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  لمي في نقابة رئيس لجنة التعليم الهندسي والبحث الع 2017شباط حتى  2016شباط
 المهندسين فرع طرطوس 
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ً خامس    : األبحاث:ا

المسلحة  البيتونية " التطويق غير الكامل للجوائز (, 2014)سليمان سامر  ,صادق حافظ ,جمال ربى
نموذج عناصر  - لتقويتها على القص (CFRP)بأشرطة من البوليمرات المسلحة باأللياف الكربونية

 درجة على الحصول متطلبات من كجزء دمشق جامعة المدنية، الهندسة كلية إلى مقدمة رسالة منتهية "
 سوريا. –دمشق  -الماجستير

 
تدعيم الجدران الحجرّية على الزالزل باستخدام ( "2015سامر, )محمد رهف, الكوسا ميادة, سليمان 

 دمشق جامعة ،المعهد العالي للزالزل إلى مقدمة رسالة CFRP"البوليمرات المسلحة باأللياف الكربونّية 
 سوريا. –دمشق  -الماجستير درجة على الحصول متطلبات من كجزء

 
 البيتون  من لمباني المحلية المطاوعة تقييم( " 2014) سليمان سامر , حسن هاله,  حتحوت ميشيل

 الهندسة كلية إلى مقدمة رسالة 8 " األوروبي الكود معايير باستخدام السوري  الكود وفق مصممة المسلح
 سوريا. –دمشق  -الماجستير درجة على الحصول متطلبات من كجزء دمشق جامعة المدنية،

 
"تدعيم و ترميم برج صافيتا باستخدام ألياف الزجاج ( 2014) سامر سليمان ,علوش عماد, األسعد إياد

 درجة على الحصول متطلبات من كجزءالبعث  جامعة الهندسةالمدنية، كلية إلى مقدمة رسالة واالراميد"
 سوريا. –حمص  – الماجستير

 
القائمة في ( " تصدع المنشآت البيتونية المسلحة 1999سليمان سامر, تريكية علي, األطرش منير, )

الساحل السوري وسبل حمايتها وتدعيمها" سلسلة العلوم الهندسية من مجلة جامعة تشرين للدراسات 
 سوريا.  –س.م.ج. الالذقية /279والبحوث العلمية 

 
 

 

 

 



 

 

ً دسسا  اإلشراف: :ا

المسلحة بأشرطة من البوليمرات المسلحة  البيتونية التطويق غير الكامل للجوائز بحث ماجستير حول: "
ربى جمال  للطالبة م  " نموذج عناصر منتهية -  لتقويتها على القص   (CFRP) الـ باأللياف الكربونية

 دمشق جامعة -كلية الهندسة المدنية –

تدعيم الجدران الحجرّية على الزالزل باستخدام البوليمرات المسلحة باأللياف  بحث ماجستير حول: "
 دمشق جامعة - المعهد العالي للزالزل  -رهف محمد  للطالبة م CFRP"الكربونّية 

 السوري  الكود وفق مصممة المسلح البيتون  من لمباني المحلية المطاوعة تقييمبحث ماجستير حول: " 
 جامعة - المعهد العالي للزالزل  - حتحوت ميشيل للطالب م 8 " األوروبي الكود معايير باستخدام

  دمشق

إياد  للطالب م " و ترميم برج صافيتا باستخدام ألياف الزجاج واالراميد"تدعيم بحث ماجستير حول: 
 جامعة البعث -كلية الهندسة المدنية  - األسعد

 

 

ً سابع  :المؤتمرات والندوات :ا
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 بألياف المسلحةمرات بالبولي خارجيا   والمقواة  المسلحة البيتونية الجوائز سلوك( , "2015سليمان سامر , )
 "المنتهية العناصر باستخدام وتحليليا   تجريبيا   )المتناوبة( الدورية األحمال تأثير تحت الكربون 

 سوريا –الالذقية  –المؤتمر الهندسي األول أولويات التنمية وإعادة اإلعمار 
 

 خارجيا   والمقواة  المسلحة البيتونية لجوائز( , "نمذجة وتقييم األداء اإلنشائي ل2017سليمان سامر , )
تقانات الحديثة في لالمؤتمر الدولي ل "المنتهية العناصر باستخدام الكربون  بألياف المسلحةمرات بالبولي

 سوريا – حمص – جامعة البعث–تصميم وتشييد المنشآت الهندسية 
 



 

 

( " صدأ فوالذ التسليح في المنشآت البيتونية 1998سليمان سامر, األطرش منير, تريكية علي, )
المسلحة القائمة في الساحل السوري" , المؤتمر العربي لترميم وإعادة تأهيل المنشآت المقام في القاهرة 

 مصر. –القاهرة  – 1998في ايلول 
 
 2016تموز  19-17ارد المائية وحماية البيئة عضو في اللجنة المنظمة للندوة الدولية للمو 

 حائز على مرتبة استشاري في نقابة المهندسين السوريين.  

 القاء محاضرات في نقابة المهندسين والعديد من الدوائر والمؤسسات العامة في المواضيع التالية: 
 حمال الزلزالية ألبنية العالية على األصميم ات 
   الهندسيةأسس تدقيق المخططات 
   تدعيم المنشآت الخرسانية باستخدام التقنيات الحديثة 
  ذ التسليح من الصدأ الحماية فو 
  استخدام برنامج الـ ETABS  في تصميم المنشآت البيتونية والمختلطة 
  استخدام برنامج الـ SAFE ساسات وجوائز التقويمألطات واالفي تصميم الب 

 ات العلمية حول التدقيق الهندسي و تدعيم المنشآت والتصميم الزلزالي القاء العديد من المحاضرات والدور
 لألبنية العالية في نقابة المهندسين.

  المشاركة في تحكيم عدد من المقاالت العلمية ورسائل الماجستير وفي لجان فحص االنتاج العلمي للعديد من
 أعضاء الهيئة التدريسية.

 

 

ً ثامن  :يمكن العمل أو تقديم االستشارات فيهاالموضوعات المتخصصة التي :ا
 تصميم المنشآت البيتونية المسلحة لمقاومة جميع األحمال الشاقولية واألفقية )الزالزل, الرياح,..(  

 تقييم المنشآت البيتونية المسلحة على مختلف األحمال
العالية والجسور والخزانات والمنشآت إعادة تأهيل وتقوية وتدعيم المنشآت البيتونية المسلحة بما فيها األبنية 

 الصناعية.
 معالجة وحماية فوالذ التسليح من الصدأ بالطرق التقليدية والحماية المهبطية

 ( AFRP( واألراميدية )الـ  GFRP( والزجاجية  )الـ  CFRPالبوليمرات المسلحة باأللياف الكربونية )الـ 
 النمذجة بطريقة العناصر المحدودة
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