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 السيرة الذاتية للدكتور المهندس حاتم الصابوني

Curriculum Vitae of Dr. Eng. Hatem  Al Sabouni 

 .1961ولدت في الكويت في عام  •

 .1979حصلت على الشهادة الثانوية في عام  •

 من جامعة دمشق. 1984تخرجت من كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية في عام  •

, ثم معيد ومدرس في كلية 1985ائية في جامعة دمشق حتى عام محاضراً في كلية الهندسة الكهربتم تعييني مدرساً  •

 .1992الهندسة الكهربائية حتى عام 

 حماة. –م في سوريا 1993في السنة في عام  طن 20000وبطاقة  حماه,في محافظة  العدس مصانعقمت بتأسيس مشروع  •

وهاشم وباسم وعبد هللا , وذلك وفقاً لقانون  مالصابوني ومع إخوتي حازوالدي صالح الدين قمت بتأسيس شركة مع  •

 50000طن باليوم أي  250وهي شركة مطاحن الحبوب والبقول والبهارات وبطاقة تقدر بـ 1991لعام  10االستثمار رقم 

 . حماه –م في سوريا 1997بالسنة. في عام  طن

عام  طن بالسنة 60000طن باليوم أي  300م وبطاقة 1997ن في عام مطحنة إلنتاج السميد والطحيوتركيب قمت بتأسيس  •

 حماة. –م في سوريا 1999

لتصنيع آالت الفرز اللوني في الجمهورية العربية  Buhler Sortexوكيل شركة سورتكس االنجليزية  2000تعينت في عام  •

 السورية.

كيفية عمل وصنع آالت السورتكس لتنقية وفرز الحبوب  والفرز اللوني للتعرف عليSortexدرست في لندن هندسة  •

باألشعة الليزرية واأللوان وباستخدام كاميرات الفيديو وحصلت على شهادة الدبلوم في هندسة آالت السورتيكس من 

 شركة سورتكس االنجليزية.

 دات الهندسية.طاحن والمعلتصنيع اآلالت ومصانع الموشركاه  م بتأسيس شركة حاتم الصابوني2000في عام  •

 م سافرت إلى سويسرا إلى مقر شركة بوهلر سورتيكس لدراسة هندسة المطاحن.2004في عام  •

وحصلت على شهادة الماجستير في إدارة األعمال  HIBAتخرجت من المعهد العالي إلدارة االعمال في وزارة التعليم العالي  •

 EMBAبشهادة  2007وتخرجت بدرجة جيد جداً في عام 

قامت شركة بوهلر السويسرية بشراء شركة سورتكس االنجليزية, أصبحت وكيل شركة بوهلر سورتكس في سوريا بعد أن  •

 م.2008في عام 

طب بالسنة للرز .  20000طم بالسنة للعدس و 20000م قمت بتأسيس مصنع للرز والعدس في مصر بطاقة 2008في عام  •

 ي( بالقاهرة منطقة العبور.وأقمنا شركة مصانع حبوب اسمها )شركة التوافق العرب 

م الى عام 2000وحصلت على شهادات لبراءات اختراع وذلك البتكاري عدة آالت في مجال تصنيع وطحن الحبوب عام  •

 م ونلت العديد من الميداليات الذهبية والفضية على هذه االختراعات.2005

عمرو موسى رئيس جامعة الدول العربية وذلك حصلت على جائزة الوشاح الذهبي على البالد العربية مقدمة من السيد  •

عن فئة تصنيع الحبوب, وحصلت على عدة ميداليات ذهبية وفضية لبعض من اختراعاتي وآخرها كانت الستخراج جنين 

 م.2006القمح في عام 
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اقة واستخالص زبدة وكريم الفستق بط Pistachioم قمت بتأسيس معمل لتكسير وتقشير وتعبئة الفستق 2006في عام  •

طن باليوم. في  30واستخالص كريم وزبدة اللوز وبطاقة  Almondأيضاً معمالً لتكسير وتقشير وتعبئة اللوز ِ ,طن باليوم 20

 م.2006عام 

سيارات لتوزيع كافة منتجات شركة الصابوني في االسواق  10فيها  Retailم قمت بتأسيس شركة تجزئة 2006في عام  •

 دمشق حماة. –وكافة أنواع الحبوب والبقول من عدس وفول وفاصوليا وحمص ورز وبرغل,.... في سوريا  المحلية,

 نعت الجهاز وبعته في االسواق.م وص2007ن واألوكراتوكسين في عام قمت باختراع آلة تقضي على األفلوتكسي •

فظة حماة سوريا. وأيضاً تم انتخابي ألكون م, تم انتخابي ألكون رئيساً لجمعية المخترعين السورين في محا2005في عام  •

 نائب رئيس غرفة صناعة محافظة حماه.

( في الجامعة األوروبية, في مدينة جنيف Brand nameالتسويق وكيفية بناء عالمة تجارية " ) في " الدكتوراهقدمت أطروحة  •

 م2010أيلول / /17سويسرا بتاريخ  –

م وحصلت على شهادة الدكتورة في إدارة 2010عام EUفي Universityسويسرا من الجامعة االوروبية  –تخرجت من جنيف  •

 جنيف . –االعمال بدرجة امتياز ومرفق صورة عنها ز من سويسرا 

أنشأت شركة استثمار بالمملكة العربية السعودية اختصاص مطاحن وحبوب في جدة إلنتاج السميد والجري وتم طرح  •

 على قانون االستثمار. األسواق وأشغل منصب مدير عام مصنع شركة السالم الدولية المحدودةمنتجاتنا ب

 ب وأجيد اللغة االنجليزية بشكل ممتاز.سلدي إلمام جيد بالعمل وعلى الحا •

 لدي خبرة في إنجاز دراسات واقعية ومتابعتها وتنفيذها. •

 www.hatemalsabouni.comيمكن زيارة موقعنا على االنترنت  •

هكتار غايتها ممارسة التجارة والزراعة واالستيراد والتصدير اختصاص  8000ا أسست شركة في طاجكستان مساحته •

 وزعفران ولوز ومواد زراعية أخرى . Pistachioفستق 

 .ومنتجاتهاحصلت على وكالة عدة شركات عالمية موجودة على موقعي باألنترنت أسماءها  •

 YouTubeو  Googleارة قناة حاتم الصابوني على موقع لمزيد من المعلومات بإمكانكم زي •
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