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 ةواالجتماعي ةالمعلومات الشخصي .1

 
فارس بن دباس عبدالرمحن السويلم   

 أستاذ حبث
 املركز الوطين لتقنية البرتوكيماويات

 معهد حبوث املواد
للعلوم والتقنية مدينة امللك عبدالعزيز  

يف مدينة الرياض ه 1/7/1831: امليالد  
 متزوج ولديه أبناء

 

 معلومات االتصال .4

 2253144: هاتف 
 4119420150: جوال
  2253194:فاكس

   fsewailm@kacst.edu.sa:بريد الكرتوين 
 

 

 التاريخ الوظيفي .3

  مساعد املشرف على  معهد حبوث   9011 ديسمربحىت  9001يناير
العلمية،  نللشؤو  تالبرت وكيماويا      
 والتقنيةمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم       

 

  مت التعيني على مرتبة أستاذ حبث       9012مارس
 مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية      

 

mailto:fsewailm@kacst.edu.sa


 
 

 أستاذ حبث مشارك مبدينة امللك   9012حىت فرباير  9001 سبتمرب
 عبدالعزيز للعلوم والتقنية      

 

  أستاذ حبث مساعد مبدينة امللك   9001حىت أغسطس  9008فرباير
 عبدالعزيز للعلوم والتقنية      

 

  باحث أ مبدينة امللك   9008حىت يناير  1113يناير  
 عبدالعزيز للعلوم والتقنية      

 

  باحث مبدينة امللك   1113حىت يونيو  1119يوليو  
 عبدالعزيز للعلوم والتقنية      

 
  مهندس عمليات يف برنامج تشغيل   1119حىت يونيو  1119مارس

 وصيانة مياه الرياض      
 

 

 التأريخ التعليمي .2
 

  درجة دكتوراه الفلسفة يف اهلندسة الكيميائية مع ختصص فرعي يف جمال الرياضيات
 .9009يف ديسمرب  ةفرجينيا الغربية بالواليات املتحدة األمريكيالتطبيقية من جامعة 

 من جامعة فرجينيا الغربية بالواليات  يف اهلندسة الكيميائية ماجستري العلوم درجة
 .1113مارس يف  ةاملتحدة األمريكي

 فرباير  يف  من جامعة امللك سعود يف اهلندسة الكيميائية بكالوريوس العلوم درجة
 .جيد جيداً وبرتتيب االول على الدفعةبتقدير  1119

 



 

 التكريم .5

  املتفوقني لثالثة فصول دراسيةقائمة عميد كلية اهلندسة للطلبة. 

  9001قائمة ماركيز العاملية منذ عام 

 
 عضوية اللجان .6

 
  1293)عضو جلنة التدريب واإلبتعاث يف مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية-

 (ه 1280

  1281منذ ) عضو جلنة األمانة العلمية يف مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 
 (ه

  (ه 1288منذ ) عضو جلنة النشر العلمي يف مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

  عضو هيئة حترير جملةThe Open of Macromolecules. 

 عضو اللجنة العلمية للمؤمتر التقين اخلامس 

 
 لتدريبيةالدورات ا .7

 
  دورة حول خواص البوليمر يف جامعة فرجينيا للتقنية بالواليات املتحدة األمريكية يف

 .9000عام 

  التدريب يف جمال فصل النفايات البالستيكية يف خمترب آرقون الوطين بالواليات
 .9000املتحدة األمريكية يف عام 

 يف مدينة شيكاغو بالواليات املتحدة  دورة تدريبية يف جمال خواص اهنيار البوليمرات
 .9001األمريكية يف عام 

  التدريب الصيفي كمهندس صحة صناعية يف شركة برتوكيميا يف اجلبيل، اململكة
 .1111العربية السعودية يف عام 



 التفرغ العلمي .8

 
  يف جامعة  9001إجراء حبث مدعوم من اجمللس الثقايف الربيطاين يف فرتة صيف

 .اململكة املتحدة يف جمال املواد البوليمرية النانومرتيةبورتسماوث يف 

  قضاء فرتة حبثية يف جمال البوليمرات املقواة بالطني النانومرتي ممولة من مدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية ضمن برنامج منح التقنيات املتقدمة يف معهد أزمري 

 .للتكنولوجيا يف دولة تركيا

 
 االهتمام البحثي .9

 
 خالئط وتوليفات البوليمرات. 

 خواص البوليمرات وثباهتا وحتللها. 

 البوليمرات النانومرتية. 

 البوليمرات املقواة باأللياف واحلشوات. 

 متتني البوليمرات باملطاط. 

 إعادة تدوير البالستيك. 

 ريولوجية البوليمرات. 

 
 
 عضوية الجمعيات المهنية .11

 
 :عضو سابق في الجمعيات التالية

 
  األمريكي للمهندسني الكيميائينياملعهد. 



 مجعية معاجلة البوليمرات. 

 مجعية الريولوجي. 

 مجعية مهندسي البالستيك. 

 
 تحكيم المقترحات البحثية واألوراق العلمية .11

 
 حتكيم عدة مقرتحات حبثية جلهات متعددة مثل املدينة وبعض اجلامعات السعودية. 

  ومنهاحتكيم أوراق علمية ملؤمترات وجمالت دولية: 

 
 

 

 International polymer processing  

 Journal of environmental management 

 The open macromolecules journal 

 Journal of applied polymer science 

 Polymer international 

 Fresenius Environmental Bulletin 

 Hazardous Materials 

 Journal of Chemical Engineering and Materials 

 Petroleum Science and Technology 

 

 

 

 

 لةالمشاريع الممو  .14

 (أنظر النسخة االنجليزية)
 
 الخبرات التدريسية واإلشراف على الطلبة .13

 
 تدريس مقرر حتلل البوليمرات للدراسات العليا يف جامعة نورة بنت عبدالرمحن. 



 للدراسات العليا يف قسم الكيمياء جبامعة  تدريس مقرر حتوالت الطور للبوليمرات
 .امللك سعود

 لطالب البكالوريوس يف الكلية التقنية بالرياض تدريس مقرر هندسة البوليمرات. 

 تدريس مقرر هندسة التفاعالت لطالب البكالوريوس يف الكلية التقنية بالرياض. 

 لية التقنية بالرياضلطالب البكالوريوس يف الك تدريس مقرر انتقال احلرارة التطبيقي. 

 االشراف على مشاريع خترج لطلبة الكلية التقنية بالرياض. 

 شراف على التدريب التعاوين والصيفي لعدة دفعات من الكلية التقنية وجامعة ا
 .الكلك سعود

 تدريب معلمي الكيمياء يف املرحلة الثانوية يف جمال البوليمرات. 

 نورة بنت عبدالرمحن وجامعة امللك سعودشراف على رساليت ماجستري يف جامعة ا. 

 نورة بنت عبدالرمحن وجامعة امللك سعود مناقشة عدة رسائل ماجستري يف جامعة. 

 
 (للتفاصيل أنظر النسخة اإلنجليزية) النشر العلمي .12

 
 الكتب
   "امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مدينة: ، الناشر1280، "البالستيك والغذاء. 

 "حتت املراجعة من قبل " النفايات املنزلية بني إعادة التدوير واألضرار الصحية والبيئية
 .مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

 فصل في كتاب
 

  "تايلور و فرانسيس، حتت الطبع: ، الناشر"صمامات القلب البوليمرية. 

 
 تحرير مجموعة مقاالت

 (أنظر النسخة اإلنجليزية)



 
 ية في مجالت محكمة ومؤتمراتأوراق علم

 
  (أنظر النسخة اإلجنليزية للتفصيل)مخسون ورقة علمية 

 
 براءات اإلختراع

 
  براءات اخرتاع مت تسجيلها ومنح بعضها من املكتب األمريكي ( 10)أكثر من عشر

 (.أنظر النسخة اإلجنليزية للتفصيل) علرباءات االخرتا 

 
 

 
 

 


