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 أوال: البيانات الشخصية:

 

اسم عضو هيئة 

 التدريس
   منى عبد اللطيف مصطفى مكيةد/ 

   األحياء القسم التربية بالمجمعة الكلية

 m.makkie@mu.edu.sa البريد اإللكتروني 1691/  57/  50 تاريخ الميالد  

     593534947 هاتف عمل  

 ثانيا: المؤهالت العلمية:

 

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها المؤهل

 جامعة تشرين ـ كلية العلوم ـ سوريا الطبيعية شعبة الحيوية الكيميائيةالعلوم  1694 البكالوريوس

  DEAمعادلة  1693 ) دبلوم معادل ( الماجستير

1987 

جامعة تشرين ـ كلية العلوم ـ سوريا معادلة جامعة روان ـ  البيئة المائية

 كلية العلوم ـ فرنسا

 العلوم ـ فرنساجامعة روان ـ كلية  فسيولوجيا النبات 1669 الدكتوراه
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 ثالثا: الدرجات العلمية:

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

 جامعة تشرين ـ كلية العلوم ـ سوريا 1690ـ  1693 معيد

 1664ـ  1669 أستاذ مساعد

 1669ـ  1664

 9555ـ  1669

 ـ حتى تاريخه 9555

 جامعة تشرين ـ كلية العلوم ـ سوريا

 لوم ـ سورياجامعة حلب ـ كلية الع

 جامعة أم القرى ـ كلية التربية بالطائف

 جامعة المجمعة ـ كلية التربية بالمجمعة

 

 اإلدارية التي كلف بها العضو: المهامرابعا : 

 مدة التكليف المهام اإلدارية م

 1396ـ  1390 قسم األحياء وكيلة  1

 حتى تاريخه 1396 رئيسة قسم األحياء 9

 حتى تاريخه 1396 ول والرصد قسم األحياءرئيسة أعمال الكنتر 4

 حتى تاريخه 1396 مجلس الكليةعضو  3

 حتى تاريخه 1341 الجودة بالقسم وحدة رئيسة  0
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 خامسا: اللجان التي شارك بها العضو:

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

يات عمل المعادالت للطالبات المنقوالت من كل عضو لجنة المعادالت 1

 أخرى طبقاً للوائح

 هـ 1399 وحتى1391من   

بعمل ندوات  بين الطالبات الثقافينشر الوعي  عضو لجنة النشاط الثقافي بالكلية 9

 ومحاضرات ومسابقات وبروشورات توعوية

 هـ 1399 وحتى 1399  من 

 1399حتى و 1390من     نشر الوعي الصحي بين الطالبات عضو لجنة النشاط الصحي بالكلية 4

عضو لجنة الرصد و أعمال الكنترول لالمتحانات  3

 والمراجعة

 1396 وحتى 1391من    تنسيق أعمال االمتحانات و الكنترول في القسم 

لتعيين رئيسة لجنة إعداد االختبارات التحريرية  0

  المعيدات في الكلية

باالضافة الى مراجعة  إعداد األسئلة و تصحيحها

 ألعضاء إلعداد أسئلتهنومتابعة كافة ا

 1399ـ  1397

 

 وحتى تاريخه  – 1396 مقابلة المتقدمات  للتعيين في القسم الشخصية لتعيين المعيدات ةرئيسة لجنة المقابل 9

 1341-1345 متابعة شؤون المعامل و المختبرات في القسم    عضو في لجنة وحدة المعامل والمختبرات بالكلية 7

ل الكنترول والرصد لالمتحانات رئيسة لجان أعما 9

    النهائية بقسم األحياء

 وحتى تاريخه -1396من  رئاسة اللجان واألشراف العام على أعمالها

عمل معادالت للطالبات المنقوالت االشراف على  رئيسة لجنة المعادالت بالقسم 6

 من كليات أخرى طبقاً للوائح

 وحتى تاريخه – 1396من 

 وحتى تاريخه 1341من  رئاسة اللجان واإلشراف العام والمتابعة ة الجودة بقسم األحياءرئيسة لجان وحد 15
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لجنة مقابلة الطالبات المنتسبات للكلية للعام  11

 الدراسي 

 مقابلة الطالبات المتقدمات لاللتحاق في قسم

 األحياء

           1394-1393 

دات لجنة إعداد االمتحانات التحريرية لتعيين المعي 19

 في الكلية 

 1341-1345 إعداد األسئلة و تصحيحها

 هـ وحتى تاريخه 1349من  اللجنةرئيسة  والمختبراتلجنة المعامل  14 

 هـ وحتى تاريخه 1349من   عضو مشارك لجنة شئون الطالب 13   

 هـ وحتى تاريخه 1349من  عضو مشارك لجنة االختبارات والجداول الدراسية 10

 عضو مشارك ط الدراسيةة الخطلجن 19

تصميم  وإعداد الخطة الدراسية الجديدة لقسم 

 األحياء

 هـ 1349-1344       

 هـ وحتى تاريخه 1349من  عضو مشارك لجنة استشارية دائمة 17

 هـ1344-1349 رئيسة اللجنة لجنة المقابلة للمعيدات المتقدمات للتعيين بقسم األحياء 19

 للخطة القديمة ائج التصفيةعضو في لجنة مراجعة نت 16

 في كلية التربية بالمجمعة
الخطة مراجعة نتائج االمتحانات لجميع فرق 

 كافة األقسام في الكليةالقديمة ب
 هـ 1344-1343 
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 العضو في خدمة الجامعة و المجتمع:سادسا: المشاركات التي شارك فيها 

 

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

 1394 جماعي .للخريجات  إعداد الحفل الختاميالمشاركة  1

 1393 جماعي المشاركة في إعداد الحفل الختامي لألنشطة الالمنهجيةـ  9

 1399 جماعي المشاركة في تصميم وإعداد المتحف العلمي لقسم األحياء 4

 1399 جماعي .المشاركة في تطوير المناهج الدراسية بالقسم 3

 1399 جماعي تنسيق معامل الكليةتطوير والمشاركة في  - 0

االشراف العام  على إعداد فقرات وفعاليات  المشاركة في ملتقى يوم المهنة المقام في كلية التربية بالمجمعة 9

 يوم المهنة

 هـ1341-1349

إعداد الخطة تصميم و األشراف على  لجنة الخطط الدراسية  لقسم األحياء رئيسة 7

حياء في العام الدراسية الجديدة لقسم األ

 الدراسي الحالي

العام الدراسي الحالي    

 هـ1349-1344

تأسيس معمل الميكروبيولوجي جديد  بقسم األحياء وتحديث غرفة  9

 القسم  ملامعلتحضير 

رفع التوصيه للمسؤلين والمتابعة المباشرة 

 كمشرفة لقسم األحياء

العام الدراسي الحالي 

 هـ1349-1344

والتدرب على عملية  بالقسم  خطة األمن والسالمةعداد على إ شراف اإل 6

 األخالء بكلية التربية

العام الدراسي الحالي  التنسيق والمتابعة  

 هـ1349-1344

العام الدراسي الحالي  اإلشراف والمتابعة تأسيس وحدة لمتابعة الخريجات بقسم األحياء 15

 هـ1349-1344
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 هـ1344-1349 اإلشراف والمتابعة حياءوضع الخطة اإلستراتيجية لقسم األ 11

 هـ1344-1349 اإلشراف والمتابعة وضع خطة سياسة البحث العلمي لقسم األحياء 19

 هـ 1343 -1344 اإلشراف والمتابعة دعوة مديرات المدارس و طالبات الثانوي لزيارة  معامل قسم األحياء  14

 

 سابعا:األنشطة العلمية:

 اه:أ: الماجستير و الدكتور

 و الفونا المائية في المناطق السورية الفلورا عنوان رسالة الماجستير

 توصيف ألنزيمات الفا جلوكوزايدز النباتية عند نبات القبقب وتنقيتها عنوان رسالة الدكتوراه

 

 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب:  

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م

1 

9 

 قبية داخل وخارج خلوية عند نبات القتوصيف لإلنزيمات النباتي

 تنقية وتوصيف ألنزيمات ألفا غلوكوزيداز عند نبات القيقب

 م 1661

 م 1664

 مجلة فسيولوجيا النبات

 مجلة فسيولوجيا النبات
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 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:: ج

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

 ) تشرين ( الفرقة الرابعة ـ كلية العلوم ـ سوريا  (1فسيولوجيا النبات )  1

 ) تشرين ( الفرقة الرابعة ـ كلية العلوم ـ سوريا  ( 9فسيولوجيا النبات )  9

 ) حلب ( الفرقة األولى ـ كلية الطب ـ سوريا  اسس علم الحياة النباتية 4

 ) حلب ( سوريا الفرقة الرابعة ـ كلية العلوم ـ  اتأشني 3

 ) حلب ( الفرقة األولى ـ كلية الصيدلة ـ سوريا  أسس علم الحياة النباتية 0

 ) حلب ( الفرقة األولى ـ كلية العلوم ـ سوريا  مورفولوجيا التكاثر النباتي 9

 ) حلب ( الفرقة األولى ـ كلية العلوم ـ سوريا  خلية نباتية 7

 ) حلب ( ية ـ كلية العلوم ـ سورياالفرقة الثان  فسيولوجيا النبات 9

 جامعة أم القرىـ  األحياءالفرقة الثانية ـ قسم   (1علم وظائف أعضاء نبات )  6

 جامعة أم القرىـ قسم األحياء ـ  الرابعةالفرقة ا  ( 9علم وظائف أعضاء نبات )  15

 جامعة أم القرىـ قسم األحياء ـ  األولىالفرقة   تقنية تحضيرات معملية ) نبات ( 11

 جامعة أم القرىـ قسم األحياء ـ  األولىالفرقة   ( 9( و )  1)  أحياء عامة 19

 جامعة أم القرىـ قسم األحياء ـ  الثانيةالفرقة   تشريح نبات 14

 ـ قسم األحياء ـ كلية التربية بالمجمعة الثانيةالفرقة  خطة قديمة فسيولوجيا النبات العام 13

 ـ قسم األحياء ـ كلية التربية بالمجمعة الثانيةالفرقة  9171نبت  ( 1أعضاء نبات ) علم وظائف  10
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 ـ قسم األحياء ـ كلية التربية بالمجمعة نيةالفرقة الثا خطة قديمة علم الميكروبيولوجي العام 19

 ـ قسم األحياء ـ كلية التربية بالمجمعة نيةالفرقة الثا خطة قديمة تشريح نبات 17

 قسم األحياء ـ كلية التربية بالمجمعةالفرقة األولى ـ   خطة قديمة ( 1ت عام )نبا 19

 الفرقة الثالثة ـ قسم األحياء ـ كلية التربية بالمجمعة خطة قديمة أرشيجونيات 16

 الفرقة الثالثة ـ قسم األحياء ـ كلية التربية بالمجمعة 4910نبت  نباتات زهريةتصنيف  95

 الفرقة الثالثة ـ قسم األحياء ـ كلية التربية بالمجمعة 3133 نبت طحالبعلم ال 91

 الفرقة الرابعة ـ قسم األحياء ـ كلية التربية بالمجمعة خطة قديمة فسيولوجي نبات متقدم 99

 الفرقة الرابعة ـ قسم األحياء ـ كلية التربية بالمجمعة 3170نبت  (9وظائف أعضاء نبات ) 94

 فرقة الرابعة ـ قسم األحياء ـ كلية التربية بالمجمعةال خطة قديمة فطريات 93

 الفرقة األولى ـ قسم األحياء ـ كلية التربية بالمجمعة 1993نبت  وتشريحه للنبات الزهري علم الشكل الظاهري 90

 الفرقة الثالثة ـ قسم األحياء ـ كلية التربية بالمجمعة 4974نبت  النمو والتميز في النبات 99

 الفرقة الرابعة ـ قسم األحياء ـ كلية التربية بالمجمعة خطة قديمة سعوديةفلورا  97

 

 د: اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:

 المرحلة عنوان الرسالة م
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 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

    

    

 

 و:الدورات التدريبية:

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد م الدورةاس م

 هـ1399 كلية التربية بالمجمعة السلوكيات الخاطئة لدي الطالبات 1

 هـ1396 كلية التربية بالمجمعة أساليب التقنية الحديثة في العملية التعليمية 9

 هـ1396 كلية التربية بالمجمعة تنمية مهارات التفكير 4

 هـ1396 كلية التربية بالمجمعة وضوعيةلمأسس بناء االختبارات ا 3

 هـ1399 كلية التربية بالمجمعة مهارات اإلقناع والتأثير في اآلخرين 0

 م1664ـ  1669 جامعة حلب تأهيل تربوي 9

 م1664ـ  1669 جامعة حلب دراسة اللغة اإلنجليزية 7

 م1699ـ  1690 ـ فرنسا Vichy دراسة اللغة الفرنسية 9

 هـ1345ـ  1396ـ  1399 كلية التربية بالمجمعة اسب اآلليدورات في الح 6

دورة في التفكير اإلبداعي )قسم التخطيط التربوي  15

 اإلداري(

المملكة العربية  –كلية التربية للبنات بالمجمعة 

 السعودية

 هـ1399)لمدة يومين ( 
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 هـ1349-1341 هارات بجامعة المجمعةعمادة الجودة وتطوير الم دورة تدريبية عن توصيف البرامج والمقررات 11

 هـ1344 -1349 عمادة الجودة وتطوير المهارات بجامعة المجمعة دورة تدريبية عن التعليم المبني على حل المشكالت 19

 هـ1344-1349 عمادة الجودة وتطوير المهارات بجامعة المجمعة برنامج حل المشكالت واتخاذ القرارات 19

 هـ0/3/1344-4 كلية العلوم الطبية التطبيقية سية و تطويرهابناء الخطط الدرا 14

 9دورة في )نظام  التعلم االلكتروني و أدواته()  13

 ساعات (

 هـ99/19/1344-90 قسم األحياء 

هـ91/4/1343 كلية التربية بالمجمعة معايير جودة البرنامج ومؤشرات األداء 10  

واالطار  توصيف البرنامج والمقررات وتقاريرهما 19

 الوطني للمؤهالت

هـ1/3/1343 كلية التربية بالمجمعة  

فن أخالقيات التعامل التربوي في المجتمع  17

 االفتراضي

هـ6/3/1343 الزلفي  

هـ6/3/1343 كلية التربية بالمجمعة تقرير التقويم الذاتي وخطة تحسين ومؤشرات األداء 19  

كورس  تصميم المقرر اإللكتروني باستخدام برنامج 16

 الب 

 هـ17/53/1343-19 كلية التربية بالمجمعة

هـ0/1343/ 90 دار صفيه دورة تدريبية  "مهارات االجتماعات الفعالة 95  

 هـ97/11/1343 كلية التربية بالمجمعة السبورات التفاعلية الذكية 91
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 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

 

 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا ملاسم المؤتمرات و الندوات و ورش الع م

 هـ2344-2341 قسم األحياء ورش عمل إلعداد الخطة اإلستراتيجية لقسم األحياء 1

الندوة التعريفية عن القواعد التنظيمية لالئحة  9

الدراسة  و االختبارات الجامعية في جامعة المجمعة 

 ومهام المرشدة األكاديمية

 –نات كلية التربية للب-قسم األحياء 

 جامعة المجمعة

 هـ 2341-2344

ورشة عمل إلعداد رؤية , رسالة , وأهداف خطة  4

 وسياسة البحث العلمي لقسم األحياء

 هـ2344-2341 قسم األحياء

ورش عمل إلعداد الخطة الدراسية الجديدة لقسم  3

 األحياء

 هـ2344-2341 قسم األحياء

هارات للقيادات األكاديمية حول االرتقاء بمورشة  0

 طالب جامعة المجمعة

 هـ1344-1349 كلية التربية _ جامعة المجمعة 

 هـ54/59/1344 قسم األحياء إعداد الخطة اإلستراتيجية لقسم األحياء 9

لقاء التهيئة مع الطالبات المستجدات في بداية العام  7

 هـ1344-1349الجامعي 

 هـ15/1349 كلية التربية بالمجمعة

الصفحة الشخصية لعضو هيئة  ورشة عمل لتحرير 9

 التدريس على بوابة النظام األكاديمي

مسرح كلية التربية للبنات 

 بالمجمعة 

 هـ3/1344

 –كلية التربية للبنات بالمجمعة  ورشة حول اإلرشاد األكاديمي 6

 قسم األحياء

 هـ19/15/1344
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 –معة كلية التربية للبنات بالمج ورشة تدريبية حول التعليم االلكتروني 15

 قسم األحياء

 هـ99/15/1344

الملتقى األول للتجارب المتميزة للجمعيات الخيرية  11

 السعودية 

هـ1343 كلية التربية بالمجمعة  

ورشة عمل عن معايير تأهل األقسام األكثر جاهزية   19

 لالعتماد األكاديمي

هـ2/2343 كلية التربية بالمجمعة  

لكترونيمحاضرة عن اخالقيات التعليم اإل 14 هـ1/2343 كلية التربية بالمجمعة   

حلقة نقاش عن التعليم اإللكتروني في الجامعات  13

 الناشئة القضايا والتطلعات

هـ9/1343 كلية التربية بالمجمعة  

ورشة عمل تحديث الخطط الدراسية والبرامج  10

 الدراسية في كلية التربية

هـ1343 - 1344 كلية التربية بالمجمعة  

ة عمل عن معايير تأهل األقسام األكثر جاهزية  ورش 11

 لالعتماد األكاديمي

هـ 1340/ 1 كلية التربية بالمجمعة  

هـ 1340/ 9/1 كلية التربية بالمجمعة ورشة عمل بعنوان التأليف والترجمة والنشر العلمي  19  

كلية التربية بالمجمعة / فسم  محاضرة عن سرطان الثدي 14

 األحياء

هـ 1343/ 11  

كلية التربية بالمجمعة /قسم  محاضرة عن األمراض الوراثية 13

 األحياء

هـ 19/1343  
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 :و األنشطة العلمية األخرى تاالنجازا

 لعضو هيئة التدريس على بوابة النظام األكاديمي  لجامعة المجمعةء موقع إنشا -1

 على مستوى كلية التربية بالمجمعة  مع درع التميز هـ  1344 -1349  لفوز القسم بمسابقة القسم المثاليلشهادة   يمنح -9

مع درع استحقاق القسم على  هـ 1343 -1344  شهادة للفوز القسم بدرجة األولى بمسابقة األقسام  األكثر جاهزية لالعتماد األكاديمي يمنح -4 

 معة المجمعةعلى مستوى جا  لالعتماد األكاديمي بمسابقة األقسام  األكثر جاهزية الدرجة األولى 

 

 

 

 منى عبد اللطيف مصطفى مكيةد /     م: االس

 هـ 6341/ 6/ 61  التوقيع                                              التاريخ:                                                                                                                   


