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 :يةالعلم اتخبرال

لبحث  /مواد البناء اختصاص / - هندسة وإدارة التشييد قسم امتياز//بتقدير بالهندسة المدنية  دكتوراه -

 "باستخدام إضافات من مصادر محلية GRCتطوير تراكيب اسمنتية مسلحة باأللياف الزجاجية  " :بعنوان

 .2018سنة 

 . 2008سنة  /هندسة وإدارة التشييد/ قسم /امتياز بتقدير /بالهندسة المدنية ماجستير  -

 .2006سنة  /هندسة وإدارة التشييد/ دبلوم دراسات عليا بالهندسة المدنية قسم -

 .2005سنة  /هندسة وإدارة التشييد/ قسممن جامعة تشرين إجازة بالهندسة المدنية  -

 

تصنيع منتجات مسبقة الصنع من البيتون المسلح باأللياف الزجاجية بمجال  براءة اختراعالحصول على  -

GRC  عام. 20مدة مع االحتفاظ بكامل حقوق الملكية العلمية ل 2021سنة  6194وسجلت برقم 

 

تصنيع منتجات عن  2019بمعرض دمشق الدولي سنة  واالختراع جائزة الباسل لإلبداعالحصول على  -

أكثر استدامة وبديمومة أعلى باستخدام  GRCمسبقة الصنع من البيتون المسلح باأللياف الزجاجية 

 . مخلفات الحرب من سيراميك وقرميد

mailto:smsmstst81@gmail.com


 لمواصفة القياسية السورية للمنتجات مسبقة الصنع من الخرسانة المسلحة باأللياف الزجاجيةا إعداد -

  .2018لعام  3896وسجلت برقم  السوريةاصفات والمقاييس والتي اعتمدت من قبل هيئة المو

المنتجات المسبقة الصنع  ديمومة الطبيعية على البوزوالنا أثر نشر بحث علمي بمجلة جامعة تشرين " --

 .GRC   ،"2018 من الخرسانة المسلحة باأللياف الزجاجية

"  بعنواناتحاد الجامعات العربية للدراسات واألبحاث الهندسية بجامعة بغداد بمجلة نشر بحث علمي  -

 .GRC ،2017" استخدام طمي السدود المرمد في تحسين ديمومة الخرسانة المسلحة باأللياف الزجاجية 

استخدام مطحون القرميد في تحسين ديمومة  " بعنوان نشر بحث علمي بمجلة جامعة البعث للعلوم  -

 .2017سنة  ،"GRCالزجاجية  باألليافالخرسانة المسلحة 

" استخدام مطحون السيراميك في تحسين ديمومة نشر بحث علمي بمجلة جامعة تشرين بعنوان   -

 .GRC ،"2017الخرسانة المسلحة باأللياف الزجاجية 

" تقدير وتحليل المخاطر في مشاريع التشييد بعنوان  نشر بحث علمي بمجلة جامعة البعث للعلوم  -

 .2016، باستخدام التقنيات االحصائية"

" نقل المعرفة نحو مجتمع بمؤتمر  في مجال التشييد السريع" GRC" استخدام مادة بعنوان  مشاركة -

ضمن سياق المشاركات المتعلقة بتطوير مواد البناء لالستفادة منها في مجال التشييد بجامعة تشرين  معرفي"

 .2016أيار  8-5الالذقية في مدينة السريع وإعادة اإلعمار، 

 " مع نسب متعددة من األلياف الزجاجية GRCالخرسانة المسلحة باأللياف الزجاجية  " بعنوان مشاركة -

ضمن سياق المشاركات بجامعة تشرين  "العلمي في الهندسة المدنيةآفاق ومستجدات البحث " بمؤتمر 

إعادة اإلعمار، في مدينة  الستفادة منها فيجديدة تلبي متطلبات المرحلة ويمكن االمتعلقة بتطوير مواد البناء 

 .2017أيار  12-11الالذقية 

 

 الخبرات العملية:

 

 :2022نيسان ولغاية  2013 أيارمن 

مواد لتدريس مقررات: ) بجامعة الوادي الخاصة تدريسية عضو هيئة الهندسة المدنية ورئيس قسم  -

 (تكنولوجيا االنشاءات – مواصفات وكميات –ضبط الجودة والتحكم  –تكنولوجيا البيتون  – 2+1البناء 



 بجامعةعدة مقررات في كلية الهندسة التقنية وكلية الهندسة المعمارية الجزء العملي لتدريس  -

المنشآت  -الميكانيك الهندسي  -ضبط الجودة  -مواصفات وكميات  - مواد بناء - الرسم الهندسيطرطوس: )

 (.مواصفات وكميات – 2+1ميكانيك االنشاءات -ومة المواد مقا –2+1البيتون المسلح  –المعدنية 

 

 ة(السعودي)العمل في       :2013يار أولغاية  2010 أول من تشرين

 في مدينة جدة. بشركة طروق السعودية اللبنانية تخطيطكمدير العمل  -

 المشاريع التي عملت بها:

طابق مع بوديوم بينهما وكراج سيارات بقيمة عقدية أولية  77 بوهي برجين  أبراج لمارمشروع  -

 مليون لاير سعودي. 500لألعمال االنشائية بحدود 

 لاير سعودي. 260نجوم بقيمة عقدية أولية بحدود  5وهو فندق  فندق االندلسمشروع  -

 

 )العمل في السعودية(      :2010 أول ولغاية تشرين 2008 أول من كانون

تحضير  -)تصميم وحسابات التسليح  العمل كمهندس مدني بشركة األوتاد لالنشاءات بمدينة جدة -

 دراسة جداول الكميات (. –دراسة الجداول الزمنية  –ورسم المخططات المعمارية واإلنشائية 

 المشاريع التي عملت بها:

 بمدينة جدة. فلل بن محفوظ -

 على طريق المدينة بمدينة جدة. المبنى التجاري اإلداري -

 

 

 أشهر بالشركة الفرنسية لالعمال الهندسية. 6العمل لمدة  -

 المشاريع التي عملت بها:

 بمدينة الرياض/السعودية.لجامعة األميرة نورة أعمال تصميم المخططات التنفيذية  -

 

 

 



 :2008 أول كانونولغاية  5200 أيلولمن 

الرسم  –إنشاء وتصميم المباني )  بجامعة تشرين:في كلية الهندسة المدنية مقررات ال يد منعدالريس تد -

وإدارة تنظيم  –- تصميم بمعونة الحاسب -ضبط الجودة  -تكنولوجيا البيتون  –مواد بناء  -الهندسي 

  .مشاريع(ال

 –تحضير ورسم المخططات المعمارية واإلنشائية  -تصميم وحسابات التسليح ) :العمل بمكتب هندسي -

 .دراسة جداول الكميات ( –دراسة الجداول الزمنية 

 

 المهارات على الحاسب:

        AutoCAD , ETAB, Primavera (3)  

 ICDL شهادة قيادة الحاسب  -

 

 اللغات:

 اللغة العربية : اللغة األم

 جدا   كتابة بشكل جيد –قراءة  – اللغة االنكليزية: محادثة

 

  :الهوايات

 التصفح على النت ، الرياضة.، القراءة 

 

 

 

 

 

 

 


