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 المؤهالت العلمية
 

 ، اختصاص تخطيط وتصميم المدن.الهندسة المعمارية/ دكتوراه في  2007

 الصين. – غنانجين –جامعة جنوب شرق )ساوث إيست( 

 االقتصادي وتحول المكان في قلب مدينة نينبو. –التفاعل بين البناء االجتماعي اسم االطروحة: 

 

 / ماجستير في الهندسة المعمارية، اختصاص تخطيط وتصميم المدن. 2002

 الصين. – غنانجين –جامعة جنوب شرق )ساوث إيست( 

 الرقمي: استخدام نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط العمراني. عمرانيالتخطيط الاسم االطروحة: 

 

 .دورة في اللغة الصينية/  1999

 الصين. – غنانجين –جامعة جنوب شرق )ساوث إيست( 

 

 .إجازة في الهندسة المعمارية/  1996

 .سوريا -حمص  –البعث جامعة 

 

 

 

 
 الدكتور بشير بشور

 تصميم وتخطيط المدن. –معماري 

 7144392-031هاتف: 

 0956596993جوال: 

         0994862595 

 وادي النصارى. –حمص  –عنوان اإلقامة سوريا 

 bachirbb@yahoo.comبريد إلكتروني: 
            bachir.bachour@gmail.com 

 الحالة االجتماعية: متزوج.

 الجنسية: سوري

 .15/2/1971تاريخ الميالد: 
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 لخبرات العلميةا 

 / دكتور مدرس في جامعة الوادي الدولية الخاصة / كلية الهندسة / قسم الهندسة المعمارية. 2021 - 2020

 كنت مسؤوالً عن تدريس المقررات التالية:

 اإلشراف على مشاريع التخرج. .1

 .1التخطيط و التصميم العمراني  .2

 .التصميم العمراني وتطبيقاتهانظريات التخطيط و  .3

 .التصميم العمراني وتنسيق المواقع .4

 .اللوائح التخطيطية والتشريع العقاري .5

 

 .قسم الهندسة المعمارية / / كلية الهندسة جامعة الوادي الدولية الخاصةفي دكتور مدرس /  2020 - 2019

 :تدريس المقررات التالية كنت مسؤوالً عن

 .التخرج مشاريعاإلشراف على  .6

 .1التخطيط و التصميم العمراني  .7

 .نظريات التخطيط و التصميم العمراني وتطبيقاتها .8

 .التصميم العمراني وتنسيق المواقع .9

 .أسس التصميم .10

 .اللوائح التخطيطية والتشريع العقاري .11

 

 قسم الهندسة المعمارية. / الخاصة / كلية الهندسة جامعة القلمون /رئيس قسم العمارة /  2019 - 2017

 كنت مسؤوالً عن تدريس المقررات التالية:

 التخرج. مشاريعاإلشراف على  .1

 .(7 - 6 – 5 – 3 – 2 – 1استوديو التصميم الشامل ) .2

 البحث التحضيري لمشروع التخرج. .3

 التشريع العقاري ونظم العقود والبناء. .4

 تنسيق مواقع. .5

 النقد والحكم في العمارة. .6

 اإلسكان. .7

 الوعي البيئي واالستدامة. .8

 الرسم بمعونة الحاسب. .9

 )كلية الفنون التطبيقية(. 2تفصيالت تنفيذية  .10
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 جامعة القلمون الخاصة / كلية الهندسة / قسم الهندسة المعمارية. دكتور مدرس في/  2017 - 2014

 كنت مسؤوالً عن تدريس المقررات التالية:

 التخرج. مشاريعاإلشراف على  .1

 (.7 - 3 – 2 – 1استوديو التصميم الشامل ) .2

 البحث التحضيري لمشروع التخرج. .3

 التشريع العقاري ونظم العقود والبناء. .4

 تنسيق مواقع. .5

 الوعي البيئي واالستدامة. .6

 

 / دكتور مدرس في جامعة الوادي الدولية الخاصة / كلية الهندسة / قسم الهندسة المعمارية. 2014 - 2013

 تدريس المقررات التالية: كنت مسؤوالً عن

 التخرج. مشاريعاإلشراف على  .1

 .1تاريخ العمارة  .2

 .2تاريخ العمارة  .3

 .2التصميم المعماري  .4

 .3التصميم المعماري  .5

 .4التصميم المعماري  .6

 .الظل والمنظور .7

 

 / دكتور مدرس في جامعة القلمون الخاصة / كلية الهندسة / قسم الهندسة المعمارية. 2013 - 2008

 مسؤوالً عن تدريس المقررات التالية:كنت 

 اإلشراف على مشاريع التخرج. .1

 (.7 -6 – 5 – 2 – 1استوديو التصميم الشامل ) .2

 البحث التحضيري لمشروع التخرج. .3

 التشريع العقاري ونظم العقود والبناء. .4

 .اإلنشاء المعماري .5

 .1تصميمات تنفيذية  .6

 6تاريخ عمارة  .7
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 جامعة الوادي الدولية الخاصة / كلية الهندسة / قسم الهندسة المعمارية./ دكتور مدرس في  2008 - 2007

 كنت مسؤوالً عن تدريس المقررات التالية:

 .2التصميم المعماري  .1

 .3التصميم المعماري  .2

 .الظل والمنظور .3

 الجيوديزيا والمساحة .4

 

 الخبرات العملية

 

 ./ حمص واالستشارات الهندسيةتصميم وتخطيط مدن / مكتب العمران للدراسات /  2012 - 2007

 :المشاركة في تصميم المشاريع التالية

 .مشروع مدينة طرطوس الرياضية .1

 .مشروع مدينة تدمر الرياضية .2

 .مشروع مدينة سكنية لعمال الفوسفات في خنيفيس .3

 برج تجاري في مدينة حسيا الصناعية.مشروع  .4

 .مصياف -تصميم صالة متعددة األغراض تابعة لكنيسة البياضية  .5

 مصياف. –إعادة ترميم كنيسة البياضية األثرية / البياضية مشروع  .6

 ( األلمانية.GTZمشروع تابع لمؤسسة ) /النوفرة ومحيطه قرب الجامع األموي بدمشق سبيل مشروع إعادة تأهيل  .7

 عدد كبير من المنازل الخاصة. .8

 تصميم داخلي لعدد كبير من المنازل الخاصة. .9

 

 األبحاث والمنشورات

 

 الصين. في العمراني اإلسكان إلصالح االجتماعية اآلثاربحث: /  2006

 .ISSN 1009-6000، CN 32-1612 / TUالصين /  – غالحديثة / نانجين الحضرية مجلة البحوث

 

 .الصين -نينبو  مدينة وسط في العمرانية التنمية إلعادة واالقتصادي االجتماعي التأثير: / بحث 2006

 ..ISSN 1009-3095 (Print); ISSN 1862-1775 (Online)الصين /  – خانجو / غججيان جامعة علوم مجلة
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 إعادة تأهيل وتجديد منطقةدراسية )في الحي السكني التاريخي: حالة  عمرانيالتنشيط البحث: /  2005

(West YueHu))نينبو، الصين ،. 

 ./الصين  – غنانجين/  ساوث إست جامعة مجلة

 

تعتمد على تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية: حالة  عمرانيطريقة جديدة في التخطيط البحث: /  2002

 .، الصينغمدينة جيجيان في( Xijin Ferry) وإعادة التأهيل لمنطقة اظتحليل الحف

 الصين /. – ساوث إست / نانجينغ جامعة مجلة

 مؤتمراتال

 

 المستدامة. القلمون| رؤية منطقة  2017

نيسان /  7إلى  3دمشق ) "،وقائع المؤتمر الدولي حول "االستثمارات البيئية في سوريا لمرحلة إعادة اإلعمارنُشر في 

 ، جامعة دمشق.(2017

 

 ( للبرامج التعليمية لتدريس وتعلم تخطيط المدن.IT| جوانب التعامل مع تكنولوجيا المعلومات ) 2003

(: قسم 2003 أيلول 11-10) نانجينغ“ نُشر في وقائع المؤتمر الدولي "التعليم المعماري: اإلقليمية في ظل اتجاهات العولمة 

 الهندسة المعمارية ، جامعة ساوث إيست.

 

 .GISاستناًدا إلى تقنية جيجيانغ في مدينة ( Xijin Ferry) وإعادة التأهيل لمنطقة اظ| تحليل الحف 2003

 إندونيسيا. ،2003-12-8، جوكجاكرتا "،إدارة بيئة التراث في آسيا -"الندوة الدولية وورشة العمل وقائع 

 

 خبرات الحاسوب

AutoCAD, Photoshop, GIS (Geographic Information System), SPSS, Microsoft Office, Adobe Acrobat, and 

Adobe In-design.  

 

 اللغات

 

 اإلنكليزية / اللغة الصينية.اللغة العربية / اللغة 

  


