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شقيق الدكتور سامي بن مصباح الدروبي

المؤهلات العلمية:
١)  الشهادة الثانوية : ثانوية عبد الحميد الزهراوي بحمص عام ١٩٥٩.

٢)  المؤهل الجامعي الأول: بكالوريوس هندسة ميكانيك و إنتاج من مصر عام  ١٩٦٤.
٣)  المؤهلات العليا : ماجستير في هندسة الميكانيك و الإنتاج من جامعة ويلز في بريطانيا عام ١٩٦٨.

- دكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة برمنغهام  بإنكلترا عام ١٩٧٢.
- مساعد مدرس للشؤون العملية أثناء تحضير الدكتوراه في جامعة برمنغهام.                             

- عضو خريج في جمعية المهندسين الميكانيكيين البريطانية.
- باحث في قسم الهندسة المكانيكية بجامعة برمنغهام  ١٩٧٢/١٩٧۳.

المؤلفات و المنشورات العلمية:
١) ستة كتب وكتيبات في الرسم الهندسي و تصميم الآلات و تصميم آلات النقل و الرفع و تصميم الدلائل  و المثبتات.

٢) أطروحتان، و أربعة أبحاث  في مجال الهندسة الميكانيكية، بمشاركة أساتذة بريطانيين، نشرت في الدوريات الهندسية البريطانية
في الأعوام بين ١٩٧٠ و ١٩٧٤.

الخبرات الأكاديمية والإدارية و المناصب:
١) مدرس ثم استاذ مساعد ثم أستاذ و رئيس قسم  هندسة القوى الميكانيكية في كلية الهندسة الميكانيكية و الكهربائية بجامعة

دمشق وعضو لجنة إنجاز مشاريع الكلية و رئيس المكتب الفني و لجنة تخطيط قسم القوى الميكانيكية ١٩٦٤ - ١٩٩٠.
٢) ممثل غرفة صناعة دمشق في مجلس إدارة المعهد المتوسط للصناعات الهندسية بدمشق حتى عام ١٩٨٠.

۳) ممثل غرفة الصناعة في اللجنة الدائمة لهيئة المواصفات و المقاييس السورية حتى عام ١٩٨٤.
٤) وزير النفط و الثروة المعدنية من آذار ١٩٨٤ حتى تشرين الأول ١٩٨٧.

٥) عضو اللجنة الإستشارية لهيئة الطاقة الذرية السورية ١٩٨٧ – ١٩٩٢.
٦) مدير عام وكالة سيارات فورد و رينو في سوريا ١٩٩٩ – ٢٠٠۳.

٧) رئيس فرع دمشق لجمعية المخترعين السوريين ٢٠٠٠ .

الخبرات المهنية الهندسية:
تصميم و تصنيع آلات طبع اللوحات الفنية لمراكز الفنون التشكيلية في محافظات القطر و كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق

وعدد من الفنانين التشكيليين داخل و خارج القطر،  دراسة و تنفيذ الأعمال الميكانيكية و الكهربائية في مصنع التلفزيون
سيرونيكس، تنفيذ محطة ضخ مياه الشرب و إطفاء الحريق في شركة الملابس الجاهزة بدمشق، تركيب مضخات غاطسة لصالح

مؤسسة مياه عين الفيجة، تصميم و تصنيع و تركيب سيور ناقلة لتبريد الخبزللمخابز الآلية في محافظات القطر لصالح وزارة
التموين، تصميم و تصنيع آلات لشركات الكونسروة، تصميم و تصنيع آلات لصناعة المعكرونة لحساب شركات من القطاع الخاص،

تصميم و تصنيع دراجات و آلات رياضية، تصميم و تصنيع مرشات زراعية لرش المبيدات الحشرية لصالح شركة غناجة و المصرف
الزراعي، تصميم و تصنيع معقمات أدوات أطباء الأسنان، آلات تشكيل و تبكيل مجاري الهواء لنظم التكييف المركزي، تصميم و تنفيذ
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أسقف متحركة كهربائيا للمسابح و المطاعم و الصالات،  المشاركة في التعاقد و استلام عدد من المشاريع منها محطة توليد الكهرباء
في محردة و مصنع إطارات أفاميا بحماة و محطة توليد كهرباء بانياس و معمل تعبئة مياه عين الفيجة، المشاركة في عدة لجان

لصالح الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش لتدقيق و تقييم عدد من المشاريع و العقود.

الشهادات التقديرية و المكافآت والإختراعات:
١) شهادة تقديرية و مكافأة مالية بمناسبة عيد العلم في الجمهورية العربية المتحدة عام ١٩٦٥ لنيله شهادة الهندسة حاصلا على

المرتبة الأولى بتقدير ممتاز.
٢) شهادة تقديرية للمساهمة في أسبوع العلم في سورية عام ١٩٨٧.

۳) أربع ميداليات في الثمانينات نتيجة الإشتراك في معرض دمشق الدولي.
٤) رسالة شكر من منظمة الأونروا لتقديم مساعدات للمعاقين.

٥) براءة إختراع  لتصميم و تنفيذ آلة مختزلة لإنتاج إطارات الدراجات
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