السيرة الذاتية
الدكتور المهندس
مصعب بدر الدين البريدي
مكان وتاريخ الوالدة  :حمص 5692/2/52 -
العنوان  :الجامعة السورية الخاصة – كلية هندسة البترول /جامعة الفرات – كلية الهندسة
البتروكيميائية .
البريد االلكتروني dr.m.bredi@Gmail.com / mosab.afuniv@gmail.com :
رقم الهاتف 00963 -00963 993115983 - 00963 944916736 :
117221771
المؤهالت العلمية :
 إجازة في الهندسة البترولية – ( 5611تقدير جيد جداً).
 دبلوم دراسات عليا في هندسة حفر وإنتاج آبار النفط والغاز ( 5662-تقدير امتياز).
 ماجستير في هندسة مخزون النفط والغاز ( 5222 -تقدير امتياز).
 دكتوراه في هندسة مخزون النفط والغاز (االستثمار المدعم للنفط) – ( 5252تقدير
شرف).
االختصاص  :هندسة مخزون النفط والغاز(االستثمار المدعم للنفط).
اللغات  :العربية – االنكليزية .
العمل الحالي  :عضو هيئة تدريسية متفرغ في الجامعة السورية الخاصة -كلية هندسة
البترول
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الخبرات العلمية التدريسية والحقلية والمهام االدارية :
أوالً  :الخبرات العلمية التدريسية :
 في جامعة البعث  -كلية الهندسة الكيميائية والبترولية :
العام الجامعي

الفصل

المقررات التدريسية

السنة

القسم

8818 -8811

الثاني

جيولوجيا البترول اإلقليمية

الرابعة

هندسة بترولية

8881 -8818

األول
األول
الثاني
الثاني
الثاني

الجيوفيزياء العامة
بتروغرافيا
جيوكيمياء النفط والغاز
جيولوجيا البترول اإلقليمية
جيوفيزياء اآلبار

الثالثة
الرابعة
الرابعة
الرابعة
الرابعة

هندسة بترولية

8881 -8881

األول
األول
الثاني
الثاني

هندسة المخزون واإلنتاج
جيوكيمياء النفط والغاز
هندسة مخزون النفط
جيوفيزياء اآلبار

الخامسة
الرابعة
الرابعة
الرابعة

هندسة بترولية

8881 -8881

األول
األول
الثاني

جيوكيمياء النفط والغاز
هندسة مخزون النفط ()2
هندسة مخزون النفط ()1

الرابعة
الخامسة
الرابعة

هندسة بترولية

8881 -8881

األول
األول
الثاني

جيوكيمياء النفط والغاز
هندسة مخزون النفط ()2
هندسة مخزون النفط ()1

الرابعة
الخامسة
الرابعة

هندسة بترولية

1111 -8881

األول
الثاني
الثاني

هندسة مخزون النفط ()2
هندسة مخزون النفط ()1
هندسة إنتاج النفط والغاز()2

الخامسة
الرابعة
الرابعة

هندسة بترولية

األول
الثاني
األول
الثاني

هندسة مخزون الغاز ()1
هندسة مخزون النفط ()2
هندسة مخزون النفط ()3
االستثمار المدعم للنفط

الرابعة
الرابعة
الخامسة
الرابعة

هندسة بترولية

1181 - 1111
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 في جامعة الفرات  -كلية الهندسة البتروكيميائية :
العام الجامعي

الفصل

2012-2011

االستثمار المدعم للنفط ()1

2013-2012
2014-2013
2015-2014

األول

2016-2015

2015-2014

الثاني

2016-2015

األول
1188-1181
الثاني

الخامسة

فيزياء الطبقة النفطية والغازية ()1
هندسة مخزون النفط ()1

الرابعة

االستثمار المدعم للنفط ()2

2013-2012

السنة

الثالثة

هندسة مخزون الغاز

2012-2011
2014-2013

المقررات التدريسية

الخامسة

فيزياء الطبقة النفطية والغازية ()2
هندسة مخزون النفط ()2

الرابعة

هندسة إنتاج الغاز

الرابعة

هندسة مخزون النفط ()1
االستثمار المدعم للنفط ()2
هندسة مخزون النفط ()1

هندسة بترولية

الخامسة

الثالثة

االستثمار المدعم للنفط ()1

القسم

الخامسة
الرابعة
الخامسة
الرابعة

هندسة بترولية

هندسة بترولية

هندسة بترولية

 في جامعة الفرات  -المركز التدريسي لطالب هندسة الصناعات البتروكيميائية :
العام الجامعي

الفصل

2017-2016

األول

2017-2016

الثاني

المقررات التدريسية
نظرية الموثوقية والحل األمثل
الكيمياء الفيزيائية لمركبات الجزيئات الضخمة
تقانة صناعة المنظفات
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السنة

القسم

الخامسة

هندسة

الرابعة
الخامسة

الصناعات

البتروكيميائية

 في الجامعة السورية الخاصة  - SPUكلية هندسة البترول :
العام الجامعي

الفصل

األول

1181-1182

المقررات التدريسية

السنة

خواص الصخور الخزنية

الثالثة

هندسة مخزون النفط 1-

الثالثة

اختبارات اآلبار

الثالثة

هندسة مخزون النفط 2-

الرابعة

خواص الصخور الخزنية

الثالثة

هندسة مخزون النفط 1 -

الثالثة

هندسة مخزون النفط 1-

الثالثة

خزانات الغاز الطبيعي

الرابعة

هندسة مخزون النفط 2-

الرابعة

خواص الصخور الخزنية

الثالثة

الثاني

الثالث

األول
1188-1181
الثاني
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القسم
الجيولوجيا واالستكشاف
البترولي

هندسة المخزون
واإلنتاج
هندسة المخزون
واإلنتاج

هندسة المخزون
واإلنتاج
الجيولوجيا واالستكشاف
البترولي

هندسة المخزون
واإلنتاج

هندسة المخزون
واإلنتاج

هندسة المخزون
واإلنتاج

الجيولوجيا واالستكشاف
البترولي

ثانياً  :الخبرات الحقلية :
 دورة تدريبية في شركة الفرات للنفط (حقل التيم) عام . 2222
 دورات تدريبية في شركة الفرات للنفط (حقول العمر والتنك والورد والعذبة) عام . 2221
 دورات . ICDL

ثالثاً  :المهام اإلدارية :
 عضو مجلس قسم الهندسة البترولية بجامعة البعث للعام الجامعي 1991-1991
 عضو مجلس قسم الهندسة البترولية بجامعة البعث للعام الجامعي 2229-2221

 نائب عميد كلية الهندسة البتروكيميائية بجامعة الفرات للشؤون العلمية اعتبا اًر من
 2213/12/13حتى تاريخ . 2214/12/22

 عميد د د د ددد كليد د د د ددة الهندسد د د د ددة البتروكيميائيد د د د ددة بجامعد د د د ددة الف د د د د درات اعتبد د د د ددا اًر مد د د د ددن2214/12/21
حتى2215/12/21

 رئيس مكتب ممارسة المهنة في كلية الهندسة البتروكيميائية بجامعة الفرات عامي
. 2215 -2214

 نائب عميد كلية الهندسة البتروكيميائية بجامعة الفرات للشؤون اإلدارية والطالب اعتبا اًر من
 2211/4/23حتى . 2211/1/31

 إشراف علمي على تدريب طالب السنة الرابعدة – قسدم الهندسدة البتروليدة -فدي حقدول الشدركة
السورية للنفط لألعوام . 2221-2225-2222-2222-1991-1992-1993-1919

 عضو لجان تحكيم مشاريع التخرج في قسم الهندسة البترولية بجامعة البعث .

 رئد دديس لجد ددان تحكد دديم مشد دداريع التخد ددرج فد ددي قسد ددمي الهندسد ددة البتروليد ددة وهندسد ددة الصد ددناعات
البتروكيميائية بجامعة الفرات لألعوام . 2215-2214-2213

 عضو لجنة التأليف والنشر بجامعة الفرات عامي . 2215-2214

 عضو لجنة فحص المعيدين في جامعة الفرات عامي . 2215-2214
 محكم لمجلة جامعة الفرات للبحوث والدراسات العلمية /مجلة هندسة البترول والتعدين .

 عضد د ددو لجندد ددة التعدد ددادل فد د ددي كليدد ددة هندسدد ددة البتد د ددرول – الجامع د ددة الس د ددورية الخاص د ددة عد د ددامي
.2219-2211

 عضو لجان تحكيم مشاريع التخرج في الجامعة السورية الخاصة عامي .2219-2211

 عضو اللجنة الوطنية ألخالقيات المعارف العلمية والتكنولوجية (الهيئة العليا للبحث العلمي).
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المؤلفات :
 -8االستثمار المدعم للنفط  - 2-جامعة الفرات (قيد التأميم والنشر) .
 -1االستثمار المدعم للنفط –  -1جامعة الفرات (قيد التأليف).

المؤتمرات والندوات العلمية :
 -8ندوة الهندسة البترولية األولى بالتعاون مع الشركة السورية للنفط  -جامعة البعث -سوريا –
( 1992محاضر ببحث علمي) .

 -1المؤتمر السوري المصري الرابع في الهندسة الكيميائية والبترولية -جامعة البعث -سوريا –
( 2221محاضر ببحث علمي) .

 -1المؤتمر المصري السوري السابع في الهندسة الكيميائية والبترولي  -جامعة قناة السويس-
مصر( 2221-محاضر ببحث علمي) .

 -1ندوة الهندسة البترولية الثانية بالتعاون مع الشركة السورية للنفط  -جامعة البعث -سوريا –
( 2221محاضر ببحث علمي) .

 -1المؤتمر الدولي الحادي عشر لهندسة البترول والفلزات والمناجم -شرم الشيخ – مصر –
( 2229محاضر ببحث علمي) .

 -1المؤتمر السوري المصري الثامن في الهندسة الكيميائية والبترولية  -جامعة البعث -سوريا -
( 2229محاضر ببحث علمي) .

 -2المؤتمر السابع والثمانون لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول(األوابك) -القاهرة –
( -2211محاضر ببحث علمي ولنيل جائزة المنظمة للبحث العلمي) .

 -1ندوة علمية عن التلوث النفطي في مدينة دير الزور وآثاره على اإلنسان والبيئة -جامعة
الفرات – سوريا( 2215 -محاضر ببحث علمي) .

 -8مد د ددؤتمر اإلعد د ددالم البترولد د ددي الثالد د ددث – اإلمد د ددارات العربيد د ددة المتحد د دددة – أبد د ددو بد د ددي2211 -
(محاضر ببحث علمي ولنيل جائزة المؤتمر للبحث العلمي) .

 -81الن د دددوة الدولي د ددة األول د ددى لهندس د ددة البت د ددرول – الجامع د ددة الس د ددورية الخاص د ددة -س د ددوريا2219 -
(مشارك).
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األبحاث العلمية المنشورة في مجالت محكمة :
 -8تحسين إنتاج النفط من الطبقات الخازنة بالطرق الكيميائية  -مجلة جامعة البعث– 1111
 -1مزايا استخدام الحمض الكحولي في تحسين إنتاج النفط  -مجلة جامعة البعث– . 1111

 -1العوامل المؤثرة على فعالية استخدام البولي أكريل أميد في عمليات الحقن البوليميري  -مجلة
جامعة البعث – . 2222

 -1تكنولوجيددا عددزل المخدداريط المائيددة باسددتخدام البددوليميرات  -مجلددة هندسددة البتددرول والتعدددين-
مصر. 2222-

 -1تحديد الكميات الضائعة باالمتزاز المتوازن ستاتيكياً للبوليمير  xanthan gumعلى الصخر
الكربوناتي تجريبياً -مجلة هندسة البترول والتعدين( -)JPMEمصر. 2221 -

 -1تددأثير درجتددي الملوحددة والح د اررة علددى السددلوك الطددوري (نفددط \محلددول - )ASPمجلددة هندسددة
البترول والتعدين( - )JPMEمصر. 2221 -

 -2تحديد التراكيدز المثاليدة لمكوندات محلدول الحقدن الكيميدائي ASPوالتدي تحقدأ أقدل  IFTوأعلدى
لزوجة عند حقنها بالطبقة  -مجلة هندسة البترول والتعدين( -)JPMEمصر – . 2221

 -1د ارسددة مخبريددة للعوامددل المددؤثرة علددى السددلوك الطددوري( نفددط \محلددول  -)ASPمجلددة جامعددة
البعث .2212 -

 -8تأثير تغير تركيز مخفض التوتر السطحي( )DDBSNa1223Lفي محلول الحقن الكيميائي
 ASPعلى السلوك الطوري( نفط \محلول - )ASPمجلة جامعة البعث – . 2212

 -81اسددتخدام طريقددة الحقددن الكيميددائي ASPلزيددادة عامددل اإل ازحددة النفطددي فددي حقددل ديددرو -مجلددة
النفط والتعاون العربي -الكويت – . 2211

 -88تددأثير فعاليددة الحقددن الكيميددائي()ASPعلددى عامددل اإل ازحددة ونسددبة اإلماهددة بعددد انتهدداء فعاليددة
الحقن المائي في حقل ديرو  -مجلة هندسة البترول والتعدين( -)JPMEمصر – . 2212

 -81تأثير تركيز مكونات محلول الحقن الكيميائيASPعلى السلوك الطوري( نفط -)ASP/مجلدة
هندسة البترول والتعدين( -)JPMEمصر. 2212-

 -81اس ددتخدام مخفض ددات الت ددوتر الس ددطحي األنيوني ددة لزي ددادة عام ددل اإل ازح ددة ف ددي تش ددكيلة الجريب ددي
المنتجة لحقل ديرو -مجلة هندسة البترول والتعدين( -)JPMEمصر. 2212-

 -81تحسين عامل اإلزاحة النفطي باستخدام حقن القلويات فدي حقدل ديدرو -مجلدة هندسدة البتدرول
والتعدين( -)JPMEمصر.2218-

 -81التقي د دديم االقتص د ددادي لفعالي د ددة الحق د ددن الكيمي د ددائي ف د ددي حق د ددل دي د ددرو -مجل د ددة هندس د ددة البت د ددرول
والتعدين( -)JPMEمصر. 2211-
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اإلشراف على مشاريع التخرج و الدراسات العليا :
 -8مشاريع التخرج  12 :مشروع في جامعات الفرات والبعث والسورية الخاصة .
 -1دبلوم الدراسات العليا  1 :مشروع ( جامعة البعث) .
 -1الدكتوراه( 5 :إشراف داخلي) جامعة الفرات.

الجوائز العلمية :
 -8جائزة التفوق الدراسي للمرحلة الجامعية األولى عام . 1911

 -1جائزة منظمة األوابك للبحث العلمي عام  2212حول موضوع " نتائج تطبيأ التقنيات
الحديثة في عمليات االستكشاف واإلنتاج البترولي في الدول العربية ومردودها االقتصادي "

 -1جائزة اإلعالم البترولي في الوطن العربي عام  2211حول موضوع " دور وسائل اإلعالم
الحديثة في نشر وتعزيز الثقافة البترولية في المجتمع الخليجي ".

الدكتور المهندس

مصعب بدر الدين البريدي

1

