الدكتورة بدرية ضيف هللا يحيى الزهراني
أستاذة مناهج وطرق تدريس الرياضيات المساعد بكلية التربية بجامعة جازان .وكيلة
نبذة
كلية التربية بالجامعة .حاصلة على العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بالمناهج وطرق
التدريس .كما انها حاصلة على العديد من شهادات الشكر نظير تميزها وكفاءتها.

المؤهالت العلمية



دكتوراه في مناهج وطرق تدريس الرياضيات كلية التربية بجامعة ام
القرى بمكه المكرمه عام 1435هـ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف االولى



ماجستير مناهج وطرق تدريس رياضيات كلية التربية بجامعة الملك
خالدبابها عام 1430هـ



بكالوريوس في العلوم والتربية تخصص رياضيات من كليه التربيه
بجامعه ام القرى بمكه المكرمة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

الخبرات العملية

عضوية مجالس ولجان



عميدة الكلية الجامعية بصبيا 1440/1439هـ وحتى تاريخة



وكيله كليه التربية بجامعه جازان من عام 1438هـ حتى 1439



أستاذ مساعد كلية التربية _ قسم المناهج وطرق التدريس _جامعة
جازان 1437-4-10هـ



مدربه معتمده لنشر ثقافه الحوار –مركز الملك عبدالعزيز للحوار
الوطني منذ عام 1428



رئيسة قسم الرياضيات بمركز االشراف التربوي بأحد رفيدة -1428
1429هـ



نائبة رئيسة قسم الرياضيات بمركز االشراف التربوي بأحد رفيدة
1429-1428هـ



مشرفة تربوية بمركز االشراف التربوي بأحد رفيدة 1428-1421هـ



معلمة ابتدائية ومتوسطة وثانوية المندق عام 1419هـ



معلمة ابتدائية عويرة عام 1419هـ



رئيسه لعدد كبير من الوحدات واللجان بالكليه



رئيسه لجنه االنشطه الطالبيه بشطر الطالبات 1439هـ



رئيسه للجنه التنفيذيه لالختبارات شطر الطالبات 1439-1438



رئاسه اللجنه الفرعيه لشؤون الطالبات  1438هـ



نائب رئيس اللجنه الفرعيه لشؤون (الطالب -الطالبات) 1439-1438



نائب رئيس اللجنه الفرعيه لشؤون (الطالب -الطالبات) -1439



عضوه لجنه اعاده هيكله االقسام بكليه التربيه 1440-1439هـ



عضوية لجنه البرامج والخطط الدراسيه بكلية التربيه 1439



عضويه مجلس كليه التربيه الدائمه



عضويه لجنه االسكان الدائمه 1440-1439



عضويه لجنه دراسة الرؤيه المستقبلية لكلية التصميم والعماره
واالقتصاد المنزلي والتربيه الفنيه 1439



عضوية لجنه الجداول 1439-1438

1440



عضوية لجنه التربيه الميدانيه 1439



عضويه لجنه الدبل ومات التربويه (طالب طالبات) 1439



عضويه لجان المقابالت الشخصيه لطالبات الدراسات العليا(اداره
تربويه) -مرحله الماجستير 1440-1439



عضويه لجان المقابالت الشخصيه لطالبات الدراسات العليا(المناهج
وطرق التدريس)-



مرحله الماجستير 1439-1438

رئيسه لجنه المقابالت الشخصيه لقسم رياض االطفال 1439
1439هـ



عضويه لجنة التربيه الميدانيه بكليه التربيه



عضويه لجنة الدبلومات التربويه بكليه التربيه 1439هـ



عضوية لجنه المقابالت الشخصيه للمتقدمين والمتقدمات على الوظائف
االكاديميه من حملة الدكتوراه 1439



عضويه جائزه جازان للتفوق واالبداع فرع االبتكار ورياده االعمال عام
1438-37



عضويه جائزه جازان للتفوق واالبداع فرع االبتكار ورياده االعمال عام
1439-38



محكمه في برنامج  3دقائق لرياده االعمال واالبتكارات عام 1438-37



عضويه لجان المقابالت الشخصيه لطالبات البكالريوس عام 1438-1437



عضويه لجان المقابالت الشخصيه لطالبات الدبلوم التربوي عام -1438
1439



عضويه لجان المقابالت الشخصيه لطالبات الدراسات العليا -مرحله
الماجستير 1439-1438



عضوي ة اللجنة االستشارية بالجمع األكاديمي للطالبات بجامعة جازان
1437هـ



رئيسة فريق عمل حملة نظافة اكاديمي 2-1بجامعة جازان 1437هـ



رئيسة لجنة األعذار والتأديب 1437هـ



عضوية لجنة إعداد الجداول 1437هـ



مرشده ا كاديمية لمرحلة الماجستير بكلية التربية جامعة جازان 1437هـ



عضوة في لجنة التطوير التظربوي بمركز االشراف التربوي بأحد رفيدة
1430-1429هـ



عضوة في لجنة العالقات العامة بمركز االشراف التربوي بأحد رفيدة
1429-1428هـ



رئيسة لجنة الحوار بمركز االشراف التربوي بأحد رفيدة 1429-1428هـ



مدربه معتمده لنشر ثقافه الحوار بمركز االشراف التربوي بأحد رفيدة
1428هـ
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الدورات التدريبية



اعداد وتقديم دوره مهارات االتصال وفنون الحوار ....المقدمه لموظفات
كليه التربيه 1439-1438



اللقاء التعريفي (السبورة الذكية) بجامعة ام القرى لمدة يوم -11-24
1431هـ



برنامج (الهندسة الفراغية المرحلة الثانوية) مركز التدريب بأحد رفيدة لمدة
أسبوع 1430/1/10-/1/6هـ



برنامج تدريبي بعنوان (التعلم التعاوني) مركز التدريب بأحد رفيدة لمدة
يومين 1429/12/30-12/29هـ



التقويم المستمر لصفوف العليا من المرحلة االبتدائية (اللغة العربية)
مركز التدريب بأحد رفيدة لمدة يومين 1429/12/2-12/1هـ



برنامج تدريبي بعنوان (االستبانة-أنواعها-تكوينها-استنتاج المعلومات
منها) مركز التدريب بأحد رفيدة لمدة ثالثة أيام 1429/11/13-11/11هـ



برنامج تدريبي بعنوان (مهارات التخطيط الفعلي لمعلمات اللغة العربية)
مركز التدريب بأحد رفيدة لمدة يومين 1429/12-26-12/25هـ



مدربة معتمدة لنشر ثقافة الحوار مركز التدريب بأبها لمدة أسبوع
1428هـ



التخطيط (سمة الناجحين) مركز التدريب بأحد رفيدة لمدة يومين
1428/8/20هـ



برنامج (اإلشراف والنمو العلمي والتربوي للمعلمة) مركز التدريب بأحد
رفيدة لمدة خمسة أيام 1425/2/28هـ



اجتياز برنامج الحاسب اآللي المستوى األول والثاني في نظام تشغيل
-POWER POINT – WORD-WINDOWSوالبرامج تعليمية بمركز التدريب
بأحد رفيدة بمعدل  100ساعة 1425-1424هـ



دورة لألستاذة /موضي الجلهم من كتاب مختصر لغة لمعة االعتقاد إدارة
مؤسسة الحرمين الخيرية اللجنة النسائية بخميس مشيط لمدة أسبوعين
1423/1/9هـ



حضور حلقة (مبادئ اإلسعافات األولية لمنسوبات الرئاسة العامة) مركز
التدريب بأحد رفيدة لمدة يومان 1423/1/5هـ



تنفيذ برنامج األهداف التربوية وتحديدها وصياغتها سلوكياً مركز التدريب
بأحد رفيدة لمدة عشرة أيام 1423هـ



حلقة تدريبية (المهام اإلشرافية في الميدان) مركز التدريب بأبها لمدة
يومين 1422/2/11هـ



اجتياز حلقة لتوضيح الئحة تقويم الطالبة وتعليمات االختبارات بعد
تعديلها مركز التدريب بأحد رفيدة لمدة ثالثة أيام 1421/1/13هـ
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المؤتمرات والبرامج
والدراسات (المشاركة
العلمية واإلنجازات)



موتمر المناهج وطرق التدريس الشارقه االمارات  15-13يناير

تقديم

وعرض بحث (فاعليه لستخدام النمذجه الرياضيه في تنميه التحصيل
ومهارات التفكير العليا لدى طالبات الصف السادس االبتدائي بمنطقه
جازان)


حضورالملتقى الدولي االول للجوده-جامعه حائل 4-3مايو 2017



اقامه دوره ثقافه الحوار ومهارات االتصال اداره تعليم صبيا 1439



دوره مهارات تدريب المدربين مركز غصون االبتكار للتدريب تحت اشراف
المؤوسه العامه للتدريب التقني والمهني (30ساعه تدريبيه)



دوره تدريب المدربين  TOTمن مركز قاده المعرفه للتدريب (بواقع 50
ساعه تدريبيه)1439



دوره تطويريه القياده االستراتيجيه

المووسه العامه للتدؤيب التقني

والمهني(10ساعات) 1439


المطوره جامعه جازان

دوره تحديد االحتياجات التدريبيه مركز االساليب
3-ايام تدريبيه 1439



دوره الجوده الشامله في بيئه العمل مركز مقياس التقدم 1438-



دوره تدريب المدربين  TOTشركه ايفوري للتدريب واالستشارات (25
ساعه تدريبيه ( 2017مقر جامعه جازان)



ورشة عمل اساسيات القياده االكاديميه مركز القياده االكاديميه 1439



تحكيم عدد من االستبيانات الخاصه بابحاث تربويه



حضور دوره تطويريه التميز االداري ( 25ساعه تدريبيه)معتمده من
المؤوسسه العامه للتدريب التقني والمهني 1439



المشاركه بورقه عمل بعنوان(قيم النظافه ) في مشروع (بناء القيم
وتوجيه السلوك)بدعوه من مدير تعليم صبيا الثالثاء الموافق 1439-1-20



المشاركه في ورشه عمل اليوم العالمي للغه العربيه 1438-1437
تحت شعار تعزيز اللغه العربيه بمدارس جازان االهليه



اقامه محاضره شركاء في التربيه برنامج معا ننجز 1439



المشاركه في المسار التطوعي بالنادي الصيفي التابع لمدارس جازان
االهليه



المشاركه في ورشه عمل اقامتها عماده التطوير االكاديمي( الجوده)
بفندق هوليدي جازان 1439-1438



حضور دوره (الجوده الشامله في بيئه العمل )مده ثالث ايام مع المدرب
المعتمد عبدهللا القحطاني 1438 12/ /24-23



المشاركه في الحلقه النقاشيه (نحو بيئه اكاديميه ناجحه) 1438-6-17



حضور مؤتمر الجوده في جامعه حائل عام 1438-1437



المشاركه في ورشة عمل (وزن الحقيبه المدرسيه)بدعوه من اداره
تعليم صبيا  1438-7 /23-22بفندق الراديسون بلو بحضور وكيل وزاره
المناهج والبرامج التربويه د.محمد عطيه الحارثي
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المشاركة في حلول تمارين الصفوف العلياللمرحلة البتدائية بمركز
اإلشراف بأحد رفيدة 1429هـ



المشاركة في حلول تمارين باب المساحة والحجوم للصف /3م بمركز
اإلشراف بأحد رفيدة 1429هـ



تنفيذ برنامج (مهام ومسؤوليات المعلمة األولى) بمركز اإلشراف بأحد
رفيدة 1425-1424هـ



المشاركة في برنامج (امرح مع جدول الضرب للمرحلة االبتدائية) بمركز
اإلشراف بأحد رفيدة 1424هـ



المشاركة في إ عداد وتنفيذ برنامج (التباديل والتوافيق لمادة الرياضيات)
بمركز اإلشراف بأحد رفيدة 1424هـ



المشاركة في إعداد (دورة مهام ومسؤوليات المعلمة االولى) بمركز
اإلشراف بأحد رفيدة 1424هـ



المشاركة في إعداد وتنفيذ (المفيد في االختبارات التحصيلية لمادة
الرياضيات للمرحلة االبتدائية) بمركز اإلشراف بأحد رفيدة 1424هـ



المشاركة في إعداد وتنفيذ برنامج (مهام ومسؤوليات المعلمة األولى)
بمركز اإلشراف بأحد رفيدة 1424هـ



المشاركة في إعداد وتنفيذ حلقة (المفيد في االختبارات التحصيلية
لمادة الرياضيات للمرحلة االبتدائية) بمركز اإلشراف بأحد رفيدة 1424هـ



المشاركة في إعداد وتنفيذ حلقة (التدريس الفعال للمرحلة االبتدائية
لمادة الرياضيات) بمركز اإلشراف بأحد رفيدة 1423هـ



تنفيذ حلقة المفيد في االختبارات التحصيلية لمادة الرياضيات بمركز
اإلشراف بأحد رفيدة 1422هـ



ت نفيذ حلقة تطوير استراتيجية جيدة ألسئلة المعلمات الشفوية داخل
الفصل بمركز اإلشراف بأحد رفيدة 1422هـ



المشاركة في إعداد وتنفيذ حلقة (المفيد في االختبارات التحصيلية
لمادة الرياضيات) بمركز اإلشراف بأحد رفيدة 1422هـ



المشاركة في إعداد وتنفيذ برنامج (األهداف التربوية وتحديدها
وصياغتها سلوكياً) بمركز اإلشراف بأحد رفيدة 1422هـ



المشاركة في إعداد وتنفيذ حلقة (المفيد في االختبارات التحصيلية
لمادة الرياضيات للمرحلة االبتدائية) بمركز اإلشراف بأحد رفيدة 1422هـ



المشاركة في إعداد وتنفيذ حلقة (تطوير استراتيجية جدية ألسئلة
المعلمات الشفوية داخل الفصل للمرحلة المتوسطة) بمركز اإلشراف
بأحد رفيدة 1422هـ



المشاركة في إعداد مسابقة كتابية بعنوان (اختبري معلوماتك)
للمرحلة المتوسطة بمركز اإلشراف بأحد رفيدة 1422هـ



المشاركة في إعداد مسابقة الموهوبات بعنوان (عندما يقف الفكر
بعيداً) لجميع المراحل بمركز اإلشراف بأحد رفيدة 1421هـ



المشاركة في إعداد حقيبة (المرشد المفيد للمعلمة الجديدة) بمركز
اإلشراف بأحد رفيدة 1421هـ
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األبحاث المنشورة


التواصل الرياضي االلكتروني البعد الغائب عن مهارات التواصل
الرياضي في مدارس الوطن العربي.المؤتمر العلمي السنوي ( 16الدولي
االول)تطوير تعليم وتعلم الرياضيات لتحقيق ثقافة الجوده.جامعه عين شمس يوليو 2018

خطابات الشكر


شكر وتقدير نظير اداره جلسات مؤتمر المناهج وطرق التدريس
الشارقة في الفتره  15-13يناير



شكر وتقدير من عماده شؤون الطالب 1439/38هـ



شكر وتقدير من اداره الروضه الرابعه بصبيا 1439



شكر وتقدير من اداره روضه الديره النموذجيه االهليه نظير تفعيل
مبادره كلنا جنود الوطن1439



شكر وتقدير من معلمات التربيه الخاصه بثانويه صبيا الرابعه للبنات
1439



شكر وتقدير من فريق لقيا روح التطوعي 1439هـ



مدير عام التربيه والتعليم بمنطقه عسير جلوي ال كركمان 1439



شكر وتقدير من مساعده مدير تعليم صبيا للشؤون التعليميه
للمشاركه في ديوانية الحوار تحت شعار (معا لمجتمع محاور )1439



شكر وتقدير من مدير عام حرس الحدود الفريق عواد البلوي مشاركه
في فعاليات اسبوع حرس الحدود وخفر السواحل الخليجي الخامس
1438



شكر وتقدير من وكاله الجامعه للشؤؤون االكاديميه للمشاركه في
حلقة النقاش (نحو بيئه اكاديميه ناجحه1438 )1



شكر وتقدير من مدارس جازان االهليه للمشاركه في اليوم العالمي
للغه العربيه( 1438تعزيز انتشار اللغه العربيه)



شكر وتقدير من المشرفه على الشق االداري بالمجمع االكاديمي
بجامعه جازان لخدمه المجنمع وتحسين البيئه الجامعيه تاسيس
وتفعيل حمله (بيئتي مراه تعكس صورتي )1438



شكر وتقدير من وكيل وزاره المناهج والبرامج التربويه للمشاركه في
ورشة عمل وزن الحقيبه المدرسيه 1438



شكر وتقدير من نادي مدارس جازان االهليه 1438



شكر وتقدير كمشرفة رياضيات متميزة من مكتب اإلشراف التربوي
بأحد رفيدة 1431-1430هـ
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شكر وتقدير كعضوة تطوير متميزة من مكتب اإلشراف التربوي بأحد
رفيدة 1431-1430هـ



شكر وتقدير كمتدربة متميزة من مكتب اإلشراف التربوي بأحد رفيدة
1425-1424هـ
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