
 السيرة الذاتية 
  :البعث جامعة

 : الهندسة الكيميائية القسمكلية الهندسة الكيميائية و البترولية                                 الكلية :

    

 األب : جميل                      األم : عبلة           يوسف االسم : جورج 

  2/2/1958مشتى الحلو   –البطار : محل و تاريخ الوالدة 

 : متزوج  الحالة االجتماعية: ع.س         الجنسية               19: البطار خ  محل و رقم القيد

 

 

  1989موسكو  مكان و تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه :

 عمليات موحدة  –هندسة كيميائية –: روسيا معهد لمنوسف  البلد و الجامعة و االختصاص

 

  30/4/1990:  لجامعةتاريخ التعيين في ا

 

 

 التعاقب الوظيفي األكاديمي ) العام و التاريخ( :

  30/4/1990مدرس : 

  30/8/1995أستاذ مساعد : 

 26/6/2002أستاذ : 

 

 :  و تاريخهاوالحزبية النقابية المهام اإلدارية العلمية 

 م . 2007/ 15/9 – 15/9/2003    بجامعة البعثيس قسم الهندسة الكيميائية  رئ  -

 / م . 2009 /15/9 - 2007/  15/9نائب عميد كلية الهندسة الكيميائية والبترولية بجامعة البعث  -                  

 

 /  0.43/  5805526 – 5826686هاتف /  – مشتى الحلو – : البطار الدائمعنوان االقامة 

 /  0933849511خليوي : /                   

 

 : الحائز عليها ةالشهادات الجامعي

 1982جامعة البعث        إجازة في الهندسة الكيميائية  

   1985موسكو  -) عمليات موحدة ( لمنوسف ماجستير في الهندسة الكيميائية                        

       1989موسكو -) عمليات موحدة ( لمنوسف دكتوراه  في الهندسة الكيميائية                        

 

 خبرات التدريسية :ال

                                المشاركة في تدريس العديد من المقررات : 

       العمليات الموحدة الميكانيكية   

 العمليات الموحدة الفيزيائية          

 االقتصاد واإلدارة الصناعية      

 (          3العمليات و األجهزة ) 

 د الصناعي      اإلدارة و االقتصا 

 (  2العمليات و األجهزة ) 

 الكيمياء العامة

          الكيمياء العضوية



 

 المقاالت و األبحاث العلمية المحكمة و المقاالت و النشرات : 

 

 تاريخ النشر                      اسم الدورية                                    اسم البحث
 مثلى للحصول على                                                              دراسة الشروط ال  - 1

 م  2000عام              22مجلد   -مجلة جامعة البعث        المستخلصات من حبة البركة و اليانسون      

 تشرين الثاني                                                 9 – 4                    دراسة إمكانية االستفادة من مخلفات                                          – 2

 م        2000عام  أسبوع العلم األربعون                                           عصر الزيتون ) التفل (      

 دراسة أثر موقع و حالة تيارات التغذية – 3

 م     2000عام              24مجلد   -مجلة جامعة البعث                تقطير اإلستخالصيفي عمليات ال       

 ،41تخفيض االستهالك النوعي لعامل اإلستخالص في        مجلة الهندسة الكيميائية و العمليات ، – 4

 م  2001ألمانيا                   تشرين الثاني ، 679 – 673الصفحة       عمليات التقطير اإلستخالصي و اإلستخالصي الذاتي        

  م 2002تموز الندوة الدولية الثالثة عشرة لظاهرة النقل            أسيتون                   –فصل المزيج ميتانول  – 5 

 ندا) مجال الهندسة الكيميائية (، ك                                بالتقطير اإلستخالصي             

 م  2002عام (                          14) 37مجلة علم التقطير و التكنولوجيا، معالجة أثر متحوالت عملية تقطير المزيج                   – 6 

 نيويورك  –أمريكا  3303 – 2291أسيتون بواسطة التقطير اإلستخالصي            الصفحة  –ميتانول          

   

 م  2003عام             25مجلد   -اإلنتقائي لتركيز شاردة  النترات                    مجلة جامعة البعث  التخفيض– 7  

 في مياه الشرب بالتبادل الشاردي            

 م   2006عام                     28مجلد  –مجلة جامعة البعث          لدراسة عملية حول تصنيع فحم الخشب سريع االشتعا -8

 2009زازية الدوارة  مجلة جامعة البعث                               عام تتبع أثر الصوديوم والبوتاسيوم على األطباق االمت -9

 

 التي تم نشرها : المؤلفات

 

    اسم الكتاب                                      جهة النشر و مكانه      التاريخ       

                                     
        1995 – 1994     منشورات جامعة البعث                        كتاب نظري العمليات و األجهزة - 

 -                                    1995  – 1994     منشورات جامعة البعث                         كتاب عملي العمليات و األجهزة - 

 –                                .  1998 – 1997     منشورات جامعة البعث                نظري العمليات الموحدة الفيزيائية  كتاب
 2000 – 1999     منشورات جامعة البعث                كتاب نظري االقتصاد و اإلدارة الصناعية

راسات عليا تناولت مختلف مجاالت الهندسة الكيميائية وهندسة مشروع تخرج ود ثالثوناإلشراف على ما يزيد عن  -

 العمليات ومختلف مواضيع تلوث وحماية البيئة . 

 

 دكتوراه (: –اإلشراف على الرسائل العلمية: ) ماجستري 
  / 2009 منجزة منذ عام / – عملية الفصل املستمر للصوديوم والبواتسيوم ابستخدام قرص االمتزاز الدوار ) دكتوراه ( -
من مياه الصرف الصناعي الناجتة عن صناعة البطارايت ابستخدام الفحم الفعال ) ماجستري (  ++pbختفيض شاردة الرصاص  -

 /  2011منجزة منذ عام / 
 /2013منجزة منذ عام /  –دراسة تلوث مياه صرف املصايف النفطية ابلفينوالت وطرق معاجلتها ) ماجستري (  -
حلجمية للغاز احملتجز يف السائل ومعامالت انتقال املادة احلجمية يف األعمدة الفقاعية ابستخدام السوائل حساب النسبة ا -

 العمل فيها حاليًا. متوقف االلكرتولوتية وغري االلكرتوليتية ) ماجستري ( 
 دراسة إنتاج الوقود احليوي من القش / ماجستري/ جاري العمل فيها حالياً . -

 



 
 

 العلمية و المحاضرات العامة و الندوات : الخبرات 

الكاوي و المشتقات المرافقة  نشأة صناعية لتصنيع الصودالمشاركة في تقديم دراسة لوزارة النفط حول إمكانية إقامة م -

  .باستخدام ملح كلور الصوديوم الموجود في مناجم الملح السورية

 لقضايا البيئية المحافظة .ممثل قسم الهندسة الكيميائية في لجنة دراسة ا - 

 المشاركة في تقييم األثر البيئي لبعض المنشآت الصناعية داخل وخارج المحافظة . -

 المشاركة في وضع الخطط الدرسية لبعض الجامعات الحكومية والخاصة . -

 المشاركة في اللجان التنظيمية في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية . -

 الدراسية .والخطط جان تطوير المناهج المشاركة في ل -

 

 

 

مهمة بحث علمي خارجي لمدة ستة اشهر إلى المملكة المتحدة البريطانية من المهام العلمية البحثية و الزيارات : 

 األبحاث العلمية .و األعمال حيث تم نشر بعض 5/9/2001و لغاية  5/3/2001

بعض المحاضرات العلمية  إللقاءجامعة المنيا في جمهورية مصر  إلى 2005عام  لمدة أسبوع القيام بمهمة علمية -

   . لديهم والمخابر العلمية والبحثية ةالدراسيعلى الخطط  واإلطالع

 

 

 : تدريبيةالت الدورا

أقيمت بدمشق خبري تقييم أثر بيئي  مبوجب الدورة التدريبية املتبعة العتماد الكوادر العاملة يف جمال تقييم األثر البيئي ، اليت  -
 / إلعداد خرباء يف جمال تقييم األثر البيئي .  GTZابلتعاون بني وزارة اإلدارة احمللية والبيئة و وكالة التعاون الفين األملاين / 

  ISO 9001حاصل على شهادة  -
 

 

 المؤتمرات و الندوات العلمية : 

      التاريخ                           مكانه اسم المؤتمر و                        البحث المقدم        
 1999المؤتمر المصري السوري للهندسة الكيميائية            تشرين األول دراسة الشروط المثلى للحصول على       - 1 

                             مصر                          -جامعة قناة السويس  –       المستخلصات من حبة البركة و اليانسون        

    2003المؤتمر المصري السوري الخامس للهندسة            تشرين األول  دراسة إمكانية االستفادة من مخلفات        - 2 
                                                                                      مصر         -جامعة قناة السويس  –الكيميائية و البترولية                           عصر الزيتون ) التفل (          

 2002أسيتون              الندوة الدولية الثالثة عشرة                         تموز  –فصل المزيج ميتانول  – 3

   رة النقل كندا لظاه                                بالتقطير اإلستخالصي        

 

 :     اللغة الروسية     جيد جدا  اللغات التي يتقنها

 اللغة اإلنكليزية   جيد                             

 داع ال يوجدي:  است اإلعارة و االستيداع

 2019ى جامعة الحواش الخاصة من عام إعارة كلية إل

 

 

                          

 
 


