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االشراف على رسائل الماجستير:
 -5االشراف كمشرف رئيسي على رسالة ماجستير بعنوان تقدير الكوليستيرول في األطعمة والدهون وبالزما الدم بواسطة الكروماتوغرافيا السائلة ذات األداء
العالي .للطالبة نايفة بنت مشعل الشعالن .9332
 -9االشراف كمشرف مساعد على رسالة ماجستير بعنوان التقدير الطيفي للسيلينيوم في األطعمة وبالزما الدم باستخدام التحليل الحقني السرياني .للطالبة ثريا
بنت أحمد أبو العينين 9335
 -5اإلشراف على الطالبة نغم رشيد بالمشاركة مع األستاذ الدكتور أحمد كلزية
ببحث بعنوان " دراسة تآكل الحديد بتأثير مياه البحر في منطقة شواطئ الالذقية " 9352
 -2اإلشراف على الطالبة أماني نداف كمشرف رئيس على بحث بعنوان " استخالص وتقدير البوليفينوالت في الشاي باستخدام طرائق كروماتوغرافية "
 -1اإلشراف على الطالبة مايا الجندي كمشرف رئيس على بحث بعنوان " دراسة استخالص وتحديد مركب األولوروبين من أوراق الزيتون باستخدام تقانة
HPLC-UV
 -6اإلشراف على الطالبة شاديا حسام الدين كمشرف رئيس على بحث بعنوان " دراسة استخالص وفصل وتحديد الفالفونيدات والبروسيانيدين من أزهار
وأوراق الزعرور البري باستخدام طرائق كروماتوغرافية وطيفية "

النشاطات العلمية األخرى:
 المشاركة في أسبوع العلم الثالثون المنعقد في دمشق  55 – 5تشرين الثاني 5113 المشاركة في الندوة السنوية األولى للمستجدات في العلوم الصيدالنية كلية الصيدلة جامعة تشرين  -تشرين األول 9339 المشاركة في المؤتمر الكيميائي األول للدراسات العليا المقام في قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة تشرين 9355 المشاركة في المؤتمر الكيميائي الثاني للدراسات العليا المقام في قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة تشرين 9356 المشاركة في لجان الستالم أجهزة مخبرية المشاركة في ورشة عمل لتعليم العاملين على استخدام جهاز  HPLCفي المعهد العالي لبحوث البيئة تسميتي في عدد من اللجان العلمية لتحكيم رسائل ماجستير ودكتوراه لصالح جامعة تشرين وجامعة حلب تحكيم العديد من النشرات العلمية لصالح مجلة جامعة تشرين وجامعة حلب وجامعة دمشق تسميتي في العديد من اللجان العلمية لتقويم األ أمليات والكتب الجامعية تسميتي عضوا ً في لجنة فحص اإلنتاج العلمي للدكتور حسام الدين اليقه  9331المعيد العائد من االيفاد والمرشح للتعيين بوظيفة مدرس متمرن في قسم الكيمياء فيالمعهد العالي للبحوث البحرية.
 تسميتي عضوا ً في لجنة فحص اإلنتاج العلمي للدكتور طارق عراج  9355المعيد العائد من االيفاد والمرشح للتعيين بوظيفة مدرس متمرن في قسم الكيمياء البيئيةفي المعهد العالي لبحوث البيئة.
 المشاركة بالمؤتمر الكيميائي األول لطالب الدراسات العليا في كلية العلوم بجامعة تشرين 9352 تسميتي عضوا ً في لجنة فحص اإلنتاج العلمي للدكتورة هاجر ناصر للتعيين بمرتبة أستاذ 9356 -ممتحن خارجي للكثير من الرسائل في جامعة حلب وتشرين

 المشاركة بمؤتمر االدارة في خدمة القطاع الصحي تشرين األول 9356 المشاركة في مؤتمر نقابة الصيادلة العلمي شباط 9356 المشاركة في مؤتمر نقابة الصيادلة فرع الالذقية آذار 9355 المشاركة بمؤتمري نقابة وكلية طب األسنان في الالذقية نيسان 9355 المشاركة بمؤتمر كلية الصيدلة بجامعة تشرين 9355 المشاركة بالمؤتمر العلمي الثالث لنقابة الصيادلة فرع الالذقية آذار 9359 المشاركة بمؤتمر جامعة الشام العلمي الطبي األول  9 – 5نيسان 9359 المشاركة بمؤتمر الهيئة العليا للبحث العلمي دمشق ايلول 9359 المشاركة بالمؤتمر الطالبي العلمي الصيدالني األول دمشق تشرين ثاني 9359الكتب الجامعية التي تم تأليفها :
 الكيمياء العامة والالعضوية ( نظري  +عملي ) لطالب السنة األولى صيدلة  5111 - 5112كلية الصيدلة  -جامعة تشرين كيمياء التربة والماء ( نظري  +عملي ) لطالب السنة الثانية ري وصرف وطالب السنة الرابعة مائية  9335 – 9336كلية الهندسة  -جامعة تشرين الكيمياء العامة والعضوية ( عملي ) لطالب السنة األولى طب بشري  9353 – 9331كلية الطب البشري  -جامعة تشرين الكيماء العامة ( ( )9نظري  +عملي ) لطالب السنة األولى كيمياء  9339 – 9335كلية العلوم  -جامعة تشرين -التحليل اآللي ( نظري  +عملي ) لطالب السنة الثالثة كيمياء تطبيقية  9352 – 9355كلية العلوم  -جامعة تشرين
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