السٌرة الذاتٌةCV
البٌانات األولٌة:
االسم

فاطمة زكري دمحم عسٌري

الوظٌفة

محاضر بجامعة نجران

المنصب الحالً

وكٌلة عمادة السنة التحضٌرٌة.

السٌرة العلمٌة والوظٌفٌة:
بكالورٌوس فٌزٌاء 5002م
ماجستٌر فً اإلدارة والتخطٌط التربوي 5003م ـ من جامعة الملن خالد.
دكتوراه فً اإلدارة تربوٌة تخصص (إدارة تعلٌم عالً) 5002م جامعة ام المرى.
تعٌنت معٌدة 5002م.
ترلٌت على رتبة محاضر 5003م.
الممررات التً تم تدرٌسها:
أصول تربٌة.
إدارة وتخطٌط تربوي
إدارة مدرسٌة
اشراف تربوي
نظم التعلٌم فً المملكة العربٌة السعودٌة والوطن العربً.
مشكالت تربوٌة
التربٌة الممارنة
ممدمة علم االجتماع
التربٌة والمجتمع
النتاج العلمً:
تطوٌر مهارات مدٌرات المدارس الثانوٌة فً ضوء مبادئ التنمٌة الذاتٌة(رسالة الماجستٌر).
استراتٌجٌة ممترحة لحوكمة الجامعات السعودٌة(رسالة الدكتوراه).
األبحاث وأوراق العمل:
االستمالل الذاتً للجامعات السعودٌة :دراسة تحلٌلٌة فً ضوء اإلعالنات والمواثٌك الدولٌة .منشور بمجلة
كلٌة التربٌة جامعة االزهر (0341هـ).
والع تطبٌك معاٌٌر الجودة الشاملة فً عمادة شؤون الطالب بجامعة أم المرى وآلٌات تفعٌلها(تحت النشر
بمجلة التربٌة جامعة الكوٌت).
األنشطة الطالبٌة بجامعة ام المرى وجامعة الملن خالد (الوالع والمأمول) ورلة عمل ممدمة فً ندوة والع
األنشطة الطالبٌة برعاٌة عمادة شؤون الطالب فً جامعة ام المرى عام 0343هـ0342هـ.
عضوٌة اللجان والجمعٌات:
عضو لجنة تأدٌب الطالبات بكلٌة العلوم واآلداب  0340-0353هـ

عضو لجنة النشاط الطالبً0340 -0340هـ.
عضو لجنة الشكاوى والتظلمات الطالبٌة0343 -0342هـ
عضو جمعٌة العلوم التربوٌة والنفسٌة جستن.
عضو لجنة االرشاد األكادٌمً المركزي.
الدورات التدرٌبٌة وورش العمل:
دورة اعداد مدربٌن  TOTمن مركز الخطوات الذكٌة "سمارت" بمكة المكرمة 0343هـ
ورشة عمل" الدراسات العلٌا الوالع والمأمول 0344هـ
دورة تدرٌبٌة بعنوان معاٌٌر االعتماد األكادٌمً وضمان الجودة فً مؤسسات التعلٌم العالً0340هـ.
دورة الحاسب اآللً والتعلٌم معهد الكافً بأبها لمدة عام 0351هـ
العدٌد من دورات التطوٌر الذاتً.

الخدمات المجتمعٌة:
والمساهمة فً مجال تدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة من خالل اعداد وتطوٌر وتمدٌم عدد من الحمائب
التدرٌبٌة.
لدمت دورة مهارات التفوق العلمً كأحد األنشطة الممدمة لطالبات كلٌة العلوم واآلداب بجامعة نجران
0340-0340هـ.
لدمت دورة الئحة األداء الوظٌفً بعمادة الجودة والتطوٌر بجامعة نجران 0343هـ.
لدمت دورة التخطٌط الشخصً (ضمن فعالٌات األنشطة الطالبٌة بكلٌة التربٌة 0343هـ -الفصل الدراسً
الثانً.

