السيرة الذاتية

 – Iالبيانات الشخصية
……وليد محمد شوبك..
االسم الكامل
……سورية…….
الجنسية:
… سورية – حلب – 1962م….
محل وتاريخ الوالدة:
…….دكتوراه………….. .
المؤهل العلمي:
التخصص العام والدقيق ……:كيمياء……كيمياء تحليلية – كروماتوغرافيا غازية ()GLC
وكروماتوغرافيا سائلة (.)HPLC
…1991م……………………………………….
تاريخ التخرج:
الوضع العائلي  :متزوج و عندي أربعة أوالد .

 - IIالمؤهالت العلمية:
• بكالوريوس كيمياء تطبيقية عام 1985م من كلية العلوم  -جامعة حلب  -سوريا
• دكتوراه في الكيمياء التحليلية من كلية الكيمياء عام 1991م  -االتحاد السوفيتي (سابقا)

 – IIIالتدرج الوظيفي:
• معيد في كلية العلوم – جامعة تشرين – الجمهورية العربية السورية من عام 1986م
• معيد موفد إلى جمهورية أوزبكستان لنيل شهادة الدكتوراه
• عضو هيئة تددري بوييةدة أسدتاس مسداعد عدام 1993م كليدة العلدوم – جامعدة تشدرين –
الجمهورية العربية السورية و ال أزال على رأس عملي حتى اآلن

 – IVالخبرات التدريسية:
خالل عملي بجامعة تشرين في الجمهورية العربية السورية من 1993م 2010 -م قمت بتدري
المقررات التالية :
اسم المقرر
كيمياء عامة و عضوية
الكروماتوغرافيا الغازية
كيمياء عامة ()2
كيمياء تحليلية
كيمياء عامة ()1

كلية /قسم
سنة أولى طب األسنان
دبلوم كيمياء تحليلية
سنة أولى جيولوجيا
سنة أولى زراعة
سنة أولى هندسة ميكانيكية

العام الدراسي
 1995 -1994م
2000 – 1994م
 2000 – 1996م
1998 – 1996م
2000 – 1993م

كيمياء عامة ()1
مدخل إلى الكيمياء العامة
طرق التحليل آلي ()1
تحليل كروماتوغرافي

سنة أولى جيولوجيا
سنة أولى جيولوجيا
سنة ثالثة كيمياء تطبيقية
سنة أولى ماجستير

 2007 – 2006م
2006حتى2010م
2006حتى2010م
2007حتى2010م

منذ عام 2006-2000م قمت بالتدري بقسم الكيمياء بالمملكة العربية السدعودية  -جامعدة الملدك
خالد – كلية العلوم – قسم الكيمياء وقمت بتدري ما أوكل إلي من مقررات الكيمياء المختلةة .
وفي العام الدراسي الحالي  2011/2010أعمل بوظيفة أستاذ مساعد في كليةة العلةوم – قسةم
الكيمياء بجامعة جازان وحتى األن .
أثناء عملي بجامعة جازان قمت بتدريس المقررات بقسم الكيمياء التالية:
العام الدراسي
المستوى
اسم المقرر
 1435 -1431هـ
الخام
التحليل الكروماتوغرافي
 1435 – 1433هـ
الثامن
طرق التحليل اآللي
 1434 – 1433هـ
السادس
الكيمياء الكهربية
 1434 – 1433هـ
الثالث
التحليل الحجمي
 1437 -1436هـ
الرابع
التحليل الوزني
 1433 – 1432هـ
طالب خدمة المجتمع
التحليل الكمي
1439-1437
كلية التربية
علوم عامة
1440-1339
كلية العلوم
كيمياء التحليل الوزني
1440-1339
كلية العلوم
كيمياء عامة

 –Vالمنشورات:
• التحليدددل الكرومددداتوغرافي الغددداز لند دواتج حلمهدددة
(thriflormetyhyl phenyl)uria
Kinetic and Equilibrium Isotherms Studies of Adsorption of
•
Pb(II) from Water onto Natural Adsorben

N,N dimethyl N/ -

Journal of Environmental Protection, 2014, 5, 1667-1681

 – VIاالهتمامات البحثية:
• المجدداالت البحثيددة المتعلقددة بتحاليددل التربددة و الميدداه والمتحددلة بمجددال حمايددة البيئددة مددن
التلوث حيث أنه لد الخبرة الكافية للعمل على مختلف األجهزة التحليلية وعملدت بتحليدل
األسمدة و المبيدات واألدوية في مجال مراقبة الجودة والبحث والتطوير.

 – VIIالخبرات العملية :
• عملدددت فدددي معمدددل الدددديماس لودويدددة و المحدددول أثنددداء تعديدددة خدمدددة العلدددم لمددددة عدددام
1993/1992
• عملت في صناعة األسمدة و المبيدات من عام 2000-1994م
• خبرة جيدة في تحليل المواد الةعالة في المواد األولية ومختلف أشكال المستحضرات .

• خبددرة جيدددة فددي اسددتخال المددواد الةعالددة والمددواد الدسددمة مددن النددواتج الطبيعيددة نباتيددة
أو حيوانية المنشع ومن المياه والتربة لتحديدها كيةيا و كميا .
• خبرة جيدة في التعامل مع مختلف أجهزة التحليل اآللي
• عضو في الجمعية الكيميائية السعودية

 – VIIIالعنوان البريدي
-

عنوان المراسلة الدائم :الجمهورية العربية السورية

-

هاتف :

حلب –
د .وليد محمد شوبك
حلب 0096321---- 5743062

-

موبايل

 ---0944946023سوريا
 ----0581513124السعودية -جازان

-

البريد االلكتروني :
shopk62@hotmail.com

shopk62@yahoo.com

د .وليد محمد شوبك

