االسم  :مرٌم عبدهللا ٌحً خٌري
الرؤٌة  :الرٌادة العالمٌة كمعلمة سعودٌة مسلمة فً مجال صنع األثر بالمدوة .
الرسالة  :المساهمة الفاعلة فً صنع مجتمع المعرفة العربً المسلم بترن األثر من خالل التعلٌم
والتدرٌب .
األهداف
ٌ https://goo.gl/XfJuz7سعدنً مروركم  /مدونتً














أسعى أن ٌكون لً بصمة إبداع وتمٌز فً خطوات المملكة نحو تحمٌك الرؤٌة الطموحة
 2030وفاء وعرفانا بأفضال الوطن بعد فضل هللا سبحانه وتعالى
أسعى للمساهمة فً إعداد جٌل صاعد على مستوٌات علمٌة وثمافٌة عالمٌة جٌل منتج
مبدع مخترع
 https://goo.gl/VWfxZSلناة مهارات أبنائنا أمانة على التلٌجرام
أسعى للمشاركة العلمٌة الجادة فً مجتمعات التنمٌة المهنٌة للمعلم من خالل تمدٌم برامج
تدرٌبٌة هادفة ومتخصصة
 https://goo.gl/bXoKeKمجتمعات التنمٌة المهنٌة فً التعلٌم على فٌسبون
انطاللا من كونً معلمة خبرة فً مجال التعلٌم  12عام وباحثة دكتوراه فً مجال المناهج
وطرق التدرٌس أسعى إللماء الضوء على الصعوبات التً تواجه المعلم أثناء ممارسة
مهنة التعلٌم والتً هً مهنة صناع العمول لتلمى نصٌبها من البحث العلمً لتملٌلها
والمضاء علٌها .
 https://goo.gl/fbyv3wرابط ممالً  :مهنة صناع العمول
أسعى للمساهمة فً صمل مهارات المعلم المبدع والطالب الطموح من خالل تمدٌم برامج
تدرٌب نوعٌة تختص بإعداد المعلم المدرب وإعداد الطالب المدرب إٌمان بأن التدرٌب لوة
فرٌدة فً صنع األثر وتمدٌم ما ٌمتلكه المدرب من لٌم وإبداع دٌنً وعلمً وخلمً
أسعى لالستفادة من تطبٌمات الجودة الشاملة والتمٌز المؤسسً فً مجال التعلٌم
كتاب معاٌٌر الجودة الشاملة فً مختبرات العلوم الطبٌعٌة التعلٌمٌة تألٌف مرٌم عبدهللا
خٌري https://goo.gl/tgUr9u
لناة التدلٌك الداخلً لمدارس التعلٌم العام على التلٌجرام https://goo.gl/ELQ4sB

االسم  :مخيم عبجهللا خيخي
السهشة  :معمسة

ماجدتيخ مشاهج وطخق تجريذ العمهم  /من

جامعة الطائف

الديخة الحاتية
الجشدية  :سعهدية
العشهان  :السسمكة العخبية الدعهدية -

الطائف .

tadreb@hotmail.com

جهال 7;<88>>9<= :

السؤهالت :
بكالهريهس العمهم والتخبية تخرص فيدياء /من جامعة السمك عبجالعديد بججة

باحثة دكتهراه مشاهج وطخق تجريذ العمهم
 /في جامعة السمك خالج – أبها .

مجربة معتسجة من السؤسدة العامة لمتجريب

السهشي والتقشي

مجربة معتسجة من وزارة التعميم
العزهيات :

عزه الجسعية الدعهدية لمعمهم التخبهية

عزه الجسعية الدعهدية لمتشسية السهشية

عزه السجمذ الدعهدي لمجهدة

عزه األكاديسية العالسية البخيطانية

والشفدية

في التعميم

الخبخات
معمسة في التعميم العام مشح عام = 7:8هـ
لي عجة مقاالت في الرحف الدعهدية

دربت أكثخ من ألفين شخص  =77 /ساعة
تجريبية تجريب مباشخ والكتخوني

مؤسدة مجسهعة التشسية السهشية

مؤسدة قشاة مكتبة الجراسات العميا لمسهاد

في التعميم عمى الفيدبهك

التخبهية عمى التميجخام

مؤسدة مجسهعة مكتبة الجراسات

مؤلفة كتاب معاييخ الجهدة الذاممة في

مؤلفة كتاب تقشيات التجريب

مختبخات العمهم الطبيعية التعميسية

عزه مذخوع مكة العالسية لمجهدة

العميا لمسهاد التخبهية عمى التميجخام

عزه مذخوع جهدة الحياة
مجربة متعاونة مع مخكد التجريب التخبهي
التابع لهزارة التعميم بالطائف

مؤسدة قشاة مهارات أبشائشا أمانة عمى
التميجخام

مؤسدة قشاة التجقيق الجاخمي لسجارس التعميم

العام

االحتخافي

الجورات التي أقجمها
مهارات البحث العمسي

الجهدة من مشظهر إسالمي

بيجاغهجيا التهاصل الرفي

مجتسعات التشسية السهشية في التعميم
إعجاد وتجريب السجربات

ترسيم الحقائب التجريبية

أخرائي الجهدة الذاممة التعميسية

اخرائي التجقيق الجاخمي

أدوات الجهدة

ثالثي التحجي( العهلسة  -الجهدة  -التكشهلهجيا )
مشحى  STEMلتعميم العمهم
مهارات السجرب السسارس

مهاصفة األيدو لجهدة التجريب ;7777

استذاري جهدة معتسج CQC

التسيد السؤسدي وفق معاييخ التسيد األوروبي

