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  العالمية:األبحاث المنشورة في المجالت المحكمة 

 عنوان البحث المشاركون الباحث
 المجلة

 المنشور بها

Impact 
factor 

 اللغة
 تاريخ
 النشر

 الكلمات
 المفتاحية

Faten Chouman 

Rim M. Harfouch1*, 
Jawa Bitar1, Rawan 

Badawi1, 
Ali Salloum1, 

Ali Spih1, Nihal 
Marashli1, 

Mounzer Boubou2 

A Survey on the most 
common 

side effects of Isotretinoin 
among 

A Group 
of Syrian Patients 

Research J. Pharm. 
and Tech 

 January 2019 االنكليزية 0.14

Survey, isotretinoin, 
oral administration, 

side effects 

        رابط البحث:

Faten 
Chouman 

 

Shadia 
Hussam 
Aldeen 

 
Extraction, Separation and 

Determination Total Content of 
Flavonoids in Dried and Fresh 
Hawthorn Leaves and Flowers 

 

Journal of 
Chemical  and 

Pharmaceutical 
Sciences 

 االنكليزية 124.1

October – 

December 2018 
volume 11 

Issue 4 
822 - 898 

Hawthorn 
Flavonoids, 
Extraction, 

Spectrophotometer 
Solid Phase 
Extraction 

jchps.com/issues/v11/i04/JCHPS20181104008.pdfhttps:// رابط البحث 

 
Faten 

Chouman 

 

Maya S 
Aljindy 

EFFECT OF EXTRACTION 

SOLVENT, EXTRACTION 
TIME AND EXTRACTION 

TEMPERATURE ON TOTAL 
POLYPHENOLS CONTENT 

EXTRACTED BY ULTRASONIC 
FROM SYRIAN FRESH OLIVE 

LEAVES 

International 

Journal 
of Information 

Research 
and Review 

 االنكليزية 4.251

February 2018 
Volume 5 

Issue 2 
6825-6885 

Polyphenols, 
Extraction, 
Ultrasonic, 
Fresh Olive 

Leaves. 

files/2703.pdf-www.ijirr.com/sites/default/files/issues  رابط البحث 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi088rb4KjeAhWLKcAKHSW_CdcQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fjchps.com%2Fissues%2Fv11%2Fi04%2FJCHPS20181104008.pdf&usg=AOvVaw02OgUKkPWwrK3yi1cHK_2b
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi088rb4KjeAhWLKcAKHSW_CdcQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fjchps.com%2Fissues%2Fv11%2Fi04%2FJCHPS20181104008.pdf&usg=AOvVaw02OgUKkPWwrK3yi1cHK_2b
http://www.ijirr.com/sites/default/files/issues-files/2703.pdf%20%20رابط%20البحث
http://www.ijirr.com/sites/default/files/issues-files/2703.pdf%20%20رابط%20البحث


 
Faten 

Chouman 

Amani Umar 
Naddaf 

Determination of total 
polyphenols 

In several brands of black Tea in 
Syrian markets 

Journal of 

Entomology and 
Zoology Studies 

 8522 االنكليزية 8245

Black Tea 
Catechins 

Polyphenols 
Extraction 

Folin Ciocalteu 

http://www.entomoljournal.com/ رابط المجلة 

 

 

Faten 
Chouman 

- 
 HPLCالسائلة  استخدام الكروماتوغرافيا

 الدم الكوليسترول في بالزما لتقدير

 الجمعيةمجلة 
 الكيميائية
 السعودية

 العربية 123.1

 3العدد  22المجلد 
623 – 625 

8552 

 كوليسترول
 كروماتوغرافيا سائلة
 جهاز التحليل الطيفي

 زيوت مهدرجة
 دم

sys/suspendedpage.cgi-http://www.chem.org.sa/cgi   رابط المجلة متوقف حاليا 

 
Faten 

Chouman 
- 

Flow Injection Determination 
Of Selenium in Blood Plasma 

مجلة جامعة 
 تشرين

 العربية ؟
 82المجلد 

 2العدد 
8555 

 
 سيلينيوم

 تحليل حقني سرياني
 مانع أكسدة

 طيف االمتصاص
 

http://www.tishreen.edu.sy/ar/content  رابط البحث 

F CHOUMAN 

TT TRUONG, 
C GUINCHARD, 

M ROCHE, 
J VEBREL, 
J PAGETTI 

APPLICATION OF 
SIZE EXCLUSION 

CHROMATOGRAPHY (GPC) 
TO POLYMERIC 
COMPOUNDS 

OF 3, 4-DIHYDRO-2H-1, 3-
BENZOXAZINE 

ANALUSIS 5281 الفرنسية 

 18المجلد 
 2العدد 

426-432 
2995 

 
ELSEVIER 

POLYMERIC 
COMPOUNDS 
BENZOXAZINE 

(GPC) 

https://scholar.google.com/scholar?cluster=8436302997787623236&hl=en&oi=scholarr رابط البحث 

 

http://www.entomoljournal.com/
http://www.chem.org.sa/cgi-sys/suspendedpage.cgi
http://www.chem.org.sa/cgi-sys/suspendedpage.cgi
http://www.tishreen.edu.sy/ar/content
http://www.tishreen.edu.sy/ar/content
https://scholar.google.com/scholar?cluster=8436302997787623236&hl=en&oi=scholarr
https://scholar.google.com/scholar?cluster=8436302997787623236&hl=en&oi=scholarr


F CHOUMAN - 

Étude des composés de 
polymérisation des 

dihydro-3,4-2H- 
benzoxazine-1,3 

par des techniques 
chromotographiques 

ANALUSIS 5281 1989/1/1 الفرنسية 

Polymerization 
Benzoxazine 
techniques 

chromotographiques 

http://www.theses.fr/1989BESA2042 رابط البحث 

 

 

 الماجستير:االشراف على رسائل 

في األطعمة والدهون وبالزما الدم بواسطة الكروماتوغرافيا السائلة ذات األداء  تقدير الكوليستيرولاالشراف كمشرف رئيسي على رسالة ماجستير بعنوان  -5

 .9332للطالبة نايفة بنت مشعل الشعالن  .العالي

 

البة ثريا للط .السريانيالتقدير الطيفي للسيلينيوم في األطعمة وبالزما الدم باستخدام التحليل الحقني  االشراف كمشرف مساعد على رسالة ماجستير بعنوان -9

 9335بنت أحمد أبو العينين 

 

 اإلشراف على الطالبة نغم رشيد بالمشاركة مع األستاذ الدكتور أحمد كلزية  -5

 9352" دراسة تآكل الحديد بتأثير مياه البحر في منطقة شواطئ الالذقية ببحث بعنوان "       

 

 " تخالص وتقدير البوليفينوالت في الشاي باستخدام طرائق كروماتوغرافيةاساإلشراف على الطالبة أماني نداف كمشرف رئيس على بحث بعنوان "  -2

 

دراسة استخالص وتحديد مركب األولوروبين من أوراق الزيتون باستخدام تقانة اإلشراف على الطالبة مايا الجندي كمشرف رئيس على بحث بعنوان "  -1

HPLC-UV  

  

دراسة استخالص وفصل وتحديد الفالفونيدات والبروسيانيدين من أزهار  "اإلشراف على الطالبة شاديا حسام الدين كمشرف رئيس على بحث بعنوان  -6

 وأوراق الزعرور البري باستخدام طرائق كروماتوغرافية وطيفية "

http://www.theses.fr/1989BESA2042
http://www.theses.fr/1989BESA2042


 النشاطات العلمية األخرى:

 5113تشرين الثاني  55 – 5دمشق  المشاركة في أسبوع العلم الثالثون المنعقد في -

 9339تشرين األول  - المشاركة في الندوة السنوية األولى للمستجدات في العلوم الصيدالنية كلية الصيدلة جامعة تشرين -

 9355المشاركة في المؤتمر الكيميائي األول للدراسات العليا المقام في قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة تشرين  -

 9356المؤتمر الكيميائي الثاني للدراسات العليا المقام في قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة تشرين المشاركة في  -

 المشاركة في لجان الستالم أجهزة مخبرية -

 في المعهد العالي لبحوث البيئة   HPLCعلى استخدام جهاز  لتعليم العاملين ورشة عملالمشاركة في  -

 لصالح جامعة تشرين وجامعة حلب ودكتوراهتسميتي في عدد من اللجان العلمية لتحكيم رسائل ماجستير  -

 تحكيم العديد من النشرات العلمية لصالح مجلة جامعة تشرين وجامعة حلب وجامعة دمشق -

 مليات والكتب الجامعيةتسميتي في العديد من اللجان العلمية لتقويم األأ  -

المرشح للتعيين بوظيفة مدرس متمرن في قسم الكيمياء في المعيد العائد من االيفاد و 9331 اليقهفحص اإلنتاج العلمي للدكتور حسام الدين  تسميتي عضواً في لجنة -

 البحرية.المعهد العالي للبحوث 

البيئية قسم الكيمياء المرشح للتعيين بوظيفة مدرس متمرن في المعيد العائد من االيفاد و 9355   عراجتسميتي عضواً في لجنة فحص اإلنتاج العلمي للدكتور طارق  -

 البيئة.لبحوث  في المعهد العالي

 9352المشاركة بالمؤتمر الكيميائي األول لطالب الدراسات العليا في كلية العلوم بجامعة تشرين  -

 9356ذ ة أستابتسميتي عضواً في لجنة فحص اإلنتاج العلمي للدكتورة هاجر ناصر للتعيين بمرت -

 ممتحن خارجي للكثير من الرسائل في جامعة حلب وتشرين  -



 9356المشاركة بمؤتمر االدارة في خدمة القطاع الصحي تشرين األول  -

 9356المشاركة في مؤتمر نقابة الصيادلة العلمي شباط  -

  9355آذار  فرع الالذقيةالمشاركة في مؤتمر نقابة الصيادلة  -

 9355 نيسان طب األسنان في الالذقيةالمشاركة بمؤتمري نقابة وكلية  -

 9355المشاركة بمؤتمر كلية الصيدلة بجامعة تشرين  -

  9359المشاركة بالمؤتمر العلمي الثالث لنقابة الصيادلة فرع الالذقية آذار  -

         9359نيسان    9 – 5األول الطبي المشاركة بمؤتمر جامعة الشام العلمي  -

 9359 ايلولالمشاركة بمؤتمر الهيئة العليا للبحث العلمي دمشق  -

  9359تشرين ثاني المشاركة بالمؤتمر الطالبي العلمي الصيدالني األول دمشق  -

 

 الكتب الجامعية التي تم تأليفها :

 جامعة تشرين - الصيدلةكلية  5111 - 5112الكيمياء العامة والالعضوية ) نظري + عملي ( لطالب السنة األولى صيدلة  -

 جامعة تشرين -كلية الهندسة  9335 – 9336 كيمياء التربة والماء ) نظري + عملي ( لطالب السنة الثانية ري وصرف وطالب السنة الرابعة مائية -

 جامعة تشرين - كلية الطب البشري 9353 – 9331الكيمياء العامة والعضوية ) عملي ( لطالب السنة األولى طب بشري  -

 جامعة تشرين - كلية العلوم 9339 – 9335( ) نظري + عملي ( لطالب السنة األولى كيمياء 9الكيماء العامة ) -

 جامعة تشرين - كلية العلوم 9352 – 9355التحليل اآللي ) نظري + عملي ( لطالب السنة الثالثة كيمياء تطبيقية  -

 



 كليات الالذقية ) قيد االنجاز ككتاب تدريسي ( –شام الخاصة جامعة ال –مخطوطات المقررات التدريسية في كلية الصيدلة 

 لطالب السنة األولى –الكيمياء العامة والالعضوية  -

 لطالب السنة الثانية - 9 الكيمياء التحليلية الصيدالنية -

 لطالب السنة الخامسة –التحليل اآللي  -


