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 البعث، قسم الكيمياء ، كلية العلوم ، جامعة  حتليل كهربائي، اختصاص  التحليليةكيمياء ال يف دكتوراهدرجة 
تقدير امتياز مع  ()استخدام معقدات الزوج الشاردي لتحضري مساري انتقائية جديدة لبعض املركبات الدوائية 

 مرتبة الشرف
2012 

 ، قسم الكيمياء ، كلية العلوم ، جامعة البعث التحليليةيف الكيمياء  درجة ماجستير
 2007 تقدير امتياز مع مرتبة الشرف (لرييوم باستخدام الطرق الطيفيةيدراسة حتليلية استخالصية للسيلينيوم والت)

 ، قسم الكيمياء ، كلية العلوم ، جامعة البعث تحليليةدبلوم كيمياء 
 2001 تقدير جيد جدا (والرصاص يف مياه الشربتطوير طريقة سريعة وحساسة لتعيني الزرنيخ )

  تقدير جيد جدا البعث، كلية العلوم ، جامعة الفيزياء والكيمياءإجازة في 

 

 :الخبرات والمهارات – 3
 

كيمياء التحليلية، كأجهزة املطيافية التحليلية مثل: أجهزة مطيافية حتت األمحر، جتهيزات خمرب ال بغالبيةمعرفة  -
ومطيافية فوق البنفسجي، ومطيافية االمتصاص الذري، ومطيافية اللهب، وأجهزة الفصل الكروماتوغرايف، 

 مثل الكروماتوغرافيا السائلة عالية األداء، والغازية . . . إخل.
، وخربة يف عمليات االستخالص ،  IRئية والصناعية على مطيافية حتت األمحر خربة يف حتليل العينات دوا -

 ,CC(silica gelو TLCوالتنقية. خربة يف ممارسة طرق العزل والفصل بواسطة الطرائق املطيافية مثل 

ODS-RP18, RP8, Sephadex, Polyamide)   وMPLC  و ،HPLC  خربة كافية يف جمال .
 استخدام الطرائق التحليلية يف عمليات الفصل.



مقدرة وخربة عالية يف التوجيه والتعليم املخربي، وخاصة يف خمابر الكيمياء التحليلية ، وكيمياء التحليل اآليل،  -
 والكيمياء العامة . 

لكيمياء العامة، والعملي املتعلق هبذه قاعدة نظرية متقدمة يف الكيمياء التحليلية، والكيمياء الكهربائية وا -
 املواد.

،  Windows8  ،Windows7 ، Windows XPمعرفة جيدة بأنظمة تشغيل الكومبيوتر مبا فيها  -
 Cambridgeمثل جمموعة برامج  ، وحزم الربامج الكيميائية MS office مثل والربامج املكتبية

Software Chem Officeوبرنامج ، Rasmol ،وبرنامج Molmol  . 
 :األنشطه – 4 -
 عضو يف اجلمعيه الكيميائيه السوريه -
 مبحاضره. 2010العرب املنعقد يف محص  املشاركه يف املؤمتر الكيميائيني -
 مبحاضره املشاركه يف مؤمتر للدراسات العليا يف جامعة تشرين  -
 :مهارات لغويه – 5 -
 اللغه العربيه اللغه االم -
 االنكليزيه  -
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كمدرس ومشرف على اجلوانب التطبيقية يف خمابر الكيمياء على طالب السنوات اجلامعية مبختلف متتد اخلربة التدريسية  
 سنوات الدراسة ، حىت طالب الدراسات العليا وفق ما يلي :

 طالب السنوات الجامعية :
 -2013  ( الحواش ، سوريا)وحتى تاريخه: جامعة الحواش الخاصة. 

 ، مدرس للمقررات الدراسية التالية : الدور الوظيفي
 ) لطالب الصيدلة والتجميل( . 2-الكيمياء التحليلية -
 التحليل اآليل ) لطالب الصيدلة ( . -
 2016-2015  الوادي الدولية الخاصةجامعة 

 1-الكيمياء التحليلية -
 الكيمياء الفيزيائية )الصيدلة الفيزيائية( -

 -2000 سوريا . وحتى تاريخه ، جامعة البعث ، حمص ، 
   2018-2013 :جبامعة البعث كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 

 التالية: لألقسام والتحليلية الصناعيةو  العامة الكيمياء، مدرس للمقررات  الدور الوظيفي
 .تصميم وإنتاج، حتكم آيل، هندسة اتصاالت، ميكاترونيك

 2000-   ، كلية العلوموحتى تاريخه 
 الدراسية التالية مدرس للمقررات  الدور الوظيفي



  كلية العلوم (  –) لطالب السنة الثانية كيمياء  التحليليةالكيمياء 
 كلية العلوم (  –حبتة كيمياء الرابعة) لطالب السنة  الكيمياء البيئية 
 كلية العلوم (  –تطبيقية كيمياء الرابعة) لطالب السنة كيمياء نفط وغاز 
  تحليل آليIR لطالب الدراسات والبحث العلمي 

 :كلية الصيدلة 
 )محاضرات في التحليل اآللي وطرق الفصل لطالب الدراسات العليا ) ماجستير مراقبة دوائية  
 : مشرفة على اجلوانب العملية والتطبيقية للمقررات الدراسية التالية 

 كلية العلوم ( .  –) لطالب السنة الثانية كيمياء  2-والكيمياء التحليلية 1-الكيمياء التحليلية -
 كلية العلوم ( .  –) لطالب السنة الثالثة والرابعة كيمياء  التحليل اآللي -
 كلية العلوم ( .  –) لطالب السنة الرابعة كيمياء  الكيمياء البيئية -
 كلية العلوم ( .  –) لطالب السنة الثالثة كيمياء  1-الصناعات العضوية -
 كلية الصيدلة ( .  –) لطالب السنة الثانية صيدلة  اآلليالتحليل  -
 كلية الصيدلة( .  –) لطالب السنة الثانية صيدلة  الكيمياء التحليلية -
  يف جملة  حمكمةInternational Letters of Chemistry, Physics and Astronomy 

 

 المنشورات العلمية: – 5
 :المقاالت المنشورة باللغه العربية

ثنائي امينو  6,5- رسي، سلوى؛ الياس، بشير؛ عيسى، فاضل، اصطناع هيدروكلورايد - 1
،  (2)28يوراسيل وتحديد هويته وتطبيقاته التحليلية ، مجلة جامعة البعث للعلوم األساسية ، 

2007  ،142-127 . 
رسي، سلوى؛ الياس، بشير؛ أبو دان، محمود، تحضير مسرى انتقائي جديد لتحديد  -2
 . 2011الديكوكسيب في مستحضراته الصيدالنية ، مجلة البعث للعلوم األساسية ، الف

 

رسي، سلوى؛ الياس، بشير؛ أبو دان، محمود، تحضير معقدات زوج شاردي الستخدامها  - 3
لبناء مسرى انتقائي جديد لتحديد االيتوريكوكسيب في مستحضراته الصيدالنية ، مجلة البعث 

 . 2011للعلوم األساسية ، 
رسي، سلوى، تحضير وتوصيف مسرى معدل من عجائن الكربون لتحديد بعض المركبات  - 4

 .2014،  36الدوائية في مستحضراتها الصيدالنية ، مجلة جامعة البعث للعلوم األساسية ، 
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5- Salwa Fares Rassi, Preparation and characterization selective electrode 

for determination of copper ion(II), J. Electrochem. Sci. Eng. 5 (4) 

(2015) 237-246 
 

6- Salwa Fares Rassi , Determination of Fluvastatin Sodium In 

Pharmaceutical Preparations Utilizing A Modified Carbon Paste 

Electrode, Chemistry and Materials Research, Vol.7 No.8, 2015  
 

7- Salwa Fares Rassi Spectrophotometric determination of selenium in 

various samples using 5,6-diaminouracil hydrochloride (DAUH), 

International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, Vol. 61 

(2015) pp 128-136 
 

8- Salwa Fares Rassi, Etoricoxib selective sensor based on uracil-5,6-

diamino-2-thiohydrochloride as neutral carrier for potentiometric analysis 

in pharmaceutical preparations, J. Electrochem. Sci. Eng. 6 (2) (2016) 

187-198 
 

9- Salwa Fares Rassi, Chemically modified carbon paste ion-selective 

electrodes for determination of atorvastatin calcium in pharmaceutical 

preparations,Analytical Chemistry Research 12 (2017) 65-73. 
 

10- Rassi S, Fayad K. 2019- Spectrophotometric Determination Of 

Cadmium In Various Samples Using Salycilidin-0-Aminophenol 

(SAPH), Alley of Science ,No 4(31) 2019  
 

11-Salwa Fares Rassi, Kalem Fiad, Characterization selective electrode 

for determination of cadmium ion (ii)by potentiometriec, Alley of Science 

No 4(31) 2019  
12- Salwa Fares Rassi, Use some of potentiometric methods for 

determination of fluvastatin sodium in pharmaceutical preparations, RA 

Journal of Applied Research,  Under press 

 

 

 



 

Salwa Rassi  - CV 
 

Personal Information:   

Name: Salwa Rassi                

Nationality: Syrian                                       

 

Mobile: +963 (0) 966243153 

Gen Phone: +963 (0) 312640038 

 

Summary of Qualifications: 

2012       PhD in Sciences- Analytical Chemistry, GPA (96)       Homs, Syria   

        Faculty of Sciences, Al-Baath University, Homs 

2007    MSc in Sciences- Analytical Chemistry, GPA (95)           Homs, Syria   

      Faculty of Sciences, Al-Baath University, Homs  

2001       Diploma In Chemistry, GPA (88.88)     Homs, Syria   

                     Faculty of Sciences, Al-Baath University, Homs  

   BSc in Sciences- Chemistry GPA (67)       Homs, Syria   

                                    Faculty of Sciences, Al-Baath University, Homs 

 

 

 

ACADEMIC WORK EXPERIENCE 

 Lecturer at Albaath university Faculty of Mechanics, General and Industrial 

Chemistry  

 Lecturer in Analytical Chemistry. Instrumental Analysis, Faculty of 

Sciences, Al-Baath University 

 Lecturer in Instrumental Analysis Faculty of pharmacy, Al-Baath University 

 Lecturer in Analytical Chemistry. Instrumental Analysis, Faculty of 

pharmacy, Al-Hawash University 

 Lecturer IR analysis for students of studies and scientific research   

  

Articles and research published: 



“1- Rassi S., Elias B., Basmaji S., Novel PVC Membrane selective 

electrode for the determination of etoricoxib in pharmaceutical 

preparations. Jordan Journal of Chemistry, 6(4), 2011, 423-437. 

 

2-  Rassi S., Elias B., Basmaji S., Preparation and potentiometric study of 

valdecoxib selective electrodes and their use in determining some drugs. 

Asian Journal Of Chemistry, 24, 2012. 

 

3-Rassi S., Potentiometric Sensors for the Determination of Valdecoxib 

in Pharmaceutical Preparation. International Letters of Chemistry, 

Physics and Astronomy, Vol. 59 (2015) pp 93-105. 

 

4- Salwa Fares Rassi , Spectrophotometric Determination of Tellurium in 

Various Samples using Salycilidine-2-Aminophenol-4-Sulphonic Acid  

(SASAC), , Chemistry and Materials Research, Vol.7 No.12, 2015  

 

5- Salwa Fares Rassi, Preparation and characterization selective electrode 

for determination of copper ion(II), J. Electrochem. Sci. Eng. 5 (4) 

(2015) 237-246 
 

 

6- Salwa Fares Rassi , Determination of Fluvastatin Sodium In 

Pharmaceutical Preparations Utilizing A Modified Carbon Paste 

Electrode, Chemistry and Materials Research, Vol.7 No.8, 2015  
 

7- Salwa Fares Rassi Spectrophotometric determination of selenium in 

various samples using 5,6-diaminouracil hydrochloride (DAUH), 

International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, Vol. 61 

(2015) pp 128-136 

 

8- Salwa Fares Rassi, Etoricoxib selective sensor based on uracil-5,6-

diamino-2-thiohydrochloride as neutral carrier for potentiometric analysis 

in pharmaceutical preparations, J. Electrochem. Sci. Eng. 6 (2) (2016) 

187-198 

 
9- Salwa Fares Rassi, Chemically modified carbon paste ion-selective 

electrodes for determination of atorvastatin calcium in pharmaceutical 

preparations,Analytical Chemistry Research 12 (2017) 65-73. 

 

10- Rassi S, Fayad K. 2019- Spectrophotometric Determination Of 

Cadmium In Various Samples Using Salycilidin-0-Aminophenol 

(SAPH), Alley of Science ,No 4(31) 2019  



 

11-Salwa Fares Rassi, Kalem Fiad, Characterization selective electrode 

for determination of cadmium ion (ii)by potentiometric, Alley of Science 

No 4(31) 2019  
 

12- Salwa Fares Rassi, Use some of potentiometric methods for 

determination of fluvastatin sodium in pharmaceutical preparations, RA 

Journal of Applied Research,  Under press 
 

 

Skills: 

 Excellent knowledge of some chemical devices ( IR, UV) 

 Excellent knowledge of Windows Operating System and Office Programs 

(ICDL). 

 Internet & Email applications. 

 Excellent knowledge of Chemical programs (CS-Chem Office, ACD/I-Labs- 

ChemSketch ).  

 

Languages: 

Arabic: Mother Tone.  

English: Fluent.  

 

Interests: 

Reading, Internet and Sports.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


