السرية الذاتية
االسم  :يحًذ صيبد يال
المواليد  :ديشق 1960
اللغات  :اإلَكهيضيت  .األنًبَيت وانشوعيت .
المؤهل العلمي  :دكتىساِ فهغفت في هُذعت انعًبسة وانتخطيط  .يعهذ كييف نهعًبسة وانبُبء 1991
العمل  :أعتبر في كهيت انهُذعت انًعًبسيت قغى انتخطيط وانبيئت  .جبيعت ديشق
يهُذط بًشتبت سأي في َقببت انًهُذعيٍ انغىسييٍ يُز انعبو 2000
سئيظ وحذة انذساعبث انًعًبسيت وانتخطيطيت في جبيعت ديشق  ,كهيت انهُذعت انًعًبسيت .

املهام التدريسية :

 تذسيظ يبدة َظشيبث انتخطيط نطالة انغُت انشابعت في انفصم انذساعي األول يُز انعبو . 1999 تذسيظ يبدة تخطيط انًذٌ فٌ الفضمٍو األول والذبىٌ لمشىج الراتؼج هىذ الؼبن . 1993 تذسيظ يبدة تخطيط انًذٌ نهغُت انخبيغت في انفصم انذساعي األول يُز انعبو . 1999 -اإلشراف ػمي هشبرٍغ الخخرر هىذ الؼبن . 1993

 -اإلشراف ػمي رشبئل دتمون الدراشبح الؼمٍب والهبسشخٍر هىذ الؼبن . 1999

الكتب واملزاجع العلمية :

 إػداد كخبة لهلرر ىظريبح خخطيط الهدو لطالة الشىج الراتؼج فٌ كمٍج الهىدشج الهؼهبرٍجخبريخ الهوافلج عمى اعخهبد الكخبة الصبدر عو لجىج الخأليف والىشر والهكختبح 2006/11/23

األحباث العلمية احملكمة :

 -1التحد األول :تؼىواو " خضبئص الخكوٍو الفراغٌ لهدو الهغرة واألىدلس " فٌ هسمج تبشل
األشد لمؼمون الهىدشٍج فٌ وزارث الخؼمٍن الؼبلٌ فٌ شورٍب  ,خبريخ كتول التحد لمىشر أيبر . 2005

 -2التحد الذبىي :تؼىواو " االشخراخٍسٍبح اإلشكبىٍج لمهدو الكترى – هذبل هدٍىج دهشق " فٌ
هسمج تبشل األشد لمؼمون الهىدشٍج فٌ وزارث الخؼمٍن الؼبلٌ فٌ شورٍب  ,خبريخ كتول التحد لمىشر آذار
. 2006

1

املؤمتزات والندوات العلمية :

 -1الهشبركج فٌ الهؤخهر الؼمهٌ الخبهس لكمٍج الهىدشج فٌ سبهؼج تغداد وخلدٍن تضد ػمهٌ
هضكن تؼىواو " الهؼبٍٍر الخخطٍطٍج لطركبح الهدٍىج اإلشالهٍج  ,الهبضٌ  ,الضبضر  ,الهشخلتل "
وخن ىشري فٌ هسمج الهىدشج فٌ الؼبن . 2002

 - 2الهشبركج فٌ هؤخهر اإلشكبو األول فٌ الكوٍح وخلدٍن وركج ػمهٍج تؼىواو " االشخراخٍسٍبح
الخخطٍطٍج لمضواضٌ الشكىٍج فٌ شورٍب تٍو الواكغ والطهوش "  .ػبن . 2002
 - 3الهشبركج فٌ هؤخهر الهؼهبرٍٍو الؼرة فٌ لٍتٍب – طراتمس الغرة تتضد تؼىواو " الهؼبٍٍر
الخخطٍطٍج لطركبح الهدٍىج اإلشالهٍج " ػبن . 2002
 – 4الهشبركج فٌ أشتوع الؼمون الهىدشٍج فٌ فرع ىلبتج الههىدشٍو فٌ هدٍىج الركج فٌ شورٍب
توركج ػمهٍج تؼىواو "األضٍبء الخبرٍخٍج فٌ هدٍىج دهشق – ضٌ الضبلضٍج ".

 – 5الهشبركج فٌ الؼدٍد هو الهؤخهراح والىدواح الؼمهٍج الخٌ أكبهخهب سبهؼج دهشق  ,هضبفظج
دهشق  ,فرع ىلبتج الههىدشٍو .

األعمال اإلنشائية املتميزة :

 – 1إػداد اإلضتبرث الخىفٍذٍج لهشروع خوسع هتىى كميج الحلوق في جبهعج دهشق " هتىي
الهدرسبح " ػبن . 2003

 – 2إػداد الدراشج الؼهراىٍج لهجهع هديىج تبسل األسد الجبهعيج لضبلص سبهؼج دهشق . 2003
 – 3إػداد اإلضتبرث الخىفٍذٍج لهشروع فىدق أرتع ىجون فٌ هدٍىج ضمة لضبلص اخضبد الكخبة
الؼرة فٌ شورٍب ػبن . 2004

 - 4خدكٍق اإلضتبرث الخىفٍذٍج لدراشج هشروع خوسع هتبىي كميج الزراعج فٌ سبهؼج دهشق
2004

 – 5خدكٍق اإلضتبرث الخىفٍذٍج لدراشج هشروع هتىى الخعمين الهفخوح فٌ سبهؼج دهشق . 2005
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املسابقات املعمارية والتخطيطية واللجان :

 – 1الهشبركج فٌ هشبتلج لخضهٍن فىدق أرتغ ىسون لضبلص اخضبد الكخبة الؼرة فٌ ضمة
والضضول ػمي الجبئزث األولى ػبن .2004
 – 2الهشبركج فٌ هشبتلج الدراشج الؼهراىٍج والخىظٍهٍج لهشروع الضٌ الدتموهبشٌ وهسهغ

الشفبراح فٌ السههورٍج الؼرتٍج الشورٍج – هضبفظج رٍف دهشق والضضول ػمي جبئزث الخرضيج
األولي تؼد أو خن ضسة السبئزث األولي  .ػبن . 2003

 – 3الهشبركج فٌ هشبتلج خضهٍن هتبىٌ هركز تضود الطبكج الخبتغ لوزارث الكهرتبء فٌ شورٍب –
دهشق والضضول ػمي جبئزث الخرضيج األولي تؼد أو خن ضسة السبئزث األولي  .ػبن . 2006

 – 4ػضو لسىج خضكٍن الهشبتلج الخخطٍطٍج الطركٍج لخىظٍن شبرع الههدً تو تركج فٌ هدٍىج
دهشق ػبن . 2004
 – 5الهشبركج فٌ ػدث هشبتلبح هؼهبرٍج و وخخطٍطٍج  :خضهٍن ضبضٍج شكىٍج لضبلص هؤششج
الؼلٍمج الكوٍخٍج .هخضف ضهص .فىدق خزاىج خلبػد الههىدشٍو فٌ هدٍىج ضمة ....
 – 6ػضو لسىج اإلشراف وإػداد دفبخر الشروط والترىبهز الوظٍفٌ والخخطٍطٌ لمهشبتلج

الخخطٍطٍج والؼهراىٍج لمهسهغ الضكوهٌ " هسهغ الوزاراح " فٌ شورٍب – دهشق  .ػبن . 2005

 –7ػضو هىخخة فٌ هسمس هضبفظج دهشق وػضو الؼدٍد هو لسبو الهسمس " اإلىشبء والخؼهٍر ,
الخدهبح ,خسهٍل الهدٍىج  ,خىظٍن الشٍر والهرور .2007 - 2003 ".....
 – 8ههىدس اشخشبرً لدى الشركج الؼبهج لمدراشبح واالشخشبراح الفىٍج فٌ هدٍرٍج خخطٍط الهدو
لضبلص هشروع الهخطط الخىظٍهٌ لهدٍىج الالذكٍج . 2004 – 2003 .

 –9ههىدس اشخشبرً لدى هضبفظج دهشق فٌ هسبل الؼهبرث والخخطٍط الؼهراىٌ 2006 -2004

دهشق فٌ 2008 /12 / 15
د  .ن  .هحهد زيبد هال
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