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 سرية ذاتية

 فادي الروح

 ملعلومات الشخصية

 فادي محمدرشيد الروح  :االسم الكامل

 0711كانون الثاني  01  :الوالدةتاريخ 

 سوريا -حلب   :محل الوالدة

 سوري  :الجنسية

 مسلم   : الدين

 متزوج :الحالة االجتماعية

 7بنايات االسكان بناء  -رديان يالم -حلب  -سوريا   :الدائم العنوان

 ى الدرويشهمقانب ج ـ الميناءارع ش ـ رطوسط -سوريا   :الحالي العنوان

 fadirouh@hotmail.com   :اإليميل

   fadirouh@gmail.com  

 2221613 43 963 00  منزل  :رقم الهاتف

    21 2276063 

 123480 933 963 00  موبايل   

    951 825765 

 الدرجات العلمية

 (PhD)دكتوراة في الكيمياء العضوية  -

 .الكيميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاءقسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  -كليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو   -جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة حلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب  06/2007-11/2011

زيت  -زيت بذور القطن )األسترة الوساطية الصناعية لبعض الزيوت النباتية السورية )بعنوان 

 )(المطراف

 (.MSc)ماجستير في الكيمياء العضوية  -

 .قسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم الكيميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء -العلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  كليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة حلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب  10/2002-07/2006

 (استخالص ودراسة مواد الهيوميك من البقايا النباتية والحيوانية)بعنوان 

 دبلوم دراسات عليا في الكيمياء العضوية  -

 .قسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم الكيميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء -كليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو   -جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة حلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب  2000-2001

  (الكيمياء التطبيقية)إجازة في العلوم  -

 .قسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم الكيميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء -العلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  كليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة حلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب  1996-2000
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 النشرات العلمية

1- MEK Alghazal, F AlRouh, Y Bitar, S Trefi  - " Determination of Dimenhydrinate and 

Chlorpheniramine Maleate in Pharmaceutical Forms by new Gas Chromatography 

Method", Research J. Pharm. and Tech.  12(6): June 2019 

2- F. AlRouh, A. Karam, A. Al-Shaghel, S. El-Kadri,- "Direct esterification of olive-

pomace oil using mesoporous silica supported sulfonic acids", Arab. J. of Chem.,  

No. in press -2012 

3- F. AlRouh, S. El-Kadri, A. Al-Shaghel, - "Synthesis of Monoglycerides from Olive-

Pomace Oil by Heterogeneous Resins as Catalyst", R.J. of Aleppo Univ., Basic Science 

Series, No.75-2011 

4- F. AlRouh, S. El-Kadri, A. Al-Shaghel,- "Study of Enzymatic Esterification for 

Cottonseed Oil by GC-MS Technique", R.J. of Aleppo Univ., Basic Science Series, 

No.76-2011 

5- F. AlRouh, S. El-Kadri, - "Rates and properties of humic substances extracted from 

Alghab and Tartous soils", R.J. of Aleppo Univ., Basic Science Series, No.46-2005 

 املهنيةاخلربات 

 كلية الصيدلة  -جامعة الحواش الخاصة  -  متفرغدكتور 

 حتى اآلن 2015/2014    

 ـ جامعة البعث ـ كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية  دكتور محاضر

 كيمياء عامة والعضوية  2016-2015    

 .كلية العلو  بالرقة -جامعة الفرات  -

  كيمياء العضوية المعدنية  2012-2013

 .كلية العلو  -جامعة حلب  -

 (عملي المطيافيات) 4الكيمياء العضوية  2007-2014

  2&  0الكيمياء العضوية  2002-2006

  كيمياء الصناعات العضوية 2000-2001

 فاراما للصناعات الدوائية رينغمعمل   رئيس قسم ضمان الجودة

2018 - 2020 

 معمل راما فاراما للصناعات الدوائية  رئيس قسم ضمان الجودة

2014 

 مختبرات كبه وار للتشخيص المخبري   كيميائي

11/2004- 11/2012   

 معالجة المياه -، قسم الشربات معمل المستقبل للصناعات الدوائية كيميائي

04/2003-05/2004                       
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 اخلربات التقنية

 :خبرة جيدة في العمل على األجهزة التحليلية التالية  .0

 HPLC "Shimadzu" 

 LC-MS "Shimadzu" 

 GC "Shimadzu" 

 GC-MS "Agilent" 

 Metrohm titer.  

 U.V-Visible and FT-IR spectroscopy. 

 :خبرة جيدة في العمل على أجهزة التشخيص المخبري التالية والتي تعتمد الطرق المناعية .2

Diagnostic Devices (Spectrophotometer, Hitachi, Elecsys, Axsym, Cell-Dyn). 

Immunology methods: Immunofluorescence, ELISA, Extraction, RIA,…... 

 

 :مهارات الحاسب جيدة من خالل التعامل مع البرامج التالية .3

Programs: Experience in Microsoft Office (Word, Excel and Power Point)  

Operating Systems': Windows and Network Connections. 

Graphics:  Photoshop, Corel Draw. 

  


