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 السرية الذاتية
 

 البياانت الشخصية
 

  مرفت بنت عايش بن علي السبيعي                        االسم
أستاذ مساعد جبامعة امللك فيصل ابألحساء                   الوظيفة  

كلية الرتبية/ قسم املناهج وطرق التدريس                                 
 املمارسات التدريسية والقيادة الرتبوية :املناهج وطرق التدريس                   التخصص

متزوجة            احلالة االجتـماعية  
malsebiee@kfu.edu.sa             الربيد االلكرتوين  

m.mervat@hotmail.com                                 
     ٠٥٠٦٩١٩٩٢٠     رقم اجلوال              

0135898215   هاتف املكتب              
 

 املؤهالت الدراسية

 التاريخ اجلهة املاحنة هلا التخصص الدرجة العلمية
 : املمارسات التدريسيةاملناهج وطرق التدريس الدكتوراه

 والقيادة الرتبوية
جامعة ويسرتن متشغان. كاالمازو. الوالايت 

 املتحدة األمريكية.
٢٠١٨ 

جامعة ويسرتن متشغان. كاالمازو. الوالايت  املناهج وطرق التدريس: املمارسات التدريسية املاجستري
 املتحدة األمريكية.

٢٠١٣ 

اململكة العربية . اهلفوف. جامعة امللك فيصل اللغة العربية بكالوريوس
 السعودية.

٢٠٠٥ 

 

 التخصص وجماالت االهتمام

 املناهج وطرق التدريس التخصص العام

 املمارسات التدريسية والقيادة الرتبوية التخصص الدقيق

البحث العلمي، التدريب، مهارات التواصل وتطوير الذات، القراءة واالطالع على كل جديد  مـجاالت االهتمام العلمية
التعليم اجلامعي.البحث العلمي و  وخصوصا فيما يدعم ويطور  

 

 

mailto:malsebiee@kfu.edu.saالبريد
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2 

 

 السجل الوظيفي

 التاريخ جهة العمل وعنواهنا الوظيفة

 أستاذ مساعد
 
 
 

قسم املناهج وطرق التدريس-كلية الرتبية-جامعة امللك فيصل  ٢٠١٨ 

قسم املناهج وطرق التدريس-كلية الرتبية-جامعة امللك فيصل حماضرة  ٢٠١٥ 

قسم املناهج وطرق التدريس-كلية الرتبية-جامعة امللك فيصل معيدة  ٢٠١٥-٢٠٠٨  

األحساء-مدارس األجنال العاملية معلمة  ٢٠٠٨-٢٠٠٧  

 الغرفة التجارية ابألحساء مدربة يف برانمج املبيعات
 

٢٠٠٧-٢٠٠٦  

 

 األعمال اإلدارية واللجان
 

 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان واملهام

امللك  جامعة .الرتبيةكلية ب واالبتعاث جلنة الدراسات العليا والبحث العلميعضوة يف 
  اململكة العربية السعودية. االحساء.فيصل.

2018/2019  

عضوة يف معرض عمادة الدراسات العليا الثالث. كلية الرتبية. جامعة امللك فيصل. االحساء. اململكة 
 العربية السعودية.

2019 

كلية الرتبية. جامعة امللك قسم املناهج وطرق التدريس بعضوة يف امللتقى األول لإلشراف اجلامعي. 
. اململكة العربية السعودية.فيصل. االحساء  

2018 

عضوة يف اللقاء الرتبوي بعنوان " رؤى تطويرية لربانمج الرتبية العملية". قسم املناهج وطرق التدريس 
امللك فيصل. االحساء. اململكة العربية السعودية.بكلية الرتبية. جامعة   

2018 

عودية.العربية الس اململكةاالحساء.فيصل. . جامعة امللك عضوة يف جلنة الرتبية العملية بكلية الرتبية  2018 

لك . جامعة املقسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبيةل املوقع االلكرتوين عضوة يف جلنة حتديث
اململكة العربية السعودية. االحساء. فيصل.  

2018 

 اء.االحس. جامعة امللك فيصل.عضوة يف جلنة األنشطة بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية
 اململكة العربية السعودية.

2018 

٢٠١٨-٢٠١٣ عضوة يف النادي السعودي جبامعة ويسرتن متشغان. كاالمازو. الوالايت املتحدة األمريكية.  
اململكة العربية السعودية. االحساء. .جامعة امللك فيصل .عضوة يف اللجنة املساعدة يف كلية الرتبية  ٢٠٠٩ 

اململكة العربية  االحساء..جامعة امللك فيصل .عضوة يف جلنة العالقات العامة واالستقبال ابجلامعة
 السعودية.

 
 

٢٠٠٩ 

ة.اململكة العربية السعودي االحساء. .جامعة امللك فيصل .عضوة يف جلنة العالقات العامة، كلية الرتبية  
 

٢٠٠٩-٢٠٠٨  
اململكة العربية السعودية. االحساء..عضوة يف جلنة احملاضرين الزائرين. جامعة امللك فيصل  

 
٢٠٠٩-٢٠٠٨  
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ململكة ا . االحساء.عضوة يف جلنة سري االختبارات والنظام واملراقبة بكلية الرتبية. جامعة امللك فيصل
.العربية السعودية  

٢٠٠٩-٢٠٠٨  

.عوديةاململكة العربية الس . االحساء.عضوة يف جلنة الرتبية العملية بكلية الرتبية. جامعة امللك فيصل  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  
.اململكة العربية السعودية االحساء. فيصل.عضوة يف جلنة القياس والتقومي. جامعة امللك    ٢٠٠٩-٢٠٠٨  

.العربية السعودية اململكة االحساء. فيصل.عضوة يف جلنة حفل التخرج. جامعة امللك   ٢٠٠٩-٢٠٠٨  
 

 االحباث العلمية املنشو رة

 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين(

عايش السبيعيبنت مرفت   Ten elementary school teachers' voices: How they build 
effective literacy learning in the lives of their 2nd grade 
children. (2018). Western Michigan University- Scholar 
Works. 
https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?articl
e=4283&context=dissertations 
عايش السبيعي بنت مرفت   Ten elementary school teachers' voices: How they build 
effective literacy learning in the lives of their 2nd grade 
children. (2018). Research and Creative Activities Poster 
Day. 289(ملصق علمي(  

https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?articl
e=1274&context=grad_research_posters 
 
 

 

 

 

عايش السبيعي بنت مرفت  :Ten elementary school teachers' voices نشر ملخص رسالة الدكتوراه" 
How they build effective literacy learning in the lives of 
their 2nd grade children". 

يف الكتيب الصادر عن:    
"Twelfth Annual: Research and Creative Activities Poster 
and Performance Day". Western Michigan University. 
(2018). 
عايش السبيعي بنت مرفت   Curriculum development: Teacher involvement in 
curriculum development. (2016). Journal of Education and 
Practice,7 (13),99-105. 
https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/dow

nload/29628/30421 

 

 

 

 

https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4283&context=dissertations
https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4283&context=dissertations
https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1274&context=grad_research_posters
https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1274&context=grad_research_posters
https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/download/29628/30421
https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/download/29628/30421
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عايش السبيعي بنت مرفت  Leadership analysis in K-12 case study& qout: Divided 
loyalties& quo. (2016). Journal of Education and Practice,6 
(13),49-54. 
https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/downl
oad/31207/32044 
 

عايش السبيعي بنت مرفت  Hidden curriculum as one of current issue of curriculum. 
(2015). Journal of Education and Practice,6 (33),125-128. 
https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/downl
oad/27376/28066 
عايش السبيعي بنت مرفت   Gender, literacy, and elementary school students with 
reading centers. (2015). Global Journal of Human-Social 
Science Research,15(10). 
https://socialscienceresearch.org/index.php/GJHSS/article/v
iew/1610/1551 

عايش السبيعي بنت مرفت  Examples of current issues in the multicultural classroom. 
(2015). Journal of Education and Practice,6 (10),76-85. 
https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/downl
oad/21441/22148 
عايش السبيعي بنت مرفت   Educational leadership and common discipline issues of 
elementary school children and how to deal with them. 
(2015). Journal of Education and Practice,6 (13),79-87. 
https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/downl
oad/22366/23012 
 

  

 
 املشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية:

 

 مدى املشاركة مكان واتريخ انعقاده اسم املؤمتر واجلهة املنظمة  

  Research and Creative Activities Poster 
Day 

. االمريكية، الوالايت املتحدة كاالمازو
(٢٠١٨)  

 مشاركة

  Michigan Career Education 
Conference 

ديرتويت. الوالايت املتحدة االمريكية. 
(٢٠١٧.)  

 حضور

 

 

 

 

 

https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/download/31207/32044
https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/download/31207/32044
https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/download/27376/28066
https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/download/27376/28066
https://socialscienceresearch.org/index.php/GJHSS/article/view/1610/1551
https://socialscienceresearch.org/index.php/GJHSS/article/view/1610/1551
https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/download/21441/22148
https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/download/21441/22148
https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/download/22366/23012
https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/download/22366/23012
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 الدورات التدريبية
 

 اسم الدورة واجلهة املنظمة
 

 التاريخ
امللك فيصل.جامعة تمع. الدراسات التطبقية وخدمة اجملكلية .  املدرب املتقدمورة د  2019 

امللك فيصل.جامعة . كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع.  (TOT) 2019 دورة تدريب املدربني 

". جلنة األنشطة بقسم املناهج وطرق طرق اكتساب اإلجيابيةإعداد وتنفيذ ورشة عمل بعنوان" 
.التدريس. كلية الرتبية. جامعة امللك فيصل. االحساء. اململكة العربية السعودية . 

2019 

إعداد وتنفيذ ورشة عمل بعنوان" التغذية الراجعة الفعالة". مكتب الرتبية العملية. كلية الرتبية. جامعة 
 امللك فيصل. االحساء. اململكة العربية السعودية.

2019 

"التعريف مبسار انشر ومسار رائد". عمادة البحث العلمي. جامعة امللك فيصل. ورشة عمل بعنوان 
.االحساء. اململكة العربية السعودية  

2019 

إعداد ملف الرتقية واالتصال والتفرغ العلمي يف ضوء القواعد التنفيذية "الربانمج التدرييب بعنوان 
. عمادة التطوير وضمان "ومن يف حكمهم املعدلة من الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس

اململكة العربية السعودية. اجلودة ابلتعاون مع اجمللس العلمي. جامعة امللك فيصل. االحساء.  

2019 

عمادة الدراسات األستاذ الدكتور صالح الشامي.  العليا. تقدميورشة عمل تعريفية لطلبة الدراسات 
اململكة العربية السعودية.العليا. جامعة امللك فيصل. االحساء.  . 

2019 

ورشة عمل بعنوان" أساليب وطرق تدريس يف التعلم املبين على خمرجات التعلم". مركز التدريب 
جامعة امللك فيصل. وخدمة اجملتمع بكلية الرتبية ابلتعاون مع عمادة التطوير وضمان اجلودة. 

 .االحساء. اململكة العربية السعودية

2019 

ل. جامعة امللك فيصعمادة تقنية املعلومات.. "والترينتاإليثنتيكيت  برامج االقتباس" بعنواندورة 
.االحساء. اململكة العربية السعودية  

2019 

جلنة االنشطة بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية. جامعة ورشة عمل بعنوان" التعليم املتمايز". 
.السعوديةامللك فيصل. االحساء. اململكة العربية  . 

2019 

.  كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع. جامعة "إجيابية : حنو أمومةأمومة "الربانمج التدرييب بعنوان
اململكة العربية السعودية..امللك فيصل. االحساء  

2019 

الطالبات. ورشة عمل بعنوان"مؤشرات جودة الشراكة اجملتمعية". جلنة ضمان اجلودة واالعتماد بقسم 
 جامعة امللك فيصل. االحساء. اململكة العربية السعودية.

2018 

بقسم املناهج وطرق ورشة عمل بعنوان" توظيف التقنية يف األنشطة املنهجية". جلنة االنشطة 
.جامعة امللك فيصل. االحساء. اململكة العربية السعوديةالتدريس بكلية الرتبية.   

2018 

. كلية إدارة االعمال. جامعة امللك فيصل. االحساء."األمن االقتصادي"ورشة عمل بعنوان   2018 
دية ". وحدة التوعية الفكرية. جامعة امللك حماضرة بعنوان " األحساء درة التاج يف االاثر السعو 

 فيصل. االحساء.
2018 

كلية الرتبية. جامعة امللك فيصل.ورشة عمل بعنوان" رابعية التفاعل الصفي".    2018 
جامعة امللك فيصل.  كلية الرتبية.  ."أساليب مقرتحة يف جذب االنتباه "ورشة عمل بعنوان

 االحساء. 
2018 
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 جامعة امللك فيصل. كلية الرتبية.  ."أليات حتقيق اجلودة يف التعليم اجلامعي"ورشة عمل بعنوان 
اململكة العربية السعودية. االحساء.  

2018 

جامعة كلية الرتبية. .  "املعلم داخل الصف من خالل أدواره ومهامه مشكالت"ورشة عمل بعنوان 
. اململكة العربية السعودية.امللك فيصل. االحساء  

2018 

البياانت العربية الرقمية قاعدة:استخدام  ورشة التدريب االلكرتوين:  
 Online Training Workshop 

األحساء. اململكة العربية السعودية. جامعة امللك فيصل.  

٢٠١٨ 

حضور اليوم االفتتاحي للربانمج اإلثرائي ألعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك فيصل. جامعة امللك 
 األحساء. اململكة العربية السعودية.فيصل. 

٢٠١٨ 

ورشة عمل متعلقة ابالختبار الشامل ملرحلة الدكتوراه. جامعة ويسرتن متشغان. الوالايت املتحدة 
 األمريكية. 

٢٠١٥ 

 ٢٠١٥ وأنواعه. جامعة ويسرتن متشغان. الوالايت املتحدة األمريكية.  كيفيورش عمل متعلقة ابلبحث ال

ن متشغان. . جامعة ويسرت كيفيليف البحث اوحتليلها ورش عمل متعلقة أبساليب مجع البياانت 
 الوالايت املتحدة األمريكية. 

٢٠١٥ 

 Human Subjects Institutional مناذجورشة عمل متعلقة بتعبئة مناذج متعلقة بتعبئة 
Review Board (HSIRB).  .جامعة ويسرتن متشغان. الوالايت املتحدة األمريكية 

٢٠١٣ 

ه. جامعة ويسرتن متشغان. الوالايت املتحدة نواعورشة عمل متعلقة ابلبحث األكادميي وأ
 األمريكية. 

 ٢٠١٣  
 

 ٢٠١٣ ورشة عمل يف إعداد وكتابة السرية الذاتية. جامعة ويسرتن متشغان. الوالايت املتحدة األمريكية.
 ٢٠١٢ ورشة عمل متعلقة مبصادر البحث والفهرس. جامعة ويسرتن متشغان. الوالايت املتحدة األمريكية. 

 ٢٠١٢ ورشة عمل متعلقة مبراجع البحث االلكرتونية. جامعة ويسرتن متشغان. الوالايت املتحدة األمريكية. 
األحساء. اململكة العربية السعودية. دورة يف مهارات التواصل الفعال، جامعة امللك فيصل.  ٢٠٠٩ 
عربية السعودية.األحساء. اململكة ال دورة يف مهارات التدريس الفعال، جامعة امللك فيصل.  ٢٠٠٨ 

 ٢٠٠٧ مهارات التدريس يف املرحلة االبتدائية. مدرسة األجنال العاملية. األحساء. اململكة العربية السعودية. 

اسرتاتيجيات التدريس للصفوف األولية: التفكري النقدي والعصف الذهين. مدرسة األجنال العاملية. 
 األحساء. اململكة العربية السعودية.

٢٠٠٧ 

اسرتاتيجيات التدريس للصفوف األولية: التعلم التعاوين. مدرسة األجنال العاملية. األحساء. اململكة 
 العربية السعودية. 

٢٠٠٧ 

ملكة األحساء. امل الربانمج التدرييب )هندسة النجاح(. املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين.
 العربية السعودية.

٢٠٠٦ 

 التدرييب )ممارس هندسة النجاح(. وزارة الشؤون االجتماعية، جلنة التنمية االجتماعية احمللية.الربانمج 
 األحساء. اململكة العربية السعودية.

٢٠٠٦ 
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 العضوية يف اهليئات واجلمعيات العلمية املهنية
 

 اسم اهليئة واجلمعية العلمية املهنية ومكاهنا
 

 التاريخ
( األمريكية للتفوق والتميز العلمي واألكادميي. جامعة Phi Kappa Phiمنظمة )عضوة يف 

 ويسرتن متشغان. الوالايت املتحدة األمريكية. 
٢٠١٨ 

( األمريكية Golden Key International Honour Societyمنظمة )عضوة يف 
 للتفوق والتميز العلمي واألكادميي. جامعة ويسرتن متشغان. الوالايت املتحدة األمريكية. 

٢٠٠١٨ 

 

 املنح واجلوائز اليت حصل عليها
 

 التاريخ اجلهة املاحنة للجائزة ومكاهنا اسم اجلائزة  
حلصول على دعوة ومنحة للحضور واملشاركة يف برانمج ا    

International Scholar Laureate 
Program (ISLP) Delegation on 
International Relations & Diplomacy 

 افريقيا يف الصني او جنوب

Golden Key International Honour 
Society 

 الوالايت املتحدة االمريكية

٢٠١٩ 

 احلصول على شهادة التميز والعضوية الشرفية ملنظمة  
)Phi Kappa Phi(   

 ١٠االمريكية للتميز العلمي واألكادميي، واليت متنح ألفضل 
 واملتميزيناملئة من طالب الدراسات العليا املتفوقني يف 

  جبامعات أمريكا.

Phi Kappa Phi( االمريكية  منظمة )   
 جامعة ويسرتن متشغان. الوالايت املتحدة االمريكية.

٢٠١٨ 

  شهادة التميز والعضوية الشرفية ملنظمة احلصول على   
Golden Key International Honour 

Society 
.للتميز العلمي واألكادميي   

(Golden Key International 
Honour Society). 

 جامعة ويسرتن متشغان. الوالايت املتحدة األمريكية.

٢٠١٨ 

احلصول على شهادة شكر وتقدير من امللحقية الثقافية   
النادي السعودي . األكادمييلإلجناز  السعودية أبمريكا

 الوالايت املتحدة األمريكية. جبامعة ويسرتن متشغان. 

امللحقية الثقافية السعودية أبمريكا. الوالايت املتحدة 
 األمريكية

٢٠١٨ 

عرض وتقدمي ملصق علمي لرسالة الدكتوراه يف يوم األحباث   
واألنشطة اإلبداعية جبامعة ويسرتن متشغان. جامعة ويسرتن 

 متشغان. الوالايت املتحدة األمريكية. 

األمريكية.جامعة ويسرتن متشغان. الوالايت املتحدة   ٢٠١٨ 

اختيار رسالة الدكتوراه ضمن أفضل الرسائل والبحوث يف    
 ميملصق علكلية الرتبية جبامعة ويسرتن متشغان لتقدمي 

ابجلامعة.ا يف يوم األحباث واألنشطة اإلبداعية هعن  

 ٢٠١٨ جامعة ويسرتن متشغان. الوالايت املتحدة األمريكية.
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لتكرمي واحلصول شهادة شكر وتقدير من قسم ا  
Teaching, Learning, and Educational 
Studies بكلية الرتبية جبامعة ويسرتن متشغان كأفضل  

2013طالب دويل يف القسم لعام   

 ٢٠١٣ جامعة ويسرتن متشغان. الوالايت املتحدة األمريكية.
 
 

عة والعربيات جبامإعداد وإلقاء كلمة اخلرجيات السعودايت   
ويسرتن متشغان. جامعة ويسرتن متشغان. الوالايت املتحدة 

 (.2013األمريكية )

النادي السعودي يف جامعة ويسرتن متشغان. الوالايت 
.املتحدة االمريكية  

٢٠١٣ 

 

 

 التدريب واألعمال التطوعية
 

 العمل التطوعي الدورة واجلهة املنظمة
 

 التاريخ

ورش عمل متعلقة إبعداد وكتابة البحث املقرتح ألطروحة الدكتوراه للطالبات إعداد وتنفيذ 
جبامعة ويسرتن متشغان. كاالمازو. الوالايت املتحدة األمريكية والعربيات السعودايت  

٢٠١٨-٢٠١٧  

ن وأنواعه للطالبات السعودايت جبامعة ويسرت  لكيفيإعداد وتنفيذ ورشة عمل متعلقة ابلبحث ا
 مازو. الوالايت املتحدة األمريكية.متشغان. كاال

٢٠١٨-٧٢٠١  

لتحليل البياانت يف البحوث  Dedooseإعداد وتنفيذ ورشة عمل متعلقة ابستخدام برانمج 
  الكيفية للطالبات السعودايت جبامعة ويسرتن متشغان. كاالمازو. الوالايت املتحدة األمريكية.

٨٢٠١  

مدينة كاالمازو وتوجيههم فيما يتعلق ابألمور الدراسية يف استقبال العائالت السعودية اجلديدة 
 . كاالمازو. الوالايت املتحدة االمريكية.االكادميية

٢٠١٧-٢٠١٣  

 Human Subjects Institutional مناذجإعداد وتنفيذ ورشة عمل متعلقة بتعبئة 
Review Board    للطالبات السعودايت جبامعة ويسرتن متشغان. كاالمازو. الوالايت املتحدة

 األمريكية. 

٢٠١٨-٧٢٠١  

إعداد وتنفيذ ورشة عمل متعلقة ابالختبار الشامل لطالبات الدكتوراه السعودايت جبامعة ويسرتن 
 متشغان. كاالمازو. الوالايت املتحدة األمريكية.

2016 

. جامعة ويسرتن فيكييف البحث ال وحتليلها تعلقة أبساليب مجع البياانتورشة عمل مإعداد وتنفيذ 
 متشغان. الوالايت املتحدة األمريكية. 

٢٠١٥ 

عضوة متعاونة يف اللجنة التطوعية ألولياء األمور يف مدرسة أركيداي االبتدائية. كاالمازو. الوالايت 
 املتحدة األمريكية. 

٨٢٠١-٣٢٠١  

إعداد وتنفيذ حماضرة بعنوان "تطوير الذات". النادي السعودي جبامعة ويسرتن متشغان. كاالمازو. 
 الوالايت املتحدة األمريكية. 

 ٥٢٠١  
 

معلمة مساعدة للصف الثاين االبتدائي يف مدرسة أركيداي االبتدائية. كاالمازو. الوالايت املتحدة 
 األمريكية. 

٣٢٠١-٢٠١٢  
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 اللغويةاملهارات 
 

 حتداث قراءة كتابة اللغة

       العربية
       االجنليزية

 

 مهارات استخدام احلاسوب:
 برامج املايكروسوفت 
  برانمجDedoose لتحليل البياانت يف البحوث الكيفية 
 نظام بالك بورد 
  نظامE-Learning 


