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 التخصص الدقيق التخصص العام
 وٌة.ــــــضاء عــــــكٌمٌ -1

كٌمٌاء المركبات الطبٌعٌة –كٌمٌاء حٌوٌة عضوٌة  -2
 والفزٌولوجٌة الحٌوٌة.

األقران االصطناعٌة للفالفولٌفنانات 
 الطبٌعٌة ودراسة فعالٌتها البٌولوجٌة

 تاريخ الحصول عليها الشهادة التي يحملها المرشح

 م .1991حزٌران  فً الكٌمٌاء  PH.D دكتوراه فلسفة  

 اللغات التي يجيدها المرشح ) حسب األولوية ( الشهادة )الدولة والجامعة مصدر
   جامعة كٌٌف الحكومٌة  –مدٌنة كٌٌف  -أوكرانٌا 

 اإلنكلٌزٌة –الفرنسٌة  –الروسٌة  ) الجامعة الحمراء (.   

 . اءـــتن الكيويـــــــقس –ىم ـــــــة العلـــــكلي –ن ــــة تشريـــــــجاهع –ة ــــــــالالذقي –ة ــــسىري9    مكان العمل الحالي
 ج

ٌّن  **     : الوظائف العلميـة    جامعة تشرٌن بموجب  -العلوم  كلٌة – ر حسن البودي بوظٌفة مدرس متفرغ فً قسم الكٌمٌاءالدكتو ع

 م (.1992/  6/  7تارٌخ )   / ل (  523رقم )  القرار                             

ٌّن ا  **  2001/ 2/  24 / ل تارٌخ129 قرار رقمجامعة تشرٌن  –العلوم  كلٌـة –بوظٌفة أستاذ مساعد متفرغ فً قسم الكٌمٌاء المذكورلدكتورع

 :الكتب المؤلفة:أواًل :يـــاط العلمــالنش
 ابــم الكتــاس هاــة المقرر لــالسن رــالناش رــام النشـع

 تجارب عملٌة فً الكٌمٌاء العامة ب بشريط –األولى  جامعة تشرٌن 1994-1995

 الجزء العملً -الكٌمٌاء العامة طب بشري –األولى  جامعة تشرٌن 2006- 2005

 ضوٌةتجارب عملٌة فً الكٌمٌاء الع طب بشري –األولى  جامعة تشرٌن 2004– 2003

 الجزء النظري -ضوٌةالكٌمٌاء الع طب بشري –األولى  جامعة تشرٌن 2004– 2003

 2-ضوٌةتجارب عملٌة فً الكٌمٌاء الع كٌمٌاء  -الثانٌة جامعة تشرٌن 2004- 2003

 )الجزء النظري( 2-ضوٌةالكٌمٌاء الع كٌمٌاء  -الثانٌة جامعة تشرٌن 2006- 2005
 كٌمٌاء المنتجات الطبٌعٌة كٌمٌاء حٌوٌة –الثالثة  جامعة تشرٌن 2019- 2018

 )أملٌة(   1الكٌمٌاء العضوٌة الصٌدالنٌة/  صٌدلة جامعة الحواش الخاصة 2018-2019

 ًا : المقررات التي دّردكا:ثاني
 اسم المقرر السنة الفرع أو القسم طبيعة المقرر الكلية

 (2الكٌمٌاء العضوٌة ) الثانٌة 1026- 1002الكٌمٌاء نظري+عملً ج تشرٌن– العلوم

 (3ء العضوٌة )الكٌمٌا الرابعة 2885-2882الكٌمٌاء عملً ج تشرٌن– العلوم

 الكٌمٌاء الحٌوٌة الرابعة 2884-2883الكٌمٌاء نظري ج تشرٌن– العلوم

 المنتجات الطبٌعٌة كٌمٌاء عضوٌة -ماجستٌر حتى اآلن 2882الكٌمٌاء نظري+عملً ج تشرٌن– العلوم

 حلقات غٌر متجانسة كٌمٌاء عضوٌة -ماجستٌر 2885-2882الكٌمٌاء نظري ج تشرٌن– العلوم

 الكٌمٌاء العضوٌة األولى 1005-2882طب نظري+عملً ج تشرٌن– طب بشري

 الكٌمٌاء العامة األولى 1005-2882طب عملً ج تشرٌن– طب بشري

 الكٌمٌاء العضوٌة الطبٌة دراسات علٌا 2885-2883طب نظري+عملً  ج تشرٌن–طب بشري

 1 - الكٌمٌاء الصٌدلٌة الرابعة 1001-1002صٌدلة نظري+عملً ج تشرٌن– صٌدلة

 المنتجات الطبٌعٌةكٌمٌاء  تطبٌقٌة -ثالثة اآلن -1001الكٌمٌاء نظري+عملً ج تشرٌن– العلوم

 المنتجات الطبٌعٌةكٌمٌاء  حٌوٌة  -ثالثة 1027-1025الكٌمٌاء نظري+عملً ج تشرٌن– العلوم

 1دالنٌة/الكٌمٌاء العضوٌة الصٌ ساعات معتمدة حتى اآلن 1027صٌدلة نظري+عملً ج الحواش الخاصة 

  مع اإلشارة إىل وجود خربة متمّيزة يف التدريس باستخدام أجهزة االسقاط الضوئي والداتا شو وخربة بتقديم األفضل بالتدريس االلكرتوني 
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                    2/1                                                                                                ( الدكتور حسن البودي   C V)  -يتنع
 

                                                                                                         ًاً  : البحوث المنذورة :قالث
  –لٌننغراد   <مجلة الكٌمٌاء العضوٌة–وتماثل مشتقات الفالفانونات وإٌزوالفالفانونات البنزودٌوكسانٌة والبنزودٌوكسٌبانٌة   IIMRطٌوف  -2

  1991 – 4االصدار   – 27مجلد     
   –. مجلة الحلقات العضوٌة غٌر المتجانسة 3,  1 –قرائن الفالفانوٌدات البنزودٌوكسانٌة  –اء الحلقٌة المتغاٌرة إلٌزوالفالفونات الكٌمٌ – 1

 م. 1991 – 6اإلصدار   –أوزبكستان      
  6)  – 5 –وكسً فنٌل ( مٌت– 4 –أوكسً  -2)  – 4 –أمٌنو  -2بعنوان :  –االتحاد السوفٌٌتً  – 1571991براءة اختراع برقم  – 2

                                                               م 1990 –موسكو  .البٌرٌمٌدٌن , والذي ٌملك فعالٌة حٌوٌة فً عالج بعض األمراض العصبٌة  إٌل ( – 4 ,1 –بنزودوٌوكسان       – 
  إٌل ( الكرومونات   5, 1 –بنزودٌوكسٌبان – 6) – 2–متبادل  – 6بعنوان:  –االتحاد السوفٌٌتً  – 4786195براءة اختراع برقم  – 3

 م . 1991 –موسكو  –حٌوٌة وعالجٌة لبعض أمراض الكبد  والتً تملك فعالٌة بٌولوجٌة هامة كمضادات    

  –ترٌازول -1,2,3إلى مشتقات  اٌزو أوكسازولون–إعادة ترتٌب جدٌدة ألرٌل آزو –إٌزوأوكسازولون  –آزو –دراسة بعض تفاعالت أرٌل  -4

   .139-131ص  . 2001(, 10(, العدد)23المجلد) –مجلة جامعة تشرٌن للبحوث والدراسات العلمٌة     
 –مجلة جامعة تشرٌن للبحوث والدراسات العلمٌة  –تحضٌر بعض أصبغة األزوبٌرازولون الجدٌدة وتطبٌقاتها على األلٌاف المختلفة  – 5 

 .149-141.   ص 2001(, 10, العدد)(23المجلد)    
 مجلة  –لبعض أنواع الحمضٌات )ٌوسفً وكرٌب فروت( فً الساحل السوي HPLCدراسة بعض المواصفات الكٌمٌائٌة وتحدٌد السكارٌد بتقانة الـ – 7

 .89-71.   ص 2003(, 14(, العدد)25المجلد) –جامعة تشرٌن للبحوث والدراسات العلمٌة     
 مجلة  –لبعض أنواع الحمضٌات )برتقال  ولٌمون( فً الساحل السوي HPLCالمواصفات الكٌمٌائٌة وتحدٌد السكارٌد بتقانة الـ  دراسة بعض – 8

 .56-34.   ص 2003(, 15(, العدد)25المجلد) –جامعة تشرٌن للبحوث والدراسات العلمٌة     
 مجلة جامعة تشرٌن للبحوث  –  GC-MSبار الشوكً السوري باستخدام تقنٌة تحدٌدالمكونات األساسٌة للزٌت العطري المستخلص من نبات الق 9–
 . 2016(, 4(, العدد)38المجلد) –والدراسات العلمٌة     
 مجلة جامعة تشرٌن للبحوث والدراسات  –للزٌت العطري المستخلص من بذور نبات السلبٌن المنتشر فً الساحل السوي  تحدٌد التركٌب الكٌمٌائً– 20
 .   2017(, 4(, العدد)39المجلد) –العلمٌة      

 مجلة جامعة  – دراسة التركٌب الكٌمٌائً للزٌت العطري المستخلص من نبات البطم )قبل وبعد النضج( المنتشر فً الساحل السوري )منطفة صافٌتا( – 22
 .2018(, 1(, العدد)40المجلد)  –تشرٌن للبحوث والدراسات العلمٌة        

 وتأثٌره على بعض   GC-MS باستخدام تقانة (Melilotus officinal)المركبات  الكٌمٌائٌة العضوٌة  لمستخلص أوراق نبات الحندقوق  دراسة -21
 .2018(, 5(, العدد)40المجلد)  –مجلة جامعة تشرٌن للبحوث والدراسات العلمٌة  –األحٌاء الدقٌقة المرضٌة     

 

 : فاداتًا : المؤتمرات العلمية واإليرابع
 :  : طرق اصطناع ودراسة بنٌة نظائرالسٌلٌبٌن محاضرة بعنوان .1989 –فارنا  –المؤتمر الدولً للكٌمٌاء والبٌوتكنولوجٌا المنعقد فً بلغارٌا  – 2

 293– 290 إٌل ( الكرومون . طبعت المحاضرة فً المجلد الثالث الخاص بالمؤتمرصفحة – 8 –بنزودٌو كسان  – 3,  1–هالوجٌن  ) – 2    

 ) شعار المؤتمر : المركبات الطبٌعٌة وفعالٌتها البٌولوجٌة ( .    
 : طرق اصطناع نظائر الفالفانونات  محاضرة بعنوان م . 1990 –مدٌنة أوجغراد  –أوكراٌنٌا  –المؤتمر العلمً للعلماء والباحثٌن الشباب  – 1

 ا الفراغٌة. ) شعار المؤتمر : النجاحات العلمٌة للباحثٌن الشباب فً تطوٌر الزراعة الوطنٌة (.والفالفانونات الحلقٌة المتغاٌرة ودراسة تماثالته     
 : محاضرة بعنوان) م 1989 –أوكراٌنٌا  –جامعة كٌٌف الحكومٌة  –مدٌنة كٌٌف  –المؤتمر العلمً للعلماء الشباب فً كلٌة الكٌمٌاء  – 2

 فعالٌتها البٌولوجٌة. )شعار المؤتمر: المشاكل الحٌوٌة فً الكٌمٌاء الحدٌثة (.االصطناعٌة و  الفالفولٌغنانات  قرائن      
 .2004نٌسان  –األردن –عمان  –العربً الثانً المؤتمر الكٌمٌائً  -3
 .2016نٌسان  11-10 -قسم الكٌمٌاء -كلٌة العلوم -جامعة تشرٌن –الثانً للبحوث والدراسات العلٌا المؤتمر الكٌمٌائً  -4
  .2017نٌسان  12-11 -قسم الكٌمٌاء -كلٌة العلوم -جامعة تشرٌن –الثالث للبحوث والدراسات العلٌا مؤتمر الكٌمٌائً ال -5
 .2018 أٌار 3-2-قسم الكٌمٌاء -كلٌة العلوم -جامعة تشرٌن –الرابع للبحوث والدراسات العلٌا المؤتمر الكٌمٌائً  -6

                                                                                                                           

 خامدًا : نذاطات رلمية أخرى :
بالكروماتوغرافٌا السائلة العالٌة   اإلشراف على رسالة ماجستٌر فً الكٌمٌاء بعنوان فصل وتحلٌل السكرٌات فً حمضٌات الساحل السوري تم  -

 ً ضمن البحوث العلمٌة الجارٌة فً قسم الكٌمٌاء .. وه HPLC األداء 
 .بعنوان تحدٌد األحماض الدهنٌة والكولٌسترول فً أسماك المٌاه العذبة السورٌةالعضوٌة اإلشراف على رسالة ماجستٌر فً الكٌمٌاء تم  -

 ات والتربٌنات من نبات القبار الشوكً السوري.بعنوان استخالص وتحدٌد بعض الفالفونوٌدالعضوٌة اإلشراف على رسالة ماجستٌر فً الكٌمٌاء تم  -

 .ذور السلبٌن المنتشر فً الساحل السوريبعنوان تحدٌد التركٌب الكٌمٌائً للزٌت المستخلص من بالعضوٌة اإلشراف على رسالة ماجستٌر فً الكٌمٌاء تم  -

وت العطرٌوة مون أزهوار وأوراق نبوات إكلٌول الملوك دراسوة مستخلصوات الزٌوبعنووان العضىوٌة علىى رسىالة ماجسىتٌر فىً الكٌمٌىاء  اإلشرافتم  -
 السوري وتأثٌره فً بعض األحٌاء الدقٌقة المرضٌة.

دراسة التركٌب الكٌمٌائً للزٌت العطري المستخلص من نبات الوبطم )قبول وبعود بعنوان العضوٌة رسالة ماجستٌر فً الكٌمٌاء  علىاإلشراف تم  -
 .صافٌتا(النضج( المنتشر فً الساحل السوري )منطفة 

جامعىة تشىرٌن والمسىجلة فىً –بكلٌىة العلىوم -رسىالة دكتىورا) )فىً علىم الحٌىاة النباتٌىة(تحضٌر اإلشراف على المشاركة بٌتم حالٌاً  -
ودراسىة بعى   (UIva)بعنىوان اسىتخالا األولنىان مىن نىوعٌن للطحلىب البحىري األخضىر  25/20/1027( تىارٌ  2الجلسة رقم )
 بٌقاته.فٌه وبع  تط رةالعوامل المؤث
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 :والمكنية والجان العلمية اإلدارية داددًا: المكام 
 م2001-2000الوحدة النقابٌة فً كلٌة العلوم   رئٌس  -

 2005 -2001رئٌس لجنة التعلٌم العالً و البحث العلمً  –مكتب الشعبة النقابٌة الثانٌة  عضو -

 م2001-2000 مجلس كلٌة العلوم عضو -

  2005-2001 جامعة تشرٌنلجنة البعثات العلمٌة المنبثقة عن مجلس  عضو -

 م2003-2002مجلس قسم الكٌمٌاء  عضو -

 2009 -2005بجامعة تشرٌن   -كلٌة العلوم للشؤون اإلدارٌة والطالب نائب عمٌد  -

 2009 -2005 جامعة تشرٌنبثقة عن مجلس شؤون الطالب والشؤون اإدارٌة العلمٌة المن عضو لجنة -

 2009 -2005 جامعة تشرٌناإلنضباط المنبثقة عن مجلس  عضو لجنة -

 2007 -2005 جامعة تشرٌنفً أسلوب االمتحانات الطالبٌة المنبثقة عن مجلس كلٌة العلوم ب رئٌس لجنة التطوٌر  -

 فرع الساحل. -الكٌمٌائٌة السورٌة عضو فً الجمعٌة -

 م2015-2014لكٌمٌاء مجلس قسم ا عضو -

 حتى اآلن. -2000جامعة تشرٌن -كلٌة العلوم-قسم الكٌمٌاء–فً الكٌمٌاء العضوٌة والمنتجات الطبٌعٌة  عضو فً وحدة األبحاث -

االنتاج العلمً لترفٌع المدرسٌن فً الجامعات ىالسورٌة وفً لجان تحكٌم رسائل الماجستٌر والدكتوراه لطالب  عضو فً لجان تقٌٌم -
 ات العلٌا فً الجامعات السورٌة.الدراس

 حمص(.-)سورٌة 2019-2018جامعة الحواش الخاصة – رئٌس قسم الكٌمٌاء والصٌدالنٌات بكلٌة الصٌدلة  -

 حمص(.-)سورٌة 2020-2019 نائب عمٌد كلٌة الصٌدلة بجامعة الحواش الخاصة -

 

  رنوان المرادلة:
 الصيدلة كلية-  الخاصة الحواش جامعة – حمص – سورية-2

 .الكيمياء قسم – العلوم كلية  – تشرين جامعة -  الالذقية -  سورية -1
  

 081471475   ي خليو             (032-5268214 ) 081منزل هاتف  - الالذقية – سورية -2                  
 

 ٌدة لذلك عند طلبها من الجهة المسؤولةبتقدٌم الوثائق و المستندات المؤ  وأتعهدبأنَّ المعلومات المذكورة أعال) صحٌحة , أقــرُّ 
 

                                                                                         م1010  حررت في أيار    

   
 
 

 


