السيرة الذاتية
 
أ م د. فارس قره بيت : مواليد دمشق 1963 .

التحصيل الأكاديمي:
1998 حاصل على درجة دكتوراة فلسفة الفن تخصص أفلام الرسوم المتحركة من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان- جمهورية مصر العربية .
1996 حاصل على درجة الماجستيرتخصص رسوم متحركة من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان - جمهورية مصر العربية.
1986 حاصل على الإجازة في الفنون الجميلة تخصص اتصالات بصرية من كلية الفنون الجميلة جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية .

المناصب العلمية:
1992 - 1993 عين معيداً في قسم الاتصالات البصرية في كلية الفنون الجميلة - جامعة دمشق .
1998 - 2005 مدرساً ثم رئيس قسم في قسم الاتصالات البصرية في كلية الفنون الجميلة جامعة دمشق .
 2005 - 2012 أسس قسمي التصميم الداخلي و الجرافيكي في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم و التكنولوجيا .
2012 - 2016 عين عميداً لكلية الآداب و العلوم في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم و التكنولوجيا.

مؤلفاته :
1987 الكاريكاتور بالأبيض و الأسود .
2000 فارس قره بيت كاريكاتور .
2002 كاريكاتور فارس قره بيت .
2008 الأبيض و الأسوء .
2016 كتاب صادر عن صالة أوروبيا باريس - فرنسا- بدون عنوان.
2015 الإسهام الإبداعي لوالت ديزني في فن الرسوم المتحركة2015  
الأبحاث :
2015 الإسهام الإبداعي لوالت ديزني في فن الرسوم المتحركة مجلة جامعة دمشق
2015 الرسوم المتحركة التجريبية و أهم روادها مجلة جامعة تشرين اللاذقية. 
 

الجوائز :
2005 حاصل على جائزة نادي دبي للصحافة العربية .
  2012 حاصل على جائزة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن للإبداع عن كتابه الكاريكاتوري بعنوان الأبيض و الأسوء.

مهرجانات و مشاركات دولية :
1994 نشر أعماله في كتاب بعنوان أهم الرسوم الكاريكاتورية السياسية للعام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.
1998 شارك في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال في فيلم - قصة الألوان.
2000 شارك في مهرجان نيودلهي للفيل الذهبيللرسوم المتحركة .
2002 نشر بعض من أعماله في مجلة التاريخ الأمريكي عدد أيلول - سبتمبر.
2007 مثل قارة أسيا في احتفالية اليونيسيف الذهبية في ألمانيا. 
1998 عضو في اتحاد الفنانين التشكيليين في سوريا و عضو في اتحاد الفنانين التشكيليين العرب .
2017 عضو اتحاد الفنانين التشكيليين في ألمانيا .
غادر سوريا في 29 كانون الثاني - يناير سنة 2016 إلى ألمانيا و يعيش في مدينة درسدن حتى الآن .

نشاطاته في ألمانيا :
2016 شارك في معرض جماعي بعنوان نحن في متحف مدينة درسدن.
2016 أقام معرضاً فردياً لأعماله في صالة دي غاليري في درسدن .
2016 قدم محاضرة عن الفن و الاندماج في متحف الصحة في درسدن.
2016 أقام معرضاً فردياً لرسومه الكاريكاتورية - صالة أرابيسك - مدينة هايدلبرغ.
2016 ورشة عمل في صالة أرابيسك في مدينة هايدلبرغ .
2017 سيمينار حول الاندماج في جامعة درسدن التقنية .
2017 معرض جماعي في تياتر هاوس في مدينة شتوتغارت .
2017 معرض مشترك مع فنانين ألمان في فواييه دزيرنات - هايدلبرغ .
2017 معرض مشترك بعنوان سوريا بالكاريكاتور في امستردام - هولندة .
2017 معرض مشترك بعنوان سوريا بالكاريكاتور - النرويج .
2017 ورشة عمل في جامعة هايدلبرغ للتعليم .
2017 ورشة عمل في مدرسة فيليب هولزمان في مدينة فرانكفورت .
2017 معرض مع فنانين ألمان بعنوان إلستراتيو في صالة بلاوفابريك درسدن.
2017 عرض عمل في الهواء الطلق غروز فلاشين بلاكاتين درسدن.

الحياة المهنية :
عمل مصمماً غرافيكياً بالإضافة إلى نشره رسومه للأطفال في العديد من المجلات العربية كما نشر رسومه الكاريكاتورية في العديد من الصحف المحلية و العربية و أقام العديد من المعارض الفردية و الجماعية في الفن التشكيلي و أخرج بعضاً من العايات و أفلام الرسوم المتحركة - فصلت هذه المعلومات في السيرة الذاتية باللغة الإنكليزية .

اللغات : العربية و الإنكليزية و يحضر للغة الألمانية. 
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