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 ال: البيانات الشخصية:أو

   ميسون أسعد حسن مقل اسم عضو هيئة التدريس

 الكلية
كلية التربية للبنات 

 بالمجمعة
   األحياء القسم
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sam.makl@mu.edu.   492421364 هاتف عمل  

 

 ثانيا: المؤهالت العلمية:

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها المؤهل

 كلية العلوم األساسية –جامعة بطرسبرغ الحكومية  –روسيا االتحادية  فيزياء جزيئية حرارية م 2663 الدكتوراه

 كلية العلوم األساسية –جامعة حلب  –سوريا  الكترونيات الجسم الصلب م 2691 عليادبلوم دراسات 

 كلية العلوم األساسية –جامعة حلب  –سوريا  فيزياء الجسم الصلب م2699 البكالوريوس

  

 ثالثا: الدرجات العلمية:

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

 قسم الفيزياء - كلية العلوم األساسية –حلب جامعة  –سوريا  م 4444 أستاذ مساعد

mailto:m.a.h.m.6363@Gmail.com
mailto:m.a.h.m.6363@Gmail.com


  3 

 قسم العلوم األساسية -كلية الهندسة الكهربائية و االلكترونية   –جامعة حلب  –سوريا  م 2669 محاضر

 قسم العلوم األساسية -كلية الهندسة الكهربائية و االلكترونية   –جامعة حلب  –سوريا  م 2691 ةمعيد

 ة التي كلف بها العضو:م اإلداريا: المه رابعا  

 مدة التكليف المهام اإلدارية م

 هـ3/1/2211/ -هـ 9/22/2212من  مشرفة قسم الرياضيات 2

 هـ3/1/2211/ -2212من  رئيسة وحدة الجودة في قسم الرياضيات 4

 هـ2211-14الفصل األول للعام  منسقة الجودة في قسم الرياضيات 1

 هـ و حتى تاريخه29/3/2212من  األحياء  قسممجلس   امينة 2

 هـ 2212 -2211 ة أكاديمية لطالبات قسم األحياءمرشد  3

 لحين إنجاز المهمة هـ 21/2/2212من  وضع جدول االختبارات النهائية في الكلية   9

 ها العضو:ب: اللجان التي شارك خامسا  

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

 2241 -2242 متابعة األنشطة االجتماعية عي في قسم األحياءالنشاط االجتما همسؤول 1

 2211 - 2244 رصد درجات االمتحانات لجنة الرصد و أعمال الكنترول و االمتحانات في قسم الرياضيات 2
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 2242-2241            األحياء مقابلة الطالبات المتقدمات لاللتحاق في قسم لجنة مقابلة الطالبات المنتسبات للكلية للعام الدراسي  3

 2212-2214 إعداد األسئلة و تصحيحها لجنة إعداد االمتحانات التحريرية لتعيين المعيدات في الكلية  4

تنسيق أعمال االمتحانات و الكنترول في القسم   في قسم الرياضياتو االمتحانات  الكنترول الرصد و أعمال  لجنة  5

 ورئيسة الكنترول

2212-2214 

 2214-2212 إعداد الئحة ضبط النظام للطالبات الطالبية الشئون   لجنة 6

ت و إعداد الجداول التحضير لفترة االمتحانا لجنة االمتحانات 7

 القاعاتانية و االمتح

 هـ2214-2211

 هـ2/22/2214-1 مقابلة المتقدمات  للتعيين في القسم لجنة مقابلة المتقدمات لوظيفة معيد و محاضر في قسم الرياضيات 8

 حتى تاريخه ؤون المعامل و المختبرات في القسمشمتابعة  لجنة المعامل و المختبرات 9

-2214من بداية  الفصل الثاني  القيام بمهام المعيار و األنشطة التابعة له  مسئولة المعيار األول في القسم ) الرؤيا و الرسالة ( 11

 هـ تاريخه2211

-2214من بداية  الفصل الثاني  تنسيق و تنظيم و انجاز أعمال اللجنة في القسم اتيجي في القسم عضو لجنة التخطيط االستر 11

 هـ حتى تاريخه 2211

 فترة االمتحانات النهائيةخالل  متابعة أعمال االمتحانات للفرقة الثالثة  عضو في لجنة كنترول الفرقة الثالثة في قسم األحياء  12

 هـ2214-2211

 هأ46/22/2211  نة التوصيف التابعة للهيئة االستشارية في القسمعضو في لج 13

 هـ2/2212/ 21و 21مراجعة نتائج االمتحانات لجميع األدوار و لجميع  عضو في لجنة مراجعة نتائج التصفية في كلية التربية بالمجمعة 14
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 فرق كافة األقسام في الكلية

    

 

 في خدمة الجامعة و المجتمع: العضوسادسا: المشاركات التي شارك فيها 

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

  عضو هـ 2241-2249حفل التخرج لطالبات كلية التربية للبنات بالمجمعة لعام  -2

 ) لمدة أربع سنوات(فصل دراسي  مشرفة اإلشراف التربوي على طالبات السنة الثالثة )قسم األحياء( -4

 فصل دراسي واحد مشرفة البات السنة الرابعة )قسم األحياء(اإلشراف التربوي على ط -1

 سنوات( فصل دراسي ) لمدة خمس مشرفة (ياتالرياض اإلشراف التربوي على طالبات السنة الثالثة )قسم -2

 (سنتين فصل دراسي ) لمدة مشرفة (رياضيات)قسم ال التربوي على طالبات السنة الرابعةاإلشراف  -3

 

 ة العلمية::األنشطسابعا  

 الماجستير و الدكتوراه: أ:

 - عنوان رسالة الماجستير
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 انتشار األمواج فوق الصوتية في األوساط غير المتجانسة عنوان رسالة الدكتوراه

 

 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب: 

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م

الفيزيائي لمسائل التقنية -المعهد الهندسي م  2663 وتية في األوساط غير المتجانسة امتصاص األمواج فوق الص -1

 -2662جامعة موسكو الحكومية  –الحديثة 

  241-244العدد

الفيزيائي لمسائل التقنية -المعهد الهندسي م 2663 سلوك األمواج فوق الصوتية في الطبقات الرقيقة من المواد غير المتجانسة -4

 2662جامعة موسكو الحكومية  – الحديثة

 

 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج: 

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

 السنة الثانية -قسم الفيزياء –كلية العلوم األساسية  –جامعة حلب   الضوء الهندسي ) نظري + عملي ( -2

 السنة الرابعة -قسم الفيزياء –كلية العلوم األساسية  –جامعة حلب   الكترونيات الجسم الصلب ) عملي ( -4

 السنة الثانية -قسم العلوم األساسية –كلية الهندسة الكهربائية و االلكترونية  –جامعة حلب   الفيزياء النسبية ) نظري ( -1
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 السنة الثانية -قسم الفيزياء –كلية العلوم األساسية  –جامعة حلب   ذرية و أطياف  -2

 السنة الثانية -قسم العلوم األساسية –كلية الهندسة الكهربائية و االلكترونية  –جامعة حلب   فيزياء حديثة  -3

 السنة الثانية -قسم العلوم األساسية –كلية الهندسة الكهربائية و االلكترونية  –جامعة حلب   ) نظري + عملي (  (II)(I)الفيزياء الكهربائية -9

 قسم األحياء و الرياضيات –طالبات السنة األولى  –الحوطة بكلية التربية للبنات بالمجمعة و  1103فيز ) نظري + عملي (يكانيكا + حرارية() م فيزياء عامة -1

 ليقسم الحاسب اآل –طالبات السنة األولى  –كلية التربية للبنات بالمجمعة  1103فيز ) نظري + عملي () كهرباء+ مغناطيسية (فيزياء عامة   -9

)كهرباء+ مغناطيسية + ضوء هندسي +  ( 2فيزياء عامة ) -6

 ) نظري + عملي (فيزياء حديثة + نووية(

 قسم الكيمياء –طالبات السنة األولى  –كلية التربية للبنات بالحوطة  2244فيز

 قسم الكيمياء –طالبات السنة األولى  –لحوطة كلية التربية للبنات با 2449فيز  ) نظري + عملي ( ) ميكانيكا+ حرارية (( 4فيزياء عامة) -24

 قسم العالج الطبيعي -كلية العلوم الصحية لبنات 249فيز  ) نظري و عملي ( فيزياء عامة -22

 قسمي األحياء و الرياضيات – المستوى األول  -بالمجمعةكلية التربية  PHYS111 )نظري+عملي((2فيزياء عامة ) -24

 قسم اإلعداد العام –كلية العلوم الطبية التطبيقية  249فيز )نظري+عملي(فيزياء عامة  -21

 قسم األحياء  – المستوى الثاني  -المجمعةكلية التربية ب PHYS125 (4فيزياء عامة ) -22

 )خطة قديمة( قسم الرياضيات – طالبات السنة الرابعة –كلية التربية للبنات بالمجمعة ريض نظرية المرونة -23

 اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه: د:
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 المرحلة عنوان الرسالة م

   

 

 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

    

 و:الدورات التدريبية:

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد اسم الدورة م

 م  2696 المعهد العالي للعلوم السياسية –دمشق  –ريا سو –وزارة التعليم العالي  دورة لغة روسية -2

 م  2663 سوريا – جامعة حلب –المركز االستشاري للغات   ( 2دورة لغة انكليزية ) -4

 م  2663 سوريا –جامعة حلب  –المركز االستشاري للغات  (4دورة لغة انكليزية ) -1

 م 2661 سوريا  –جامعة حلب  دورة تأصيل تربوية -2

 هـ2246 المملكة العربية السعودية –كلية التربية للبنات بالمجمعة  دورة في أساليب التقنية الحديثة في العملية التعليمية -3

 هـ 2243/ 24/ 24-41 المملكة العربية السعودية –كلية التربية للبنات بالمجمعة  أسس بناء االختبارات الموضوعية -9
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 هـ 2249/ 49/  42 -/ 41/ 46 المملكة العربية السعودية –كلية التربية للبنات بالمجمعة  لسويمهارات تعديل السلوك غير ا -1

السلوكيات غير السوية لدى الطالبات المعلمات و طرق  -9

 التعامل معها

 هـ2249/ 49/ 41-49  المملكة العربية السعودية –كلية التربية للبنات بالمجمعة 

 هـ24/49/2249-46 المملكة العربية السعودية –كلية التربية للبنات بالمجمعة  مهارات التربية العملية -6

 هـ29/42/2241-23 المملكة العربية السعودية –كلية التربية للبنات بالمجمعة  المعلمة إلى طريق النجاح -24

 هـ2241/ 26/49 وديةالمملكة العربية السع –كلية التربية للبنات بالمجمعة  لمذاكرة فعالةأساليب ناجحة  -22

 هـ44/44/2249 المملكة العربية السعودية –كلية التربية للبنات بالمجمعة  برنامج إرشادات و توجيهات للتربية العملية -24

 هـ42/2241-29-23 المملكة العربية السعودية –كلية التربية للبنات بالمجمعة  برنامج تربوي: المعلمة إلى طريق النجاح -21

 هـ46/24/2243-49 المملكة العربية السعودية –كلية التربية للبنات بالمجمعة  نامج نحو تربية عملية أفضل لطالبات الفرقة الثالثةبر -22

 هـ2249 )لمدة يومين( المملكة العربية السعودية –كلية التربية للبنات بالمجمعة  دورة في مهارات اإلقناع )قسم التخطيط التربوي اإلداري(  -23

 هـ2249)لمدة يومين (  المملكة العربية السعودية –كلية التربية للبنات بالمجمعة  دورة في التفكير اإلبداعي )قسم التخطيط التربوي اإلداري( -29

التخطيط االستراتيجي في الميدان التربوي)قسم التخطيط  -21

 التربوي اإلداري( 

 هـ2241 ة السعوديةالمملكة العربي –كلية التربية للبنات بالمجمعة 

 هـ24/41/2212-22-24 مركز سعداء للتنمية األسرية بالمجمعة كتالوج الرجل  -29

 ICDL New Horizons-Aleppo 24/1/4424-12/9/4424دورة تقنيات الحاسوب  -26

 هـ41/1/2211-21 قسم األحياء –كلية التربية للبنات بالمجمعة  Photoshopدورة تدريبية للفوتوشوب -44

 هـ3/2/2211-1 كلية العلوم الطبية التطبيقية بناء الخطط الدراسية و تطويرها -42
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 هـ24/9/2211-9 كلية العلوم الطبية التطبيقية بناء االختبارات النهائية -44

 هـ49/44/2212-43 دار صفية )رضي هللا عنها( في المجمعة ساعات ( 24مهارات اإلرشاد األكاديمي ) -41

 هـ49/24/2211-43 قسم األحياء  ساعات ( 9) ي )نظام  التعلم االلكتروني و أدواته(دورة ف -42

 هـ21/42/2212-29 كلية التربية بالمجمعة تصميم المقرر اإللكتروني باستخدام برنامج كورس الب  -43

 هـ49/49/2212-43 المجمعة في( عنها هللا رضي) صفية دار الذكاء العاطفي  -49

 هـ41/22/2212 كلية التربية بالمجمعة التفاعلية الذكية السبورات -41

 

 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل م

 هـ41/2/2214 كلية التربية بالمجمعة تعليم و التعلماستراتيجيات ال 2

 هـ42/2/2214 كلية التربية بالمجمعة متحاناتالطالب و اال تقويماستراتيجيات  4

 هـ3/1/2214 قاعة الفرسان / المجمعة طريق الجامعات الناشئة لتحقيق الجودة 1

 هـ24/2214 كلية التربية بالمجمعة هـ2211-2214لقاء التهيئة مع الطالبات المستجدات في بداية العام الجامعي  2

 هـ2/2211 كلية التربية للبنات بالمجمعة مسرح  ضو هيئة التدريس على بوابة النظام األكاديميورشة عمل لتحرير الصفحة الشخصية لع 3
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 هـ41/49/2211 قسم األحياء عداد الخطة اإلستراتيجية لقسم األحياءإ 9

 هـ41/49/2211 قسم األحياء قسم األحياءو أهداف خطة و سياسة البحث العلمي ل رؤية , رسالة  إعداد 1

 هـ21/44/2211 قسم األحياء الخطة الدراسية الجديدة لقسم األحياءإعداد  9

 هـ29/24/2211 قسم األحياء –كلية التربية للبنات بالمجمعة  األكاديمي اإلرشادورشة حول  6

 هـ44/24/2211 قسم األحياء –كلية التربية للبنات بالمجمعة  بية حول التعليم االلكترونييتدرورشة  24

 هـ42/24/2211 مسرح كلية التربية بالمجمعة ودة في التقويم الجامعي تحقيق الج 22

 القضايا و التطلعات –التعليم االلكتروني في الجامعات الناشئة  24

 بعنوان " معايير التصميم التعليمي لمصادر التعلم االلكتروني"

 هـ42/42/2212 كلية التربية للبنات بالمجمعةمسرح 

 القضايا و التطلعات –في الجامعات الناشئة  التعليم االلكتروني 21

 بعنوان " "

 هـ43/42/2212 كلية التربية للبنات بالمجمعةمسرح 

 هـ41/42/2212 كلية التربية للبنات بالمجمعةمسرح  دمج مهارات التفكير في التدريس  22

 هـ43/44/2212 كلية التربية للبنات بالمجمعةمسرح  إعداد ملف المقرر 23

 هـ21/41/2212 بالمجمعة للبنات التربية كلية مسرح تدريس لتحقيق التعليم القائم على المعنىال 29

 هـ42/41/2212 كلية التربية للبنات بالمجمعةمسرح  معايير جودة البرنامج و مؤشرات األداء 21
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 هـ2212/ 42/ 42 بالمجمعة للبنات يةالترب كلية مسرح توصيف البرنامج و المقررات و تقاريرهما و اإلطار الوطني للمؤهالت 29

 هـ49/42/2212 كلية التربية بالمجمعة  نظام التعليم االلكتروني و أدواته في جامعة المجمعة 26

 هـ46/42/2212 كلية التربية للبنات بالمجمعةمسرح  مؤشرات األداءتقرير التقويم الذاتي و خطة التحسين , و  44

 : األخرى و األنشطة العلمية تاالنجازا

 لجامعة المجمعة التدريس على بوابة النظام األكاديمي عضو هيئة ل إنشاء الصفحة الشخصية   -1

 على جائزة المواقع الفرعية و مواقع أعضاء هيئة التدريس المتميزة حصلت -4

 ثاليمنحت شهادة لفوز القسم بمسابقة القسم الم -1

        د.ميسون أسعد حسن مقل  م:ــاالس 

                                           :التوقيع 

 هـ26/12/1434 التاريخ: 


