
 

 

 السيرة الذاتية

 للدكتورغسان ضومط سلوم

 الوادي الدولية الخاصةجامعة  /الهندسة/كلية  الهندسة المدنية قسم

 

 

 البيانات الشخصية والحالة االجتماعية : :أوال

 

           غسان سلوم :االسم والنسبة

 4/4/1947زويتينة  مكان وتاريخ الوالدة:

 ذكر الجنس:

 متزوج :الحالة االجتماعية

 4 :األوالدعدد 

 حمص زويتينة :العنوان الدائم

 

 ثانياً: بيانات الدرجة العلمية:

 

 دكتوراه                     دبلوم                    بكالوريوس                       : الشهادة

 امتياز                                                   جيد جدا                         :    التقدير

 ميكانيك تطبيقي                                    ميكانيكية    هندسة           :التخصص العام

 دمقاومة الموا                                            عام                    :التخصص الدقيق

 الفرنسية                                                   العربية                  :لغة الدراسة

 بيزانسون فرنسا                                             حلب                          :الجامعة

 1976                                                    1969                 منح :تاريخ ال

 

 دكتور مهندس :أعلى درجة علمية 

 

 اللغات التي يجيدها :

 

 ممتاز     :ية العرب 

 ممتاز  : االنكليزية 

 الفرنسية: ممتاز 

 

 

 

 

 



 

 

 ً   : ثالثا

 

 الخبرة الوظيفية :آـ 

 

 الفترة الزمنية                المؤسسة                    نوع الوظيفة                       

 1971-1969مهندس                   المؤسسة العامة لسد الفرات                            

 1976-1971معيد                                جامعة حلب                                      

 1981-1976عة حلب                              مدرس                             جام         

 1987-1981أستاذ مساعد                       جامعة حلب                                     

 2017-1987أستاذ                                جامعة حلب                                     

 حتى اآلن -2017      الوادي الدولية            جامعة                   أستاذ                      

 

 

 ب ـ الخبرة اإلدارية:

 لعدة فترات       رئيس قسم                               جامعة حلب                             

 1983-1981              جامعة حلب                                         وكيل كلية الهندسة

 1987-1983 جامعة حلب                                         وكيل كلية الهندسة الميكانيكية

 2005-2003جامعة حلب                                   عميد كلية الهندسة الميكانيكية       

 

 

 ً  :عيتدريسها على المستوى الجامتم المقررات التي  :رابعا

 

  كلية الهندسة الميكانيكية أكاديمية األسد 1مقاومة المواد 

  كلية الهندسة الميكانيكية أكاديمية األسد 2مقاومة المواد 

  كلية الهندسة المدنية جامعة حلب 1مقاومة المواد 

  كلية الهندسة المدنية جامعة حلب 2مقاومة المواد 

  جامعة البعث 2+1ميكانيك هندسي 

 

 ً  والمؤلفات :الكتب  :خامسا

  مقاومة المواد كلية الهندسة الميكانيكية للسنة الثانية جامعة حلب 

  كلية الهندسة الميكانيكية للسنة الثالثة جامعة حلب 2مقاومة المواد 

  كلية الهندسة الميكانيكية للسنة الثانية جامعة حلب 1مقاومة المواد 

  انية جامعة حلبكلية الهندسة الميكانيكية للسنة الث 2مقاومة المواد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ً   : األبحاث:سادسا
 

 نقل الجوائز شديدة االنحناءات ذات المقطع الدائري 

  تغير الخواص الميكانيكية للسيراميك عند درجات الحرارة المرتفعة 

  مقارنة بين نتائج نظرية المزج للمواد المركبة والنتائج التجريبية 

 

 ً  اإلشراف: :سابعا
 

 تطوير لماجستير في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب بعنوان اإلشراف على رسالة ا

 .رارات في شركة الفرات بحلب واقع تصنيع قطع التبديل للج

  المشاركة في اإلشراف على رسالة الماجستير في كلية العلوم بجامعة حلب بعنوان

يها ومقارنة الميكانيكية علتصنيع مادة الصقة للمواد البالستيكية وإجراء االختبارات 

 المواد الالصقة الموردة.مع مواصفات النتائج 

 

 ً  :المؤتمرات والندوات :ثامنا
 

  2005مؤتمر الهندسة التطبيقية في الجامعة اللبنانية في بيروت عام  

 عدة مؤتمرات وندوات في جامعتي حلب ودمشق 

 

 ً  :الموضوعات المتخصصة التي يمكن العمل أو تقديم االستشارات فيها:تاسعا

 

  الميكانيك التطبيقي 

  تصميم اآلالت 

 التدفئة والتكييف والتبريد 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                       

  الدكتور المهندس غسان ضومط سلوم              

 


