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ل:هاتف المنز  

المؤهل 
 العلمي 

عام  االختصاص 
 التخرج 

 عنوان األطروحة الدولة  الجامعة 

 % 72ترتيب األول بمعدل  سورية  حلب  1980 كيمياء تطبيقية  اجازة 
كيمياء   دكتوراه 

 عضوية
كييف   1988

 الحكومية 
االتحاد  
 السوفيتي 

هالوجين االستيرات وتفاعلها مع الكواشف  -1
 النيكليوفيلية 

 الدرجة العلمية
 شرح موجز عن مهمات الوظيفة  التاريخ )من... إلى(  الوظيفة 

 مدرس
 

20/6/1989  
 20/8/1994إلى

تدريس مقررات في الكيمياء العضوية في قسم  
 الكيمياء 

 أستاذ مساعد 
 

مقررات في الكيمياء العضوية في قسم  تدريس  حتى تاريخه   20/8/1994
 الكيمياء وفي كليتي الصيدلة والطب 

 

 تاريخها المهام اإلدارية
/ 9/ 1ولغاية  1/4/1995ومن  1992/ 1/9لغاية  1/6/1990  رئيس قسم الكيمياء 

1996 



/  1/9/2009ومن  1/9/2005ية لغا 1/9/2001ومن 

1/9/2010حتى  

    1/9/2009ولغاية  1/9/2005 نائب عميد كلية العلوم

الثانية  نائب عميد كلية العلوم 1/9/1120ولغاية  1/9/2010   

9/2019/ 1ولغاية  1/9/2016ومن  1/9/1520ولغاية  1/9/2011 عميد كلية العلوم الثانية بتدمر   

وحتى اآلن 1/9/2020من  عميد كلية العلوم بجامعة البعث   

 الجامعةالمهام اإلدارية خارج  
رئيس مجلس إدارة الجمعية  

حمص  –الكيميائية السورية   

و حتى اآلن 1/10/2010  

 
 المنشورات العلمية :

تاريخ  عنوان النشرة
 النشر

 المجلة

دراسة تفاعل هيدرازيدات سيان حمض الخل مع مشتقات 
 الكومارين

 مجلة جامعة مندلييف الحكومية 1997

هالوجين االستيرات-1طريقة جديدة لتحضير  17مجلة جامعة البعث العدد 1998   
تحضير األزوالت باإلضافة القطبية لمشتقات األزيد إلى 
 المركبات غير المشبعة

 مجلة جامعة البعث 2004

تحضير اإلينامينات الكيتونية بتفاعل األزيدات  (1

β،α-البنزيل مع الكيتونات غير المشبعة   
 مجلة جامعة البعث 2005

  دراسة طيفية وكوانتية لتفاعل الضم الحلقي من نوع 

ثنائي ميتيل  ثنائي القطب ألزيدو اإلستر مع  (3,1) 

. ثنائي كربوكسيالت األستلين  

 مجلة جامعة البعث.  2010

 

  - 3,2,1 تحضيربعض المشتقات الجديدة من

 بتفاعل الضم الحلقي من نوع       تريازولين 

ثنائي القطب ألزيدات البنزيل المستبدلة مع   (3,1)

 الكرومون.

 مجلة جامعة البعث.  2010

 

Spectral and Quantum –Chemical 

Study of The 1,3-Dipolar 

Cycloaddition Reaction of PhenylAzide 

and Chalcone 

 مجلة الرافدين الكيميائية  2010

Experimental and ComputationalStudy 

of the 1,3-dipolar cyclo-addition 

2011 Jordan Journal    of 

Chemistry 



reaction of the benzylazidewith 

cyclohex-2-en-1-one. 
A Benito Calculation and  

Spectroscopy  study of The 1,3-Dipolar    

Cycloaddition  Reaction of  Benzyl  

Azide and Acrylic Acid, 2011. 

2011 Jordan Journal    of 

Chemistry,vol.6, N.1, 

دراسة تفاعل كلور ) نتروفينيل( ميتيل بنزوات مع 

 البنزوتريازول 

 مجلة جامعة البعث  2011

Preparation of Som 1,2,4-Triazol esters 

Derivatives 

38العدد   جامعة البعثمجلة  2016  

Synthesis and Spectroscopic Studies of 

Copper(II) and Cobalt (II) Complexes with 

Tetradentate Ligand Derived from Thiophene 

-2- Carbaldehyde 

2016 Chemistry and Materials 

Research 8 (1), 38- 

Preparation som of Glycerol aromatic Ethers 

which hav Pharmaceutical applications in 

green method 

2016 Journal of Al-Baath University 

38 (6), 31- 

The Preparation of Some 1,2,4-Triazole Ester 

and Benzotriazole Ester Derivatives 

2017 Chemistry and Materials 

Reserch8 (3), 54-9 

Preparation of The Thiourea Ester Dreivatives 2018 Chemistry and Materials 

Reserch8 10, 30- 

Synthesis and Characterization of Som 

Benz0xazin Monomers 

العدد   مجلة جامعة البعث 2018 39 

Synthesis and Characterization of N-

Heterocyclic Carbene and their Complexes 

with Pd(II) 

2018 Internathional Journal of 

Scientefic , 9 , 1316- 1321 

Synthesis and Characterization of 

Heterocyclic Carbene and their Complexes 

with Ni(II) and Studying their Biological 

Activity against Escherichia coli 

2018 Journal of Chemical and 

Pharmaceutical Research,10 , 

105-112 

Synthesis and Characterization of Thermoset 

(epoxy-benzoxazine) 

2018 Jordan Journal of Chemistry,13 

, 3 
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Synthesis and Characterization of high 

Thermal performance PolyBenzoxazines 

based on phenol or hydroquinone Derivatives 

العدد   مجلة جامعة البعث 2018 40 

Study of the synthesis of som Indomethacin 

derivatives 

العدد   مجلة جامعة البعث 2018 40 

Electroorganic synthesis of disulfonamide 

substituted p-benzoquinone by hydroquinone 

electrochemical oxidation 

2018 Journal of Electrochemical 

Science and Engineering, 9 (1 

– 7 ) 

 

http://scholar.google.com/scholar_url?url=https%3A%2F%2Fhrcak.srce.hr%2F211784&hl=en&sa=T&ei=ItdSXIXgHozimgGBn6iYCw&scisig=AAGBfm2Y57vud3fZByh8Xgpg99yy__CM6Q&nossl=1&ws=1280x705&at=
http://scholar.google.com/scholar_url?url=https%3A%2F%2Fhrcak.srce.hr%2F211784&hl=en&sa=T&ei=ItdSXIXgHozimgGBn6iYCw&scisig=AAGBfm2Y57vud3fZByh8Xgpg99yy__CM6Q&nossl=1&ws=1280x705&at=
http://scholar.google.com/scholar_url?url=https%3A%2F%2Fhrcak.srce.hr%2F211784&hl=en&sa=T&ei=ItdSXIXgHozimgGBn6iYCw&scisig=AAGBfm2Y57vud3fZByh8Xgpg99yy__CM6Q&nossl=1&ws=1280x705&at=


 المقررات التي قمت بتدريسها
 السنة واالختصاص الكلية المقرر

 ثالثة ف.ك  العلوم  3كيمياء عضوية 
 رابعة كيمياء بحتة   العلوم  كيمياء عضوية فيزيائية 

 ماجستير كيمياء عضويةسنة أولى  العلوم  كيمياء عضوية فيزيائية متقدمة 
 سنة ثانية  الصيدلة  2كيمياء عضوية 

 سنة أولى  الطب  كيمياء عامة وعضوية
 سنة رابعة كيمياء تطبيقية  العلوم  إدارة واقتصاد صناعي

 سنة رابعة كيمياء تطبيقية  العلوم  كيمياء النفط والغاز
 

 الكتب المؤلفة
 اسم دار النشر تاريخ نشره عنوان الكتاب

ى طب  لطالب السنة األول -الكيمياء العضوية
 بيطري 

 

مديرية المطبوعات في جامعة   1998
 البعث 

 صيدلة  لطالب السنة الثانية - 2الكيمياء العضوية
 

مديرية المطبوعات في جامعة   2009
 البعث 

 اإلشراف على الدراسات العليا
 2019  -2003خالل الفترة  منحهامشرف على ست رسائل ماجستير وأربع رسائل دكتوراه تم 

 رسائل دكتوراه     يسي على أربع رسائل ماجستير وستو حاليا مشرف رئ 
 

  اللغات األجنبية و المستوى :
 االنكليزية : متوسط         -الروسية : جيد جدا   

 
 الوضع الصحي* جيد

 


