سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس

أوالً  :الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
االسم

د  .جميلة

الكنية

بن حدة

الحالة االجتماعية

متزوجة

عدد األوالد

أربعة

الجنسية

سورية

المرتبة العلمية

أستاذ مساعد

جهة العمل

جامعة إيبال الخاصة – كلية الصيدلة – قسم الكيمياء الصيدالنية والمراقبة الدوائية.

التخصص

كيمياء عضوية واصطناع دوائي

هاتف العمل

021

البريد االلكتروني

Dr.djem.h@hotmail.com

السكن

الجوال
المدينة

حلب الجديدة

8949089490

حلب

ثـانـيـاً :المؤهالت الـعـلـمـيـة
الدرجـة

ســنة
التخـرج

الدكـتــــوراه

9191

ديبلوم الدراسات
المعمقة
D.E.A
ديبلوم الدراسات
التخصصية
D.E.S

9191
9191

اســم الجامعـــة

البلد

التخصص العام

التخصص الدقيق

جامعة نانت

فرنسا

اصطناع دوائي

اصطناع البنسيلينات
والسيفالوسبورينات

جامعة نانت

فرنسا

جامعة أبو بكر بلقايد -
كلية العلوم والتكنولوجيا -
تلمسان

الجزائر

عنوان األطروحة

ثالثا ً  :الخبرات التدريسية والمقررات التي تم تدريسها :
المقرر
مقرر نظري وعملي الكيمياء
العضوية ()9

مكان التدريس
كلية العلوم جامعة العلوم
والتكنولوجيا-تلمسان-الجزائر

المستوى
األول

الفترة الزمنية
من  9909حتى  9999م

مقرر نظري وعملي الكيمياء
العضوية ()9

كلية العلوم  -جامعة العلوم
والتكنولوجيا-تلمسان-الجزائر

الثاني

من  9909حتى  9999م

مقرر نظري وعملي الكيمياء
العضوية ()9
مقرر نظري وعملي الكيمياء
العضوية ()4
مقرر الكيمياء الفراغية

كلية العلوم -جامعة حلب

األول

من  9991حتى  9991م

كلية العلوم -جامعة حلب

الرابع

من  9991حتى  9991م

كلية العلوم -جامعة حلب

الدراسات العليا

من  9991حتى  9991م

كلية الصيدلة – جامعة حلب

الثاني

من  9880حتى  9898م

كلية الصيدلة – جامعة حلب

الثاني

من  9880حتى  9898م

كلية الصيدلة – جامعة حلب

الثالث

من  9880حتى  9898م

كلية الصيدلة – جامعة حلب

الرابع

من  9880حتى  9898م

كلية الصيدلة – جامعة إيبال الخاصة

األول

من  9880حتى  9898م

كلية الصيدلة – جامعة إيبال الخاصة

الثاني

من  9880حتى  9898م

مقرر نظري وعملي الكيمياء
العضوية ()9
مقرر نظري وعملي الكيمياء
العضوية ()9
مقرر نظري وعملي الكيمياء
العضوية ()1
مقرر نظري وعملي االصطناع
الدوائي
مقرر نظري وعملي الكيمياء
العضوية ()9
مقرر نظري وعملي الكيمياء
العضوية ()9

رابعا ً :المهام اإلدارية والعلمية األكاديمية وتاريخها :
الوظيفة
رئيس قسم الكيمياء الصيدلية والمراقبة
الدوائية
عميد كلية الصيدلة

جهة العمل

الفترة الزمنية

جامعة إيبال الخاصة

من  9880حتى  9898م

جامعة إيبال الخاصة

من  9898حتى اآلن

خامسا ً  :الدورات التدريبية :
العنوان
دورة بالطنين المغناطيسي النووي

البلد
فرنسا

التاريخ
9900

دورة بالطيف الكتلوي للمواد الكيميائية والدوائية

فرنسا

9900

2

:  المؤتمرات والمهمات العلمية: ً سادسا
نوع المشاركة
مشاركة بحضور النشاطات العلمية
حضور
مشاركة بحضور النشاطات العلمية
مشاركة بفعالية النشاطات العلمية بالجامعة

مكان المؤتمر
 كلية- جامعة حلب
الصيدلة

اسم المؤتمر
المؤتمر الثاني عشر للجمعية العلمية
للكليات الصيدلة في الوطن العربي

- جامعة عين شمس
مصر العربية
جامعة العلوم
والتكنولوجيا – مصر
العربية
ماليزيا

حضور اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية
العلمية للكليات الصيدلة في الوطن العربي
المؤتمر الثالث عشر للجمعية العلمية
للكليات الصيدلة في الوطن العربي
زيارة اطالعية إلى الجامعة الدولية
اإلسالمية لكلية الصيدلة

) Posters ( المشاركة ببوستِرات:ساب ًعا
Aza-3 Thia-1 Butadiènes Substitués: Action du Cétène et Dérivés.
Société Française de Chimie- Section Bretagne .Nantes 4-5 juillet 1985.

9

Schémas de Synthèse Totale de Céphamycines (Méthoxy-7 Céphalosporines).
Société Française de Chimie de l’Ouest .Turballe 2-3 juin 1986.

9

Colloque de Chimie Organique Fine et Industrielle de l’Ouest. Rouen 2 avril 1987.

1

 النشرات العلمية: ً ثامنا
synthese de thiazoles Δ2 -thiazolines et methylene -2 Δ – thiazolines substitutes
Sulfur Letters volume 7(2),pp.49- 54

9

synthese de 2H - thiazines 1.3 ones – 6 a patrir de N-thioacyformamidenin
Sulfur Letters volume 7(2),pp.55-60
Reactivite nucleophile de methylene-2 dihydro -3.6 2H-thiazine -1,3 ones -6
Sulfur Letters volume 7(2),pp.61-66
synthese de methoxy- 7 phtalimido -7
Sulfur Letters volume 8(3),pp.175-180
synthese total du cyano -3 ethoxycarbonyl-4 methyle -7 phtalimido -7 Δ – cepheme etude
stereochimique
Sulfur Letters volume 8(3),pp.181-186
Antimicrobial and Antifungal Activity of Different Extracts from the Syrian Teucrium
Polium
Ijppsjournal published in Vol 4, Issue 3, July 2012.

9

Biochemical, Antinociceptive and Hepatotoxic Effects of the Chronic Administration of
Teucrium Polium Essential Oil in Rats
Ijppsjournal published in Vol 4, Issue 3, July 2012.

8

3

1
4
1

6

0

Antimicorbial and antifungal activity of different extract Syrian t.polium
j. boil.chem.environ.sci vol 2,jui 2012

9

The effect of ethyl acetate extract of the Syrian tecurium polium on rats
Ijppsjournal published in Vol 7, Issue 3, sept 2012

98

المحتوى الكلي للمركبات الفينولية في الزيت العطري والخالصة المختلفة لألجزاء الهوائية لنبات القريص السوري
مجلة بحوث جامعة حلب سلسلة العلوم االساسية عدد 9899 -09

99

التاثير المضاد لألكسدة للزيت العطري والخالصات المختلفة لألجزاء الهوائية لنبات القريص السوري
مجلة بحوث جامعة حلب سلسلة العلوم االساسية عدد 9899-09

99

مقارنة التركيب الكيميائي للزيت العطري لنبات القريصة السورية في مناطق مختلفة من البئية السورية
مجلة بحوث جامعة حلب سلسلة العلوم االساسية عدد 9899- 89

تاسعا ً  :بيان برسائل الماجستير والدكتوراه التى قام باإلشراف عليها
اسم الباحث

تاريخ التسجيل

عنوان الرسالة

عماد سكوتي

عاشراً :اللغات المتقنة:
اللغات

اللغة
العربية
الفرنسية
اإلنكليزية

القراءة
ممتاز
ممتاز
ممتاز

التحدث
ممتاز
ممتاز
جيد

4

الكتابة
ممتاز
ممتاز
ممتاز

