[ بسم هللا الرحمن الرحيم ]
المملكة العربية السعودية
جامعة الملك خالد
كلية التربية للبنات بأبها

القسم  :اصول التربية والمناهج.

 .1البيانات الشخصيــــة:االسم رباعيا ً :

بدرية سعد محمد ابوحاصل ربيع

الجنسية :سعودية
تاريخ الميالد1400:هـ

المسمى الوظيفي :استاذ مساعد

جهة العمل :جامعة الملك خالد –كلية التربية بأبها –قسم أصول التربية والمناهج
تاريخ التعيين على وظيفة معيد بجامعة الملك خالد :

/ 10

/ 1

1423هـ

 .2الدرجات العلمية:درجة البكالوريوس :
إسم الدرجة باللغة العربية:بكالوريوس في العلوم والتربية "األحياء".
اسم الدرجة باللغة االجنبيةBachelor of Science and Education "biology":
تاريخ الحصول عليها:

14

3 /

1422 /هـ

الموافق / 5:

6

/

 2001م

التخصص :األحياء.
درجة الماجستير:
إسم الدرجة باللغة العربية:الماجستير
اسم الدرجة باللغة االجنبيةMaster:
اسم الجامعة والبلد التابعة لها الجامعة  :جامعة الملك خالد بأبها.
تاااريخ الباادء فااي دراسااة درجااة الماجسااتير:
 2004هـ
تاريخ الحصول على درجة الماجستير:

/ 12

1425 / 10هااـ

هااـ الموافااق24 :

/ 11 /

1429/7/2هـ

التخصص العام :المناهج وطرق التدريس.
التخصص الدقيق :المناهج وطرق تدريس العلوم.
عنااوان رسااالة الماجسااتير دإن وجااد  :فاعليااة اسااتراتيجية مقترحااة قاىمااة علااى الماادخل المنظااومي فااي تنميااة
التربية للمعلمات.
التحصيل وتعاديل التصاورات البديلاة لاد طالباات كلياات
()1

درجة الدكتوراه:
إسم الدرجة باللغة العربية:درجة الدكتوراة في المناهج وطرق تدريس دالعلوم .
اسم الدرجة باللغة االجنبيةThe Degree of Doctor of Philosophy in :
)Curricula and Teaching Methodes (Science
اسم الجامعة والبلد التابعة لها الجامعة :جامعة أم القر بمكة المكرمة.
تااااريخ البااادء فاااي دراساااة درجاااة الااادكتوراه1431 / 10 / 16 :هاااـ هاااـ الموافاااق 9 / 24
م
2010
تاااريخ الحصااول علااي درجااة الاادكتوراه:
م
2014

25
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/

1436

الموافااق /17 :

12

/
/

عنوان رسالة الدكتوراه:
باللغة العربية :أ ثر استخدام المدخل المنظومي في تدريس األحياء علاى تنمياة االساتيعال المفااهيمي ومهاارات
التفكير البصري لد طالبات الصف الثاني الثانوي بمدينة أبها
باللغاة االجنبياةeffect using systemic approach in teaching biology on the :
development of conceptual understanding and visual thinking skills for
" the second grade students of secondary school in Abba city
التخصص العام :المناهج وطرق التدريس.
التخصص الدقيق :المناهج وطرق تدريس العلوم.

-3التدرج الوظيفي:
مسمى الوظيفة

الجهة

معيد.

كليااة العلااوم واالدال للبنااات من / 10
بسراة عبيدة

رىيسااة قساام علااوم كليااة العلااوم واالدال للبنااات
بسراة عبيدة
الحاسل اآللي
محاضر

1423 / 1هـ الى / 16

من 1430/11/1هـ إلى 1431/10/30هـ

كليتا االدال والتربية للبناات من1436/ 7 /17هـ الى 5/9
بأبها
1437/

رىيسة قسام اصاول كلية التربية للبنات بأبها
التربية والمناهج
استاذ مساعد

المدة

من 1436/11/8الى تاريخه

كليتا االدال والتربية للبناات من/10
بأبها
()2

1437/ 5هـ حتى اآلن

1436 / 7هـ

.4االبحاث المنشورة:
 واقع متطلبات استخدام المعامل االفتراضية في تدريس العلوم من وجهة نظر معلمات ومشرفات العلومبالمرحلة المتوسطة واتجاهاتهن نحوها بالمملكة العربية السعودية،جامعة االزهر ،2016،مد. 170
 المشاركة بورقة عمل بمنتد  2030بين رؤية وطن وواجل مجتمع بجامعة الملك خالد يوم الثالثاءالموافق  14رجل 1438هـ

 -5الخبرات العلمية والمهارات:
اوال:تدريس المقرارات لطالبات البكالوريوس والدبلوم التربوي وهي:
✓ علم الحيوان العام للفرقة االولى قسم الكيمياء.
✓ علم النبات العام للفرقة االولى قسم الكيمياء.
✓ حلقة بحث.
✓ البيىة والمجتمع.
✓ المناهج.
✓ اسس المناهج.
✓ طرق تدريس العلوم.
✓ طرق تدريس الرياضيات.
✓ وساىل وتكنولوجيا التعليم.
✓ التقويم التربوي
ثانيا"المناصل اإلدارية  :دويتم ترتيبها تنازليا ً بد ًء من آخر منصل :رىيسة قسم اصول التربية والمناهج بكلية التربية للبنات بأبها من 1436/11/8الى 1438/11/8هـ
منسقة الدبلوم التربوي من العام  1436والى تاريخه
رىيسة السير المركزي الختبارات الفصل الصيفي  1437/1436هـ
رىيسة قسم علوم الحاسل اآللي بكلية العلوم واالدال للبنات بسراة عبيدة .
عضوة في لجنة القبول والتسجيل بكلية العلوم واالدال للبنات بسراة عبيدة .
رىيسة كنترول قسم علوم الحاسول بكلية العلوم واالدال للبنات بسراة عبيدة .
رىيسة النشاط االجتماعي بكلية العلوم واالدال للبنات بسراة عبيدة
رىيسة اللجنة التاديبة بكلية العلوم واالدال للبنات بسراة عبيدة

-

ثالثا:عضوية اللجــــــــــــان :
عضو لجنة القبول والتسجيل بكلية العلوم واالدال بسراة عبيدة.
رىيس اللجنة التأديبة بكلية العلوم واالدال بسراة عبيدة.
عضوه في لجنة التحقيق بكلية العلوم واآلدال بسراة عبيدة عام1429هـ
اللجنة الرىيسة لتطوير والجودة على مستو كلية التربية للبنات بأبها.
عضوة في لجنة االختبارات على مستو كلية التربية للبنات بأبها.
عضو في لجنه الجداول بقسم اصول التربية والمناهج بكلية التربية للبنات بأبها.
دعوة من إدارة نشاط طالبات بمنطقة عسير للمشاركة في تحكيم ومتابعة االبحاث العلمية لطالبات التعليم
العام لمشاركة الطالبات بالمؤتمر العلمي التنافسي للبحث العلمي بالرياض لعام 1437هـ.
عضوة في لجنة التدقيق الخاصة بتوظيف المعيدات الحاصالت على درجة البكالوريوس عام 1437هـ
()3

-

المجالــــــــــــس -:
.عضو مجلس قسم الكيمياء من عام 1422هـ وحتى 1429هـ
عضو مجلس الكلية عام 1430هـ
عضو مجلس قسم اصول التربية والمناهج بكلية التربية للبنات بأبها من 1436/11/8الى تاريخه
عضو مجلس كلية التربية للبنات من 1436/11/8الى تاريخه

  -6الدورات التدريبية والتطويرية:حاصلة على اكثرمن  50دورة تدريبية وبرنامج تدريبي في مجال التدريس ،والتطوير والجودة ،والتمية
البشرية،منها:
 مدربة معتمدة في التنمية البشرية وتطوير الذات باعتماد المؤسسة العامة للتدريل التقني والمهنيبالمملكة العربية السعودية.
 مدربة معتمدة في التنمية البشرية وتطوير الذات ،المركز العالمي الكندي للتدريل واالستشارات. مدربة معتمدة في التنمية البشرية وتطوير،معهد اكسفورد. دورة تدريبية بعنوان الخراىط الذهنية واستخداماتها في عمليتي التعليم والتعلم للمدرل د .يعن هللا بن عليالقرني والمقامة بجامعة ام القر ,
 حضور برنامج تدريبي بعنوان الجودة في التدريس الجامعي لمدة يومين بواقع  6ساعات تدريبية. حضور برنامج تدريبي بعنوان اغالاق حلقة التقييم لمدة يومين بواقع  6ساعات تدريبية. حضور ورشة عمل بعنوان محركات البحث العلمي . حضور ورشة عمل تبيان للوقاية من التطرف . دورة متخصصة فى اللغة اإلنجليزية دالتويفل . TOEFL حضور ورشة عمل بعنوان تسهيل شبكات التعلم . حضور ورشة عمل بعنوان التدريس والتفكير. حضور دورة تدريبية بعنوان تصميم الدروس االلكترونية التفاعلية. حضور دورة تدريبية بعنوان قواعد بناء االختبارات الجامعية. دورة التخطيط االستراتيجي من كلية التربية بجامعة الملك خالد. -7النشاط االجتماعي :
تقديم العديد من الدورات التدريبية لبعض مؤسسات المجتمع ،منها:
 جامعة الملك خالد. -مراكز الدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات.الجمعيات الخيرية.-اإلدارة العامه للتعليم بمنطقة عسير.
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