السيرة الذاتية
للدكتور بشير الياس

كلية الصيدلة  /جامعة الوادي الدولية الخاصة
أولا :البيانات الشخصية والحالة الجتماعية :
االسم والنسبة  :بشير الياس
مكان وتاريخ الوالدة :حمص 1958 / 12 / 13

الجنس :ذكر

الحالة االجتماعية :متزوج
عدد األوالد :ثالث أوالد

العنوان الدائم :حمص -العدوية – شارع الفنون – منزل رقم 7
العنوان االلكترونيdr.bashir_elias@hotmail.com :

الهاتف 031-2144886 :
خليوي 0932694469 :

ثانيا :بيانات الدرجة العلمية:

الشهادة  :دكتوراه فلسفة في الكيمياء التحليلية
التخصص العام :كيمياء تحليلية

التخصص الدقيق :تحليل طيفي وكهربائي
لغة الدراسة :الروسية

الجامعة :مندلييف بمدينة موسكو
تاريخ المنح 1991 :

اللغات التي يجيدها  :العربية
الروسية

االنكليزية

ثالث ا :

ممتاز
ممتاز
جيد

آـ الخبرة الوظيفية :

نوع الوظيفة

عضو هيئة تدريسية

عضو هيئة تديسية

المؤسسة

جامعة البعث

جامعة الحواش
1

الفترة الزمنية
1991 – 2006
2007 – 2009

عضو هيئة تدريسية
عضو هيئة تدريسية

ب ـ الخبرة اإلدارية:

جامعة القلمون
جامعة الوادي

 نائب عميد كلية العلوم للشؤرن العلمية بجامعة البعث

 نائب عميد كلية الصيدلة للشؤرن العلمية بجامعة البعث

 نائب عميد كلية العلوم الصحية للشؤرن العلمية بجامعة البعث
 عميد كلية الصيدلة بجامعة الوادي الدولية

2010 – 2015
2016 - 2019
1995 - 2002
2004 - 2006
2010 - 2016
2016 – 2019

رابعا :المقررات التي تم تدريسها على المستوى الجامعي:
 -الكيمياء التحليلية 1

في كليات العلوم والصيدلة

 -تطبيقات التحليل اآللي

في كلية الصيدلة والعلوم الصحية

 -التحليل اآللي 2

في كلية العلوم

 الكيمياء التحليلية 2 -التحليل األلي 1

خامس ا :الكتب والمؤلفات :

في كليات العلوم والصيدلة
في كلية العلوم

-

الكيمياء التحليلية  1لطالب السنة الثانية في قسم الكيمياء بكلية العلوم

-

الكيمياء التحليلية لطالب الصيدلة والعلوم الصحية

-

التحليل اآللي لطالب كليات الصيدلة والعلوم الصحية وقسم الكيمياء في كلية العلوم

سادسا:األبحاث:

 – 1بحوووث علميووة محكمووة منشووورة فووي دوريووات داخليووة بالمشوواركة مووج طووالو ماجسووتير ودكتووو ار
(  18بحثاً )

 -2بحوووث علميووة محكمووة منشووورة فووي دوريووات عربيووة بالمشوواركة مووج طووالو ماجسووتير ودكتووو ار

(  6بحوث )

 -3بحوووث علميووة محكمووة منشووورة فووي دوريووات أجنبيووة بالمشوواركة مووج طووالو ماجسووتير ودكتووو ار

(  8بحوث )

 -4بحوث علمية خاصة بعملي العلمي منشورة في مجالت علمية داخلية وخارجية (  7بحوث )
 -5براءتي اختراع بمساري منتقية للشوارد

2

سابعا :المؤتمرات والندوات:

 -المشوواركة فووي دورة تدريبيووة لتحديوود الملوثووات فووي ميووا البحووار والمحيطووات فووي جامعووة العووي

عام 2006

 المشاركة في مؤتمر الكيميائي العرو الذي أقيم في رحاو جامعة البعث عام 2002 -شاركت بمؤتمرات محلية ودولية في مجال المراقبة الغذائية والدوائية.

ثامنا:الموضوعات المتخصصة التي يمكن العمل أو تقديم الستشارات فيها:
 المراقبة الغذائية والدوائية والكيميائية

 التحاليل الكيميائية والجرثومية للميا والمنتجات الصناعية .

الدكتور بشير الياس
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