
  سيرة ذاتية                                           

                                C  V 

 جمال سطوفاالسم :   

 االب :  مطانٌوس

 االم :  فهوم

 قسم الكٌماء –كلٌة العلوم  –جامعة البعث  –حمص  –عنوان العمل :  سورٌا 

 81شقة  -/  55بناٌة /  –مساكن االدخار  –دمشق  –طرٌق  –عنوان المنزل : حمص 

 8655611561   -  1886118هاتف : 

 كلٌة العلوم – كلٌة العلوم –العمل : استاذ مساعد فً قسم الكٌمٌاء 

 المؤهالت العلمٌة :

 8611 –جامعة البعث  –إجازة فً العلوم الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة من كلٌة العلوم  -8

 8668 –أرمٌنٌا  –أكادٌمٌة العلوم  –العضوٌة ( من معهد الفٌزٌاء الكٌمٌائٌة  دكتوراه فً الكٌمٌاء )كٌمٌاء -1

 :اللغات  

 اللغة االنكلٌزٌة      -

 اللغة الروسٌة -

 النشاط التدرٌسً :

 /                ) نظري + عملً( 1كٌمٌاء العضوٌة /  -

 /                عملً 1كٌمٌاء العضوٌة  /  -

 نظري                علم التعدٌن              -

 /           ) نظري + عملً ( 1صناعات العضوٌة /  -

 كٌمٌاء عامة -

 الخبرات العلمٌة :

 8616 – 8615    –جامعة البعث  –كلٌة العلوم  –معٌد فً قسم الكٌمٌاء  -

 للعناصرالثنائٌة اعداد اطروحة الدكتوراه فً الكٌمٌاء بعنوان  استحصال و دراسة مركبات مخلبٌة جدٌدة  -

  (Mn , Co, Ni ,Cu   مع بعض المرتبطات العضوٌة الحاوٌة على اآل زوت من معهد الفٌزٌاء الكٌمٌائة )– 

 8668 – 8616 – رمٌنٌاأ –أكادٌمٌة العلوم 

   1885 - 8668جامعة البعث   –كلٌة العلوم  –دكتور مدرس فً قسم الكٌمٌاء  -

 وحتى تارٌخه. 1885 –ة العلوم كلٌ –استاذ مساعد فً قسم الكٌمٌاء  -

 :النشاط العلمً والمنشورات

 مجلة جامعة البعث. ٌنول والبنزٌن باستخدام سٌلٌكالٌت التٌتانٌوم(فنشر بحث علمً بالمشاركة بعنوان )هدركسة ال-8       

     د القصدٌر ٌناقث علمً بالمشاركة بعنوان: دراسة كوانتٌة للخواص البنٌٌوٌة والترمودٌنامٌكٌة لعحاجراء ب-1  

 (. المجلة األردنٌة للكٌمٌاء.N≤17)  SnN ةالصغٌر



جامعة البعث -كلٌة العلوم-( لطالب السنة الثالثة كٌمٌاء بحته+تطبٌقٌة1تألٌف كتاب )الكٌمٌاء الالعضوٌة ) -1

1885/ 1881 .) 

 .1881البعث  جامعة\تألٌف كتاب ) علم التعدٌن(لطالب السنة الرابعة كٌمٌاء تطبٌقٌة -1

 جامعة البعث. 8665\8666( عملً بالمشاركة ( 1كتاب )كٌمٌاء العضوٌة ) -5

 قٌد االنجاز. –ي ( نظر1كتاب صناعات العضوٌة ) -6

 اتقان العمل على جهاز الكومبٌوتر و استثمار البرامج التالٌة: -5

         MS Dos, Windows, Microsoft office 

 .8661حصول على شهادة الدكتوراه و العودة من االٌفاد البعث بعد الاتباع دورة تأهٌل تربوي فً جامعة  -1

 نشاطات أخرى:

 عضو فً رابطة خرٌجً جامعة ٌرٌفان. -8

 جلس قسم الكٌمٌاء فً كلٌة العلوم.عضو م -1

 

 الدكتور جمال سطوف 


