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 سرية ذاتية
 الدكتور مجال يوسف حمفوضاألستاذ 

 /2/طابق/ 2/ ، بناء 7 شارع مارسيل كرامة -قصاع  -دمشق: العنوان
 السورية العربية اجلمهورية  

 jmahfoud@scs-net.orgالكرتوين :  الربيد
                                             jmahfoud@hotmail.com             

 0292993239ايل: املوب
 موجز:
 جامعة يف العلوم كلية يفكيمياء ال قسم يف كتورد  أستاذ .أملانيا يف لوينا مرزيبورغ جامعة من الكيمياء التحليلية يف الدكتوراه على حاصل
ة للمستحضرات الدوائية وضع خطط التحاليل املناسب،  العلمية يف حتليل املستحضرات الدوائية كيميائياً وفيزيائياً  هاهتمامات شملت دمشق.

تطوير طريقة حتليلية لتعيني كاربينوكسامني ماليئات ،   أمهها من واملقاالت األحباث من العديد نشر املستحضرات مع مرور الزمن.ثباتية  دراسة و 
وحتديد الباراسيتامول وااليبوبروفن  . ديكسرتوميتورفان هيدروبروميد وبسودوافدرين هيدروكلوريد باستعمال الكروماتوغرافيا السائلة عالية األداء

بتحليل األدوية بطريقة الكروماتوغرافيا السائلة عالية األداء  املهتمني الطالب على عادة يشرف باستخدام الكروماتوغرافيا السائلة عالية األداء
 يف الدراسات العليا.

 
 الشهادات العلمية:

 مرزيبورغ ، أملانياحتليل البوملريات ( جامعة لوينا  امهة الكروماتوغرافيا اهلالم يفدكتوراه يف الكيمياء التحليلية " مس         3211
 سورية  -دبلوم يف الكيمياء التحليلية، جامعة حلب         3219
 سورية  -إجازة يف العلوم )شعبة الكيمياء التطبيقية (، جامعة حلب          3213

 
 ال يوجد  الجوائز والتقديرات:

 
  لمهنية:الخبرة ا

  جامعة دمشق–كلية العلوم   -قسم الكيمياءأستاذ يف             اآلن -2001

      جامعة دمشق–كلية العلوم   -قسم الكيمياءيف مساعد أستاذ           5991-8002

 جامعة دمشق–كلية العلوم   -مدرس يف قسم الكيمياء          5929-5991
 يف أملانيا لوينا مرزيبورغ جامعة يف التحليلية لكيمياءدكتوراه يف احتضري         5923-5922
      جامعة دمشق–كلية العلوم   -يف قسم الكيمياءمعيداً                  5923

 
  خبرات مهنية أخرى:

 تدريس بشكل جزئي يف كلية الصيدلة ، اجلامعة السورية اخلاصة      اآلن   -8051
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 ، سوريةللعلوم والتكنولوجيا اخلاصة لدوليةلية الصيدلة ، اجلامعة اتدريس بشكل جزئي يف ك     8002-8051
  Medipharmأتعاون مع معمل ميديفارم للصناعات الدوائية:     اآلن    -8000

Medical Pharmaceutical Laboratories)                      :يف دمشق . حيث أشرف فيه على املهام التالية ) 
 ، املستحضرات الدوائية كيميائياً وفيزيائياً  حتليل -                         

 للمستحضرات الدوائية، وضع خطط التحاليل املناسبة  -                         
 جرثومياً،  زرع املتسحضرات -                         
 ر الزمن،املستحضرات مع مرو  دراسة ثباتية -                         

 حتليل املاء املستخدم يف الصناعات الدوائية .  -                         
 ، سوريا"(JULLY FRANCE) جويل فرنس" شركة رميا للتجميل وأدوات الزينة"شرف على معمل التجميل م     5991-8000

 
 عضوية اللجان:

        ، سوريةعضو فريق العمل الوطين اخلاص بالزئبق، وزارة اإلدارة احمللية والبيئة      اآلن-8053
 

 المنشورة: المؤلفات 
 الكتب: -1
 ، كلية العلوم، جامعة دمشقلطالب الكيمياء –)عملي(  –( 8الكيمياء التحليلية )        8053      

 ، كلية العلوم، جامعة دمشق ب الكيمياءلطال –)عملي(  –( 5الكيمياء التحليلية )        8055      
 ، كلية العلوم، جامعة دمشقلطالب الكيمياء  -)نظري(  -( 5الكيمياء التحليلية )         8050     
 ، كلية العلوم، جامعة دمشقلطالب الكيمياء -)نظري(  -( 8الكيمياء التحليلية )         8002     
 لطالب البيولوجيا، كلية العلوم، جامعة دمشق -)نظري(  -لية الكيمياء التحلي         5993     
 ، كلية العلوم، جامعة دمشقلطالب البيولوجيا  -)عملي(  -الكيمياء التحليلية          5993     

 

 :المقاالت والترجمات -2

 : جملة جامعة دمشق للعلوممكان النشر، داءحتديد الباراسيتامول وااليبوبروفن باستخدام الكروماتوغرافيا السائلة عالية األ         2012
  (8العدد ) - 82األساسية، جملد                   

Determination of Paracetamol and Ibuprofen by High Performance Liquid 

Chromatography. 
 
 بيعية يف عينات لزيت الزيتون املستخلص:" دراسة حتليلية لبعض مضادات األكسدة الطرسالة ماجسترياألشراف على         8058  

 بالطرد املركزي يف شروط الثباتية املسرعة "                 
An analytical study of some natural antioxidants in samples of olive oil  

 extracted by centrifugation in terms of accelerated stability conditions. 

 
 

 تطوير طريقة حتليلية لتعيني كاربينوكسامني ماليئات ، ديكسرتوميتورفان هيدروبروميد وبسودوافدرين هيدروكلوريد باستعمال        8001   
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 ( 8العدد ) -83جملد  ،جملة جامعة دمشق للعلوم األساسية:مكان النشر الكروماتوغرافيا السائلة عالية األداء.                  

Development of analytical method for the determination of carbinoxamine maleate, 

dextromethorphan hydrobromide and pseudoephedrine hydrochloride by HPLC. 
 

 

 ،يف حتليل بعض الفيتامينات HPLCاستخدم الكروماتوغرافيا السائلة العالية األداء        8001
 ( 5العدد ) - 83ألساسية ، جملد ق للعلوم امكان النشر : جملة جامعة دمش  

Using the high performance liquid chromatography (HPLC) for analysis 

 of some vitamins. 
 
 
 

 مؤتمرات:ال
 ، سوريةمؤمتر القمة جلودة وسالمة الغذاء، جامعة محاة          8052

 

 محاضرات عامة:
 زئبق يف وزارة الرتبيةحماضرات عن خماطر ال          8051

 

 اللغات األجنبية:
 األملانية   : بدرجة جيد جداً  -     1

 اإلنكليزية : بدرجة جيد  -     2
                                   الفرنسية : بدرجة بسيطة -3

 
 

 عضوية الجمعيات األكاديمية:

 ة الكيميائية السوريةاجلمعي      
 

  :تحديث
   2/8059 


