السرية الذاتية
املعلومات الشخصية:
االسم :فاطمة شعبان محمد عسيري.
العنوان :أبها.
رقم الجوال4996113550 :
اإليميلsee20101@gmail.com :
العمل :عضو هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الملك خالد.
املؤهالت العلمية:
 دكتوراه في فلسفة التربية تخصص "المناهج وطرق تدريس اللغة العربية" من جامعة أمالقرى عام (1063هـ5419 /م).
 ماجستير في التربية تخصص "المناهج وطرق تدريس اللغة العربية" من جامعة الملكخالد عام (1058هـ5448 /م).
 بكالوريوس في اآلداب والتربية تخصص "اللغة العربية" من كلية التربية للبنات عام(1050 -1056هـ5446 /م).
اخلربات العملية:
 أستاذة المناهج وطرق تدريس اللغة العربية المساعدة في كلية التربية للبنات بجامعةالملك خالد من 1061 /6 /50هـ إلى اآلن.
 محاضرة في كلية التربية للبنات بجامعة الملك خالد من 1065 /1 /6هـ /6 /50 -1061هـ.
 معيدة في كلية التربية للبنات بجامعة الملك خالد من 1064 /14 /51هـ/1 /6 -1065هـ.

الدورات التدريبية والتطويرية:
نامجا تدريبيا في مجال التدريس ،والتطوير
حاصلة على ما يقارب ( )156دورة تدريبية وبر ً

والجودة ،والتنمية البشرية؛ منها:

 مدربة معتمدة في التنمية البشرية وتطوير الذات باعتماد و ازرة التعليم ،المركز العالميالكندي للتدريب واالستشارات ،األكاديمية العربية لعلوم التدريب ،المؤسسة الدولية الكندية
للتدريب واالستشارات ،أكاديمية االمتياز العالمية للتدريب واالستشارات وتنمية الموارد
البشرية.
 مدربة معتمدة في الكوتشينج باعتماد األكاديمية العربية للكوتشينج. مدربة معتمدة في نظرية تريز للتفكير اإلبداعي وحل المشكالت باعتماد أكاديمية القيادةالدولية البريطانية.
 مدربة معتمدة في برنامج سكامبر للتفكير اإلبداعي باعتماد األكاديمية البريطانية العالمية.BAG
 مدربة معتمدة في برنامج الكورت ( )CORTباعتماد مركز ديبونو للتفكير ،كليةكامبردج للتدريب ،معهد أكسفورد.
 مدربة معتمدة في نظرية الذكاءات المتعددة باعتماد مركز ديبونو للتفكير. مدربة معتمدة في الخرائط الذهنية باعتماد مركز الشخصية المتكاملة. مدربة معتمدة في التخطيط االستراتيجي باعتماد األكاديمية الدولية للتدريب الشخصيوالتطوير القيادي.
 مدربة معتمدة في أنماط الشخصيات باعتماد األكاديمية العربية العالمية للتدريبوالتطوير.
 مدربة معتمدة في استراتيجيات الجودة باعتماد المعهد األمريكي للدراسات االحترافية. ماستر في برنامج الجرافولوجي (كبير المدربين في تحليل الشخصية عن طريق خط اليدوالتوقيع) باعتماد األكاديمية الدولية لتحليل الخط بفرنسا.
 -ممارسة معتمدة في الذكاءات المتعددة باعتماد المعهد األمريكي للتعليم والتنمية البشرية.

 ممارسة معتمدة في الكوتشينج باعتماد و ازرة التعليم ،األكاديمية العربية للكوتشينج،ميدكس معهد اإلنتاجية األمريكي.
 دبلوم المهارات المتقدمة في علم النفس المعرفي وتطبيقاته التربوية باعتماد و ازرة التعليم،مركز ماسترز للتدريب واالستشارات.
 دبلوم أخصائي إدارة الجودة التربوية الشاملة باعتماد و ازرة التعليم ،المركز االستشاريالعالمي للتدريب.
 برنامج تدريب المدربين على تطبيقات الوقاية عبر بيئات التعلم من جامعة الملك خالدبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بو ازرة الداخلية.
 برنامج اإللقاء وادارة المؤتمرات من إدارة التدريب التربوي باإلدارة العامة للتعليم بمنطقةعسير.
 دورة االتجاهات الحديثة في التدريس الجامعي من كلية التربية بجامعة الملك خالد. دورة استراتيجيات التدريس الفعال من جامعة أم القرى -الجمعية العلمية السعوديةللمناهج واإلشراف التربوي.
 دورة استراتيجيات التعلم النشط من مركز النافع للتدريب واالستشارات بالتعاون مع جامعةالملك خالد.
 دورة التعلم النشط من معهد إتقان التربية لالستشارات التربوية والتعليمية. دورة القبعات الست للتفكير من مركز مطمئنة. دورة الشبكات االجتماعية في التعليم من أكاديمية المكتب العالمي لكبار المدربين(.)GOOSTA
 دورة تصميم األنفوجرافيك التعليمي من أكاديمية المكتب العالمي لكبار المدربين(.)GOOSTA
 دورة الحوسبة السحابية في التعليم من جامعة أم القرى. دورة تطبيقات قوقل التربوية من جامعة أم القرى. دورة أساليب التقويم األصل من جامعة أم القرى. دورة تقنيات التعلم السريع من مركز المبدأ األول للتعليم. -دورة التعليم المستند إلى الدماغ من أكاديمية األمين للتدريب.

 دورة استراتيجيات التعليم في القرن الواحد والعشرين من أكاديمية الغد للتدريب والتطوير. دورة تقويم مهام األداء باستخدام القواعد  Rubricsمن عمادة التطوير الجامعي والجودةفي جامعة أم القرى.
 دورة تصميم المقررات اإللكترونية وفقًا لمعايير الجودة  QMمن عمادة التطويراألكاديمي والجودة في جامعة الملك خالد.
 دورة الجودة واالعتماد األكاديمي في التعليم العالي من جامعة الملك خالد بالتعاون معشركة خبراء اإلدارة.
 دورة توصيف البرامج من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي. دورة تقييم مخرجات التعلم من عمادة التطوير األكاديمي والجودة بجامعة الملك خالد. دورة معايير جودة التدريس الجامعي وآليات تفعيلها من شركة رواد التيسير بالتعاون معجامعة الملك خالد.
 دورة الجودة اإلدارية الشاملة من المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجالياتبأبها.
 دورة إدارة الجودة من معهد إتقان التربية لالستشارات التربوية والتعليمية. دورة مهارات كتابة البحث العلمي من أكاديمية تنمية للتدريب واالستشارات -المؤسسةالعربية إلعداد القادة وتنمية المهارات.
 دورة فن تحديد األهداف من معهد إتقان التربية لالستشارات التربوية والتعليمية. دورة فن كتابة التقارير من كلية التربية للبنات -جامعة الملك خالد. دورة التفكير اإليجابي من مركز مطمئنة. دورة مهارات التخطيط االستراتيجي الشخصي من مركز مطمئنة. دورة العروض االحترافية ببرنامج ( )Powtoonمن األكاديمية العربية لحلول التدريبواالستشارات التدريبية (.)ATSCP
املناصب اإلدارية وعضوية اللجان:
 رئيسة وحدة التطوير األكاديمي والجودة في كلية التربية للبنات. -عضوة في اللجنة الرئيسة للتطوير األكاديمي والجودة في كلية التربية.

 عضوة في لجنة الجوائز في كلية التربية. عضوة في لجنة االختبارات في كلية التربية. عضوة في اللجنة التنفيذية للدعم والمتابعة في كلية التربية. عضوة في اللجنة توصيف المقررات في كليتي اآلداب والتربية.عضوية املراكز واجلمعيات:
 عضوة في أكاديمية االمتياز العالمية للتدريب واالستشارات وتنمية الموارد البشرية. عضوة في المدرسة العربية للكوتشينج.النشاط االجتماعي:
تقديم العديد من الدورات التدريبية والمحاضرات لبعض مؤسسات المجتمع؛ منها:
 جامعة أم القرى. جامعة الملك خالد. اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير. -اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

