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 السيزة الذاتية للدكتور : فؤاد سلمان

 الكمية : الزراعة    جامعة تشرين

 القسم : عموم األغذية

 المعطياتالشخصية: -أ
االسم:فؤادالكنية:سممان
األب:عمياألم:جميمة

20/4/1952مكانوتاريخالوالدة)اليوموالشيروالعام(:صافيتا
/الجنسية:عربيسوري136محلورقمالقيد:صافيتاالتل/خ

الحالةاالجتماعية:متزوجعدداالوالد:ثالثة
نوعومكانعملالزوجة:معممة/الالذقية/مدرسةعبدالرحمنالغافقي

االختصاص:ىندسة–جامعةاليمبولتفيبرلين–انياألم7/7/1989تاريخالحصولعمىشيادةالدكتوراه,واسمالبمدوالجامعة:-3
تصنيعاألغذية

االختصاصالدقيق:المنشآتالمتخصصةلتجفيفالخضاروالفاكية,مقارنةبينأىمالحمول-4
/طرطوس1971,بكالوريا1977وتواريخيا,ومكانالحصولعمييا:إجازةبالعمومالزراعيةجامعةتشرينالشياداتالسابقةلمدكتوراة-5
12/6/1983)اليوموالشيروالسنة(:تاريخالتعيينفيالجامعة-6

160رقمالقرارالقاضيبالتعيين:
التعاقبالوظيفياألكاديمي)اليوموالشيروالسنة(:-7

6/8/1990مدرس:12/6/1983:معيد
6/6/2016أستاذ:11/1/1998أستاذمساعد:

 
 األوراق واألبحاث العممية : - ب

1- SALMAN ,F., Spezeille Einrichtungen zur  Trocknung von Fruchten und Gemuse –  
Ein Vergleich der  Wichtigsten losungen .Dissertation (A) ,Berlin Deutschland 1989. 

عمىتراكيزمختمفةمنقيتامينب -2 ) الموجاتالدقيقة التقميديةوأشعة ( تأثيراختالفالمعامالتالحرارية في1دراسة
1997-(7دد)الع–19المجمد–سمسمةالعمومالزراعية–محاليموالمائية.مجمةجامعةشترينلمدراساتوالبحوثالعممية

 ..127–115ص–
منبحثبعنوان)دراسةإمكانيةتكثيفالطاقةالشمسيةواستخداميافيتجفيف1999تماالنتياءمنالمرحمةاألولىفيعام -3

15الموادالغذائية(وقدألقيتنتائجىذهالمرحمةعمىشكلسيمنار)حمقةبحث(فيقسمعموماألغذية/كميةالزراعةفي
/5/1999. 

 عنواناالختراع"الريباستخداماألنابيبالشعرية"–2002لعام5164براءةاختراعرقم -4
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 جامعة تشرين 

 كمية الزراعة 



فؤادعميسممانلمترفيعإلىمرتبةاستاذتقريرقسمعموماألغذيةعنالعملالعمميواألداءالتربويلمسيدالدكتور

تقريربتقييمعملالسيدالدكتورفؤادعميسمماناألستاذالمساعدفيكميةالزراعةخاللفترةالتعيينبوظيفةأستاذمساعد

11/1/1998/لتاريخ66عينفيوظيفةأستاذمساعدبالقرار

 األعمال العممية التي قام بها: :أولً 

 التدريس - أ

الفصلالتخصصالسنةالدراسيةاسمالمقررالتسمسل
الدراسي

المدةعددالساعات
عن

الصناعات1
الغذائية

2017-0.531992الثانيعامةالرابعة

تصنيعالخضار2
والفواكو

2017-132002األولبساتينالرابعة

ىندسةمصانع3
األغذية

2017-0.532006األولعموماألغذيةالرابعة

تعبئةوتخزين4
الثمار

2017-0.531998الثانياصيمننبساتيالخامسة

تعبئةوتخزين5
الثمار

2017-0.532006الثانيعموماألغذيةالرابعة

2010-22002---------األولمحاصيلالرابعةتخزينالحبوب6
تصنيعوتخزين7

الحبوب
2017-12010---------األولحاصيلمالرابعة

 البحوث والمقالت: - ب
كاد -1 " محتوياتالمعادنالثقيمة مبحثبعنوان) تشرينلمدراسات–رصاص–يوم جامعة مجمة , فيالتوابلالمستوردة نيكل"(

 /بالمشاركةمعالدكتورأمينموسى:بالمغةاالنكميزية.2010/لعام/5سمسمةالعمومالبيولوجيةالعدد/–والبحوثالعممية
 توياتبعضالعناصرالثقيمةفيعيناتاألرزوالذرةواألقماحالمستوردة((بحثبعنوان))تقديرمس -2

 العممية والبحوث لمدراسات الفرات جامعة –مجمة / العدد في األساسية العموم بتاريخ18سمسمة لمنشر ورد أنو عمما /
لمغةالعربية.بالمشاركةمعالدكتورأمينموسى:با9/10/2011وقبللمنشربتاريخ28/8/2011

 تحديدتراكيزالنحاسوالتوتياءفيبعضأنواعالبياراتفيالسوقالمحمية(()بحثبعنوان) -3
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سمسمةالعمومالبيولوجية–تشرينلمدراساتوالبحوثالعمميةمجمةجامعة
/بالمشاركةمعالدكتورتميمعميا.2013/لعام/6/العدد/35المجمدرقم/

تحديدتراكيزالنحاسوالتوتياءفيبعضأنواعالبياراتفيالسوقالمحمية(())بحثبعنوان -4
سمسمةالعمومالبيولوجية–مجمةجامعةتشرينلمدراساتوالبحوثالعممية

/منفردًا.2013/لعام/7/العدد/35المجمد/
 هالشربفيالساحلالسوري((بحثبعنوان))دراسةبعضمؤشراتجودةمياهالشربفيبعضمصادرميا -5

سمسةالعمومالبيولوجية–مجمةجامعةتشرينلمدراساتوالبحوثالعممية
/بالمشاركةمعتميمعميا2014/لعام/4/العدد/36المجمد/

 بحثبعنوان))مقارنةتراكيزبعضالمموثاتفيمياهالشربالمستجرةمننبعالسنوالمياهالمعبأة(( -6
سمسمةالعمومالبيولوجية–جامعةتشرينلمدراساتوالبحوثالعمميةمجمة

/.2015/لعام/2/العدد/37المجمد/
نودلز( -7 التحضير) لمشعيريةسريعة والكيميائية عمىبعضالخصائصالحسية الذرة نشاء تأثيرإضافة دراسة بحثبعنوان))

 المصنعةمندقيقالممفوف((
سمسمةالعمومالبيولوجية–مجمدجامعةتشرينلمدراساتوالبحوثالعممية

/بالمشاركةمعالدكتورياسرقرحيميوالميندس)طالبالماجستير(عيسىمنصور.2015/لعام/3/العدد/37المجمد/

 :8201ي العام الدراس حتىيشرف عميها كميًا أو بالمشاركة أشرف و رسائل الماجستير التي  -ج
رقموتاريخقرارمجمسالجامعةعنوانرسالةالماجستيرم

التسجيل
وضعالبحثاسمالطالب

إمكانيةتصنيعشعيريةسريعةالتحضير1
//نودلز//مندقيقالفول

مشرف8/5/2012/تاريخ1694
مشارك

نوقشتالرسالةفيعامعيسىمنصور
2015

دراسةتأثيرإضافةمسحوقالمخمفات2
الناتجةعنعصيرالبرتقالوالجزر
وبعضالمحسناتاألنزيميةفيأىم

خصائصالبسكويت

مشرف6/9/2012/تاريخ2848
مشارك

نوقشتالرسالةفيعامنوراجمل
2016

دارةمدمجةلتسخينالماءنمذجة3
وتجفيفالمنتجاتالزراعيةباستخدام

الطاقةالشمسية

مشرف12/11/2013/تاريخ567
مشارك

قيدالتنفيذجاللياسين

21/1/2014/تاريخ1245تصنيعمشروبجديدمنبذورالخرنوب4
رئيسمشرف

نوقشتالرسالةفيعامعمييوسف
2016

مادةكموريدالكالسيوم)تأثيرالمعاممةب5
CaCl2وىوموعدالقطاقعمىجودة)

ثمارالميمونالحامضمنصنفي
االلترودونانووالموناكموأثناءالتخزين

26/8/2014/تاريخ3992
مشرفرئيس

قيدالتنفيذعالءمحفوض
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راسةتأثيراضافةنسبمختمفةمند6
 Ipompeaدقيقالبطاطاالحموة

batatas والبطاطاالعاديةsolanum 
 Tuberosum فيخواصالمعكرونة

17/10/2017تاريخ382
مشرفرئيس

عميىانيابو
دست

قيدالتنفيذ

 الكتب الجامعية المؤلفة: -د
بالمشاركةمعالدكتور8/4/2002/تاريخ1291كتابتخزينالحبوب)عممي(:معتمدبموجبقرارمجمسالجامعةرقم/ (1

 يقدسيياشوالمشرفةعمىاألعمالم.ماكعميع
2)  / رقم مجمسالجامعة بموجبقرار معتمد : نظري( ( والفواكو الخضار 2530كتابتصنيع تاريخ /20 /7 /2004

 بالمشاركةمعالدكتورعميعياشوالدكتورمحمدنداف.
عممي(:معتمدبموجبقرارمجمسالجامعةرقم (3 بالمشاركةمع18/9/2007/تاريخ97/كتابالصناعاتالغذائية)

 الدكتورمحمدندافوالدكتورقصيالحكيم.
بالمشاركةمع22/10/2013/تاريخ2284كتابالصناعاتالغذائية)نظري(:معتمدبموجبقرارمجمسالجامعةرقم/ (4

.الدكتورعميعياشوالدكتورمحمدندافوالدكتورقصيالحكيموالدكتورعميعمي

 المشاركة بالمؤتمرات والندوات : -و

ندوة:الطرائقالحديثةفيالتعميموالبحثالعمميفيجامعةحمببالتعاونبينجامعةحمبوجامعةبرلينالحرةبالمغة .1
 2000/تشرينالثانيلعام16-14األلمانيةفيالفترةبين

ولقدألقيتمحاضرةفي2006-6-13فيجامعةتشرينبتاريخندوة:اآلفاقالمستقبميةلزراعةوتصنيعالزيتونفيسورية .2
 الندوةبعنوان)حفظثمارالزيتون(

 وثيقةاتباعدورةتدريبيةبعنوان))دورةتأىيلالقياداتاإلدارية((مديريةالتعميمالمستمربالجامعةوذلكبالفترةمابين .3
 2014لعام27/11و23/11

رنامجالتدريبي))دوراألقساماألكاديميةفيتحقيقمعاييرالجودة((الذيأقامومركزضمانالجودةشيادةالمشاركةفيالب .4
 .30/7/2015–28فيجامعةتشرينخاللالفترةمن

 مهام عممية إضافية:

 2000حتىعام1995رئيسالوحدةالمينيةفيقسمعموماألغذية)وحدةتحميلوتصنيعاألغذية(منعام -
 2006حتىعام2004رئيسالوحدةالمينيةفيقسمعموماألغذية)وحدةتحميلاألغذيةوتصنيعيا(منعام -
 1/9/2015ولغاية9/9/2014تاريخ620رئيسقسمعموماألغذيةبالقرارالوزاريرقم -

 ثانيًا : الواجبات أألخرى التي قام بها:

 الدوامفيالكمية:مداوم -1
 الطالب:منفذةمقابالت -2
 المشاركةبالمجاناالمتحانية:منفذة. -3
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 منفذة.المشاركةبالتصحيح: -4
 العملالميني:منفذ. -5
 البحثالعممي:منفذ. -6

 ثالثًا: العقوبات المفروضة بحقه خالل فترة تعينه كمدرس وكأستاذ مساعد ) إن وجدت (: ليوجد 

 خرى:أرابعًا: مالحظات 

 2017وحتىتاريخو1991عامعضومجمسقسمعموماألغذيةمنذ -
 عضونقابةالميندسينالزراعيين -
 عضونقابةالمعممين -

 خامسًا: تقييم األداء التربوي : 

يؤكدمجمسقسمعموماألغذيةأنالسيدالدكتورفؤادعميسممان

 يتمتعبإمكانيةتربويةواجتماعيةجيدوتعاملجيدمعالطالب. .1
 بشكلتامبواجباتوالتدريسية.يتمتعبسموكوحضورجيدانوممتزم .2
 متعاونويتابعباىتمامجميعالمسائلالتييكمفوبياالقسم .3
 متابعلمبحثالعمميوالدراساتالعميا .4

سموكوقدنفذواجباتوالتدريسيةوالعمميةواإلداريةوكلمايطمبمنوبتفانوأداءمميزوكانممتزمبإعطاءالمحاضراتوحسنال
واالنضباطواألخالق.السيرة

 . 2/2/2012/ ل تاريخ  252سادسًا : عين بوظيفة استاذ بالقرار الوزاري رقم / 

مانأ.د.فؤادعميسم  


