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 سيرة ذاتية 

 
 ميرنا سعود  ةالدكتور المهندسة 

 المؤهالت العلمية: 
 دكتوراه في الهندسة اإلنشائية )تحليل إنشائي(.* 
شهادة تدريب في القيادة اإلدارية المقامة بإشراف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع مشروع دعم  *  

 التنمية والتطوير االداري. 
 اإلنشائية.ماجستير في الهندسة * 
 .دبلوم في الهندسة اإلنشائية* 
 (.1987-1986يجين العشرة األوائل على دفعة جازة في الهندسة المدنية )من الخر  إ *

 :واإلدارية  األلقاب العلميةالوظائف و 
 * عضو مجلس أمناء في جامعة الجزيرة الخاصة.

هندسة اإلنشائية في كلية الهندسة  قسم المجلس  عضو  ،  جامعة دمشقفي  مدير المعهد التقاني الهندسي    *
 بجامعة دمشق. عضو الهيئة التدريسية في كلية الهندسة، و جامعة دمشق -المدنية

 (. 2012- 2003) عضو مجلس محافظة دمشق  *
 (. 2007- 2003)  قطاع الخدمات والمرافق البلدية ،عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق* 
 (. 2012- 2007)   العمراني  قطاع اإلنشاء والتعمير والتنظيم  ،محافظة دمشقعضو المكتب التنفيذي لمجلس  *  
 .عضو مجلس قسم الهندسة اإلنشائية في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق* 
 .فرع دمشق -عضو لجنة المرأة المهندسة في نقابة المهندسين * 



 . عضو الجمعية السورية للمعلوماتية* 
 .عضو جمعية أصدقاء دمشق* 
 . 1990تشرين الثاني   17ضو فرع دمشق لنقابة المهندسين من  ع * 
 . (2007) استشاري (، ف1998(، ثم ممارس )1991مشارك )لمراتب: ات ترقي* 
 . عضو لجنة المكاتب االستشارية *

 . 2020  ع المدني والمعهد التقاني الهندسيانتخابي لوحدة نقابة المهندسين في تجم   تم  * 
 : اآلتية الندوات والمؤتمراتالمشاركة في 

 .المؤتمر المنعقد في ماليزيا بعنوان )التنظيم العمراني للمدن(* 
 . المؤتمر المنعقد في اليونان بعنوان )الحفاظ على المدن القديمة(* 
 )أهمية مناطق الحماية الخضراء للمدن وضرورة الحفاظ عليها(. المؤتمر المنعقد في تونس بعنوان* 
الم   * في  المؤتمر  المدن(إ نعقد  تنمية  في  وأثرها  )التجارة  بعنوان  دمشق  المنظ    يطاليا  تجارة  غرفة  قبل  من  م 

 بالمشاركة مع محافظة دمشق.
 الجامعية(. )دور المرأة في الحياةإربد بعنوان: ، المشاركة بالندوة المنعقدة في األردن  *

 الكتب واألبحاث المنشورة:
 اإلنشاءات المعدنية  -
 كتاب خاص لقسم الري و  كانيك اإلنشاءات لطالب السنتين الثالثة والرابعةيم -
 مقاومة المواد  -
 الرابعة والخامسة  تين القشريات لطالب السن -
 
 


