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 المؤهالت العلمية:

 .بكالهريهس هشجسة مجنية من جامعة دمذق 2891* 
 ،كمية عمهم الشقل والسهاصالت (،جامعة درسجن التقشية)دكتهراه في هشجسة الشقل والسهاصالت من ألسانيا  2898* 

 .هشجسة الدكك الحجيجية 4ص الجقيقالتخر   .سابقًا السعهج العالي لمسهاصالت "فخيجرك ليدت"
 :واإلدارية األلقاب العلميةالوظائف و 

 امعة الجديخة الخاصة.عزه مجمذ األمشاء في ج (1212-1211) *

 .عسيج كمية الهشجسة السجنية في جامعة دمذق(، 1211حتى اآلن  1228أيمهل )* 
 .نائب عسيج كمية الهشجسة السجنية في جامعة دمذق (،1228آب  – 1223أيمهل )* 
 .رئيذ قدم هشجسة الشقل والسهاصالت في كمية الهشجسة السجنية (،1223آب  –كانهن األول )* 

كميرررة عمرررهم الشقرررل "فخيرررجرك ليدرررت"  –أسرررتاا رائرررخ فررري جامعرررة درسرررجن التقشيرررة  (1222تذرررخين األول  –حديرررخان * )
 ألسانيا.

 .رئيذ قدم الهشجسة السجنية والبيئية بجامعة اليخمهك الخاصة (،1222-1222)* 
 .أستاا في قدم الشقل والسهاصالت في كمية الهشجسة السجنية (،1222أيمهل * )
 .مجيخ السعهج التقاني الهشجسي بجامعة دمذق (،1222شباط  – 1222أيمهل * )
 .مجيخ التعميم السفتهح في ورارة التعميم العالي في سهرية (،1222-1222* )
ررية لمسعاهرج التقانيرة الهشجسرية ومعاهرج السرخاقبين الفشيرين فري ورارة التعمريم رئيذ المجشرة التخر   1222مشح العام * 

 .العالي



السعهرررج العرررالي لمسهاصرررالت "فخيرررجرك ليدرررت"  –أسرررتاا رائرررخ فررري جامعرررة درسرررجن التقشيرررة  (2883ب آ –تسرررهر * )
 ألسانيا.

 ، مهشجس استذاري  -عزه نقابة السهشجسين الدهريين ، عزه هيئة تحخيخ مجمة جامعة دمذق لمعمهم الهشجسية* 
 .عزه نقابة السعمسين الدهريين

 الكتب واألبحاث المنشورة:
مشذهرات جامعة  –في كمية الهشجسة السجنية  2و 1الب تأليف كتاب هشجسة الدكك الحجيجية لطمذاركة في * 

 .1331، 1332، 2113دمذق العام 
الحجيجية الدهرية"  تقييم تأثيخ مقاومة االندياح العخضي عمى استقخار الخطهط السمحهمة في شبكة الخطهط"* 

 .2111بحث محكم في مجمة جامعة دمذق 
خ معامل البالدت" بحث محكم في مجمة جامعة السحهرية عشج تغي  الت جهادات الشاتجة عن الحسه الحداب ا" *

 .2112دمذق 
ي لمدخعات العالية في الخطهط الحجيجية الدهرية" بحث خط  النتقالية اات التقهس الالاستخجام السشحشيات ا" *

 .2113محكم في مجمة جامعة دمذق 
ستطاعة التسخيخية عمى الخطهط السفخدة في شبكة الخطهط الحجيجية الدهرية" بحث المكانية ريادة اإدراسة " *

 .2113محكم في مجمة جامعة دمذق 
الحجيجي" بحث  نات القدم العمهي لمخطخ مكه  السحهرية عشج تغي  الت جهادات الشاتجة عن الحسه حداب اإل *

 .2111محكم في مجمة جامعة دمذق 
جهاد السشذأة بالطخيقة الظفخية مذاركة مع لمدمن في الجدهر الخخسانية السدبقة اال هات التابعةؤ بالتذه  التشب   *

 .2121 لمعام 42لبي وحدام حجاد مجمة جامعة البعث السجمج دد.رأفت اإل
مجمة جامعة ، ستثسارجهاد السشذأة بالطخيقة الظفخية في مخحمة االالتحميل الجدهر الخخسانية السدبقة ا *

 .دلبي وحدام حجادمذاركة مع د.رأفت اإل 2121 العام 3العجد  42جراسات العمسية السجمج تذخين لمبحهث وال
* Analysis of deformation and stresses in stage constructed concrete date of 

Jordan Journal of Applied Science bridges.13/6/2019. 
 .دلبي وحدام حجادمذاركة مع د.رأفت اإل

 
 
 

 


