
 

 

 السيرة الذاتية

 حنامخائيل بسام للدكتور  

 الوادي الدولية الخاصةجامعة  /الهندسة/كلية  المدني قسم

 

 

 البيانات الشخصية والحالة االجتماعية : :أوال

 

 بسام حنا      :االسم والنسبة

 1953مزرعة ال  مكان وتاريخ الوالدة:

 ذكر الجنس:

 متزوج :الحالة االجتماعية

 2 :األوالدعدد 

 قرية المزرعة -وادي النضارة -حمص  :العنوان الدائم

 

 ثانياً: بيانات الدرجة العلمية:

 

 دكتوراه                     دبلوم                    بكالوريوس                       : الشهادة

 شرف عالية          جيد                     جيد جداً                                   :    التقدير

 مواد بناء    مواد بناء                    مدني عام                            :التخصص العام

 مدني عام              :التخصص الدقيق

 فرنسي   فرنسي                    عربي                                         :لغة الدراسة

      ))تولوزINSAالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية  -فرنسا         :الجامعة

 1987        منح :تاريخ ال

 

 دكتوراه :أعلى درجة علمية 

 فرنسا -كندا رات بحثية:دو 

 اللغات التي يجيدها :

 

 اللغة االم    :ية العرب  

 جيد : االنكليزية 

 :جداً  جيد الفرنسية 

 

 

 

 



 

 

 ً   : ثالثا

 

 الخبرة الوظيفية :آـ 

 

 الفترة الزمنية            المؤسسة                        نوع الوظيفة                       

 

 1991- 1988      معة البعث                      جا                مدرس متمرن             

 1995- 1991         جامعة البعث                                              مدرس           

 2000-  1995          جامعة البعث                     مساعد                      ستاذ أ     

 2012 -2000                   جامعة البعث                                    ستاذ    أ         

 حتى تاريخه -2012                        اديالوجامعة                     ستاذ           أ         

 

 ب ـ الخبرة اإلدارية:

 

 1995-1990وكيل كلية الهندسة المدنية للشؤون االدارية والطالب من  -

 2005-1990رئيس قسم هندسة المواصالت والنقل من  -

 امعةصادرة عن رئيس الج -1992تكليف بعمادة كلية الهندسة المدنية بالمذكرة االدارية تاريخ  -

 2016-2015رئيس جامعة الوادي الدولية من تاريخ  -

 

 ً  :تدريسها على المستوى الجامعيتم المقررات التي  :رابعا

 سنة ثالثة جامعة البعث. 1991-1988مكانيك التربة  -

 .سنة ثانية جامعة البعث 2014- 1988مواد بناء  -

 .سنة رابعة مواصالت جامعة البعث 2006-1988 /2طرق / -

ساسات, مسائل في الهندسةة أهيل المنشات البيتونية, أمكانيك تربة تكنولوجيا االنشاء, تمواد بناء و -

 الجيوتكنيكية, جامعة الوادي حتى تاريخه.

 

 ً  الكتب والمؤلفات : :خامسا

 

 .1992كتاب مواد البناء نظري وعملي منشورات جامعة البعث  -

 .2000الدليل العملي لمواد البناء منشورات جامعة البعث  -

 

  ً   : األبحاث:سادسا

 دراسة فيزيائية كيميائية لخبث االفران الحبيبي بغية استخدامه في الردميات الطرقية. -

تأثير هباب السيليس في تشكيل التبلور في منطقة هاالت التحول في البيتون العالي  -

 المقاومة.

 تأثير إمالء الفراغات بواسطة هباب السيليس في مقاومة البيتون. -

عل البوزوالني الناتج من تفاعل هباب السيليس مع مركبات االسمنت في تأثير التفا -

 مقاومة البيتون.

 البيتون العالي المقاومة. -

 استخدام الفوسفور جيبسوم السوري في الردميات الطرقية. -

 البيتون االسمنتي المنفذ بالمداحل. -

 االسمنت السوري والبيتون العالي المقاومة. -

 السمنت.الحد من الهدر باستهالك ا -



 

 

 تأثير االضافات الصلبة في ريولوجيا البيتون العالي المقاومة. -

 استخدام البازلت في البيتومين البيتوميني واإلسمنتي. -

 

 ً  اإلشراف: :سابعا

 

 حقن التربة للطالب عامر ديوب  -

 ديمومة الخالئط االسفلتية للطالب ايمن لفلوف )رسالة ماجستير(. -

 يائية في ريولوجيا البيتون ذاتي التوضع )دكتوراه(.تأثير االضافات المعدنية والكيم -

 استخدام خبث حديد حماة في االسمنت للطالبة بيداء سلوم )دكتوراه(. -

 مخلفات االبنية المهدمة في البيتون ذاتي التوضع )ماجستير(.استخدام  -

 تحسين المقاومة الكيميائية للبيتون االسمنتي بالبولميرات. -

 سلح بااللياف ةالعالي المقاومة.البيتون ذاتي التوضع الم -

 

 ً  :المؤتمرات والندوات :ثامنا

 .2003المؤتمر العالمي للمعهد االمريكي للبيتون في الكويت  -

 .2004مصر  -شرم الشيخ -المؤتمر الدولي للمواد جامعة المنصورة -

 أكثر من خمس ندوات ومؤتمرات محلية مشاركة بحث. -

 .2007المؤتمر الدولي لالسمنت الخبثي تركيا  -

 

 

 ً  :الموضوعات المتخصصة التي يمكن العمل أو تقديم االستشارات فيها:تاسعا

  

مشروع في اعمال الطرق في وحدة الدراسات الهندسية والمكتب التقني  25دراسة وتدقيق اكثر من  

 للدراسات واالستشارات الهندسية نذكر منها:

يخ بدر ... دراسة طريق شين ظهر القصير طريق حمص السلمية وحماه السلميه, التحاويل الشتدقيق 

القريتين ... طرق متعددة في تدمر ... عقدة الريان ... طريق الفرقلس البطار ... دراسة طريق حمص 

العاصي اعادة تاهيل مركز السجاد في الزارة وشين التيفور واالشراف على تنفيذ جزء منه ... في مكتب 

تأهيل الملعب البلدي بحمص ... إعادة تأهيل مشاريع متعددة في  معمل الغاز في الفرقلس ... إعادة ...

 معمل السماد بحمص ... إعادة تأهيل ثالجة الزبدة في معمل ألبان حمص.

 

 

 

 

 

 

 

                       

 بسام حناالدكتور               

 


