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 الدكتورة هيام البشارةستاذة األ
 ذاتيةسيرة 

 

  
 

 .1966عام حسص، تهّلد محافظة ،بذارةالالدكتهرة هيام األستاذة 
 المؤهالت العلمية:

ب البذري من كمّ  -  .1990ية الطب بجامعة دمذق عام إجازة في الطِّّ
جسيهرية  - ية الطب بجامعة القاىرةمن كمّ السشاعة عمم األحياء الدقيقة الطبية و ماجدتير في  -

 .1994عام مرر العربية، 
جسيهرية مرر العربية عام  - من جامعة القاىرةفي األحياء الدقيقة الطبية والسشاعة  دكتهراه  -

1998. 
 .(حتى تاريخو - 1999)ية الطب بجامعة البعث عزه ىيئة تدريدية في كمّ  -

 المواقع التي تقّلدتها: 
 .(2009 – 2005)نائب عسيد كمية العمهم الرحية بجامعة البعث  -
 .(2013 - 2009)عسيد كمية العمهم الرحية بجامعة البعث  -
 .(2016 – 2013)عسيد كمية الطب في جامعة القمسهن  -
 .(2020 – 2019)، ومن (2017 – 2016)رئيدة جامعة الحهاش الخاصة  -
 .(2020 – 2016)عزه مجمس أمشاء في جامعة الحهاش الخاصة  -
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 حتى تاريخو(. – 2021) الخاصةعزه مجمس األمشاء في جامعة الجزيرة  -
 الكتب واألبحاث المنشورة: 

 
 
  .2010عام  ،مشذهرات جامعة دمذق -كمية طب األسشان، كتاب األحياء الدقيقة الطبية -
مشذهرات جامعة  -غدان إبراهيم.بالسذاركة مع د -كمية العمهم الرحية، كتاب األحياء الدقيقة -

 .2014عام ، البعث
 Correlation between genotypes, quantification of بعشهان /بحث عمسي  -

HCV& liver pathology in Egyptians  العالقة بين األنساط الجيشية لفيروس التياب الكبدC 
العالسية  Gastroenterologyوكسيتو والتذريح السرضي لمكبد عشد السرريين/ مشذهر في مجمة 

 .1997عام 
في مرل العاممين في  HBsAgتهيات أضداد السدتزد الدطحي بحث عمسي بعشهان /مد -

 .2007السأشهب/ مشذهر في مجمة جامعة البعث في العام  HBVحين بمقاح السجال الرحي السمقّ 
ُُ بالسذاركة مع طاّل أُعّدت أبحاث عمسية عديدة  - عمييم في  ب الساجدتير والدكتهراه اليين أشرف

 ية طب األسشان بجامعة دمذق.كمّ 
 مشاركات في مؤتمرات وندوات عربية ودولية:ال
 .1996 القاىرة، حزهر، - السؤتسر العمسي األول لفيروسات التياب الكبد، مرر -
القاىرة، ورقة عسل )التياب الكبد الفيروسي  -مؤتسر جسعية السكروبيهلهجيا السررية، مرر -

G ،)1996. 
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السؤتسر العالسي الخامس حهل االتجاىات الحديثة في التيابات الكبد الفيروسية السزمشة،  -
 . 1997بهستر(،  -ليهن )بحث -فرندا
 .2003ندوة التيابات الكبد الفيروسية، جامعة دمذق، عزه لجشة عمسية، وورقة عسل،  -
مة عن وزارة التعميم كهيُ، )مسثّ مؤتسر القيادات الشدائية في العمهم والتكشهلهجيا واليشدسة، ال -

 .2007العالي الدهرية(، 
أسيهط، مذاركة كسذرف عمى بحث  -بي العربي ابإبداعي الثاني عذر، مررالسمتقى الطاّل  -

 . 2009طالب )نال السركز األول(، 
 .2010 ،محاضرة ،كمية اليشدسة التقشية بجامعة حمبمؤتسر العمهم التقشية الحديثة.  -
 .2016األردن،  -رؤساء الجامعات العربية الخاصة، جامعة الزيتهنةاجتساع  -
 .2019مهسكه  -مؤتسر اتحاد الجامعات الروسية والعربية -
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