكثوالقا ا)والمنعة اورةك بواألم ةو لمك(ور(و ر والعز زورقزاةاوال عل بوالعكل وركلة كضو قبوالام و
27ومتةبو1436هـ2014/ب.و
تنقةوتت وجكئزاوال م زول ل بوال ةر بو وا مبوالمج م وللعكبوالجكمع و1437/1436هـو نامهكو مك اوالجق اوقال عق ةواأل ك م ورجكمعبوالملكواكل وركلم ةحوالجكمع ورمجم وعة والملكو ر اوهللو.و
ك وال عل بوالعكل و
تنقةوقةشبو م ورعنقا(وآة ركيونهجو مل و و صم بو مل ك وة اةاوالجق او ومم و عر ولعمل بوة اةاوالرةنكمجواأل ك م وت وقصتهكو ومعك ةواد مك و)ونم(و عكل ك والم مةوالعةر و
ال قل والاكم ولنمك(وجق اوال عل بوالعكل و وجكمعبوالشكة بور قلبواإلمكةا والعةر بوالم ت اوالمنعة اواال و
الت ةاوم(و2015/3/5-3ب.و
تنقةوقةشبو م ورعنقا(وآ ر ك(و)...............................ووتنقةوقةشبو م ول تل ور ئبومعه وة ا ومعلمك و تت اوالةةي(وSateوقا ةاحوة بوقة كلبوقأه افوالمعه و قبوالام ور كة خو1435-6-10هـور اةوالتة ك(ول تت اوالةةي(وال ة بورت والمقات (ورم نبوارهك.و
-المشكة بوركألشةافوقالتنقةوألنشعبوعكلرك و ل بوال ةر بوللتص واألق وقال كن وللعكبوال ةا

و1437هـ.و

مشكة بوقتنقةوتت واة جك وعكلرك و ل بوال ةر بوللعكبوالجكمع و1437/1436هـورم ةحو ل بوالعلقبو قبوال ر ور كة خو1437/7/23هـ.و
ــ خارج المملكة -:
 حاور دورة تدريبية لمدة خمسة أيام بعنوان ( مهارات البحث العلمي )تنظمها عمادة الجودة والتطويراألكاديمي بجامعة الملك خالد بمدينة دبي – اامارات العربية المتحدة .لمدة خمسة أيام من الفترة -7
2012/8/11م.
 حاور دورة تدريبية لمدة ثالثة أيام بعنوان ( التخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقة األدال المتوازن)تنظمها عمادة التطوير األكاديمي بجامعة الملك خالد بمدينة إسطنبول – تركيا.للعام 1435/1434هـ.
 حاور فعاليات المؤتمر العربي الدولي الخاما لامان جودة التعليم العالي المنعقد بجامعة الشارقة بدولةاامارات العربية المتحدة خالل الفترة (1433/8/17-21هـ) (2015/3/3-6م).
حاور دورة تدريبية لمدة يومين بعنوان (استخدام التقنيات الحديثة في التدريا الجامعي) تنظمها عمادةالجودة والتطوير األكاديمي بجامعة الملك خالد بمدينة دبي – اامارات العربية المتحدة للعام من الفترة -16
1437/ 2/ 17هـ.
 حاور دورة تدريبية لمدة يومين بعنوان( مهارات القيادة األكاديمية في القرن  )21تنظمها عمادة الجودةوالتطوير األكاديمي بجامعة الملك خالد بمدينة دبي – اامارات العربية المتحدة للعام يومي الجمعة والسبت
بتاريخ 1437/7/2-1هـ .الموافق 2016/4/9-8م.

العاويات بالجمعيات العلمية:6

 عاوه بجمعية البر الخيرية النسائية بمدينة أبها من عام 1436/1435هـ .عاو بكرسي الملك خالد للبحث العلمي بجامعة الملك خالد بابها للعام 1437/1436هـ. عاو في لجنة الشراكة المجتمعية بين جامعة الملك خالد (كلية التربية) وإدارة نشا الطالبات بمنطقةعسير المتفق بتاريخ 1437/3/9هـ .
 ممثلة للنادي األدبي الثقافي بمدينة أبها .-عاوه برابطة التربويين العرب.................

الشكر والجوائز:شكر وتقدير من اللجنة المنظمة ليوم البحث العلمي السنوي العاشر 7-6رجا 1435هـ.شكر وتقدير من جامعة الملك خالد بمناسبة ذكرى اليوم الو ني ( )81بتاريخ 1432/10/29هـ.شكر وتقدير من جامعة الملك خالد للمشاركة في حفل تخريج الطالبات للعام 1433 -1432هـ. شكر وتقدير من اللجنة المنظمة ليوم البحث العلمي السنوي العاشر  29-27ربيا األول للعام 1435هـ.شكر وتقدير من عميدة كليتي اآلداب والتربية بجامعة الملك خالد بابها على نجاح رئاسة قسم علم النفاورياض األ فال لعام 1433-1432هـ.
شكر وتقدير من عميدة كلية التربية للبنات بجامعة الملك خالد للمشاركة في تفعيل األنشطة الطالبية خاللالعام 1429-1428هـ.
شكر وتقدير من عميدة كلية التربية للبنات بجامعة الملك خالد للمشركة في احتفال الجنادية للعام 1432هـ. شكر وتقدير من عميدة الكلية للمشاركة في وحدة التطوير والجودة لعام 1435-1434هـ.شكر وتقدير من عميدة كلية اآلداب للبنات بابها خالل فترة رئاسة قسم علم النفا من عام 1436 -1430هـ. شكر وتقدير من الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) للمشاركة في لقال الجمعية السنويالسادس عشر بعنوان (االعتماد المدرسي) المنعقد بجامعة الملك سعود من الفترة 6-4فبراير 2013م.
 شكر وتقدير من جمعية الجنوب النسائية الخيرية بابها للمشاركة في إنجاح البرنامج التوعوي ايد واحدة...صوت واحد ...ضد اارهابا المقام على مسرح جمعية الجنوب النسائية يوم األربعال الموافق
1437/2/13هـ.
 شكر وتقدير من عميدة كلية التربية لبنات بابها بجامعة الملك خالد على ااشراف على تأسيا الروضةالتعليمية والحاانة لعام 1437/1436هـ.
 شكر وتقدير من عميدة كلية التربية لبنات بابها بجامعة الملك خالد على المشاركة في تفعيل األنشطةالطالبية وال العام الدراسي لعام 1437/1436هـ.
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 شكر وتقدير من عميدة كلية التربية للبنات بابها على إقامة دورة تدريبية بعنوان (فن االتصال ااداري )للموظفات ااداريات لمدة يوم واحد لعام 1437هـ بواقا(  ) 3ساعات تدريبية .
 شكر وتقدير من عميدة كلية التربية للبنات بابها على المشاركة بااشراف على حفل خريجات البات كليةالتربية للبنات للعام الجامعي 1436هـ 1437 -هـ.

وهللا الموفــــــــــق ..
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