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 السـيرة الذاتية
 

 البيانات الشخصية
 :  فراس المقداد    االسم

  - يةالجيوتكنيكالهندسة  قسم  -  عضو هيئة تدريسية :    الوظيفة
 . امعة دمشقج -كلية الهندسة المدنية 

كلية الهندسة المدنية والمعمارية و  هيئة تدريسية في عضو  
 ا .يسور  -دمشق  –جامعة اليرموك الخاصة  –البيئية 

 10/11/1973مكان وتاريخ الميالد :  دمشق 
 .  سوريعربي  :  الجنسية

 عدد األوالد ثالثة  : متزوج. الحالة العائلية
بناء  -مقابل مقسم الهاتف -حاميش  -مساكن برزة: دمشق  العنوان الحالي

222 . 
 -المدنية كلية الهندسة عضو هيئة تدريسية  -جامعة دمشق : مكان العمل

 .ندسة الجيوتكنيكية قسم اله
 المؤهالت العلمية

 كليية  –متياز متقيدير  - الجيوتكنيكييةقسيم الهندسية  –المدنيية توراه فيي الهندسية دك
 .سوريا  – دمشقجامعة  -  المدنية الهندسة

  تقيدير جييد جيدا   – قسيم الهندسية الجيوتكنيكيية  - المدنيةماجستير في الهندسة- 
 سوريا . –دمشق جامعة  -  المدنية كلية الهندسة

 تقيدير  –سيم الهندسية الجيوتكنيكيية  ق -في الهندسية المدنيية  دبلوم الدراسات العليا
 سوريا . –ة دمشق جامع -لية الهندسة المدنية  ك -جيد جدا  

  كليييييية الهندسييييية المدنيييييية   – 1997-1996بكيييييالوريوس فيييييي الهندسييييية المدنيييييية- 
 سوريا . –جامعة دمشق 
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 الوظائف العلمية:

 دسيييية المدنيييييةكلييييية الهن -قسييييم الهندسيييية الجيوتكنيكييييية:  هيئيييية تدريسييييية عضييييو - 
 جامعة دمشق

  جامعيييية  –: كلييييية الهندسيييية المدنييييية والمعمارييييية و البيئييييية  تدريسيييييةعضييييو هيئيييية
 سوريا . –اليرموك الخاصة 

  جامعييية دمشيييق  -ليييية الهندسييية المدنيييية ك -مشيييرف علييي  مخبييير ميكانييييك التربييية– 
 سوريا .

 لية الهندسية المدنيية والمعماريية و البيئيية ك -بر ميكانيك التربة مشرف عل  مخ– 
 سوريا . –جامعة اليرموك الخاصة 

 

 ي:النشاط التدريس
 كلية الهندسة المدنية –أوال في جامعة دمشق 

 مرحلة التعليم ما قبل التخرج –

-سيينة الثالثيية الفصييل األول  لبييال  ال 1عملييي ميكانيييك تربيية نظييري و تييدريس  - أ
 مشق. دجامعة  –كلية الهندسة المدنية 

 -لسيينة الثالثييةالفصييل الثيياني  لبييال  ا 2عملييي ميكانيييك تربيية نظييري و تيدريس  -  
 شق.جامعة دم –كلية الهندسة المدنية 

كلييية -عملييي أساسييات لبييال  السيينة  الرابعيية  اختصييا  عييام نظييري و تيدريس  -ت
 جامعة دمشق. –الهندسة المدنية 

عمليييييي أساسيييييات لبيييييال  السييييينة  الرابعييييية  اختصيييييا  ري و نظيييييري و تيييييدريس  -ث
 جامعة دمشق. –لية الهندسة المدنية ك-صرف 

 كلية الهندسة المدنية –في جامعة دمشق 
 مرحلة التعليم الدراسات العليا –

لبيال  الدراسيات العلييا لقسيم األساسيات المتقدمية عملي مادة نظري و تدريس  -أ
 جامعة دمشق . –المدنية  كلية الهندسة -الماجستير األكاديمي
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لبيال  الدراسيات العلييا لقسيم األساسيات المتقدمية عملي مادة نظري و تدريس  - 
 امعة دمشق .ج –كلية الهندسة المدنية  -التأهيل و التخص 

عملييي مييادة التربيية و الصييخور لبييال  الدراسييات العليييا لقسييم نظييري و تييدريس  -ت
 ة دمشق .امعج –التأهيل و التخص  كلية الهندسة المدنية 

 ة :لبيئيكلية الهندسة المدنية والمعمارية وا–ثانيًا: في جامعة اليرموك الخاصة 
لهندسييية البيييال  كليييية  - األساسييياتتيييدريس القسيييم النظيييري و العمليييي لميييادة   -أ

 .سوريا   -دمشق  –جامعة اليرموك الخاصة  –المدنية 
كليية الهندسية بيال  ل -تدريس القسيم النظيري و العمليي لميادة ميكانييك التربية  - 

 .سوريا   -دمشق  –جامعة اليرموك الخاصة  –المدنية 
لهندسييية البيييال  كليييية  -تيييدريس القسيييم النظيييري و العمليييي لميييادة الجيوتكنييييك  -ت

 .سوريا   -دمشق  –جامعة اليرموك الخاصة  –المدنية 
لهندسيييية البيييال  كليييية  - الجيولوجيييياتيييدريس القسيييم النظيييري و العمليييي لمييييادة  -ث

 .سوريا   -دمشق  –عة اليرموك الخاصة جام –المدنية 
لبيال   -تدريس القسم النظري و العملي لمادة خوا  وتكنولوجييا الخرسيانة   -ج

   .سوريا –دمشق  –جامعة اليرموك الخاصة  –كلية الهندسة المدنية 
لبيال   -تدريس القسم النظيري و العمليي لميادة خيوا  وتكنولوجييا الخرسيانة  -ح

 .ورياس -دمشق  –جامعة اليرموك الخاصة  –كلية الهندسة المدنية 
 بيئية :ة والكلية الهندسة المدنية والمعماري–ثالثًا : في الجامعة العربية الدولية 

بيال  كليية الهندسية المدنيية ل - األساسياتيس القسم العمليي لميادة ميكانييك تدر  - ك
 سوريا  . -دمشق  –جامعة العربية الدولية  –
ال  كلييية الهندسيية لبيي -يييا وميكانيييك التربيية جيولوجلمييادة  تييدريس القسييم العملييي - ل

 سوريا  . -دمشق  – العربية الدوليةجامعة  –المدنية 
  :العلمية الخبرة  

 العمل عل  تجهيز مخابر  الجيوتكنيك و الجيولوجيا  باألجهزة المتبورة في 
 دمشق سوريا . –جامعة اليرموك الخاصة  -كلية الهندسة المدنية
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 ل  تجهيز مخابر  مواد البناء و الخرسانة  باألجهزة المتبورة في العمل ع
 دمشق سوريا . –كلية الهندسة المدنية جامعة اليرموك الخاصة 

  العمل عل  تجهيز مخابر  مواد البناء و الخرسانة  باألجهزة المتبورة في
 دمشق سوريا . –امعة الجزيرة الخاصة ج -كلية الهندسة المدنية 

 .اإلشراف عل  مخبر ميكانيك التربة في كلية الهندسة المدنية جامعة دمشق 

 تجهيز و استالم األجهزة الموردة لصالح مخبر ميكانيك التربة بجامعة دمشق 
 ومن خالل وضع التقييم الفني لتلك األجهزة .

  عداد التقارير  المخبرية و الفنيةاإلشراف عل  إجراء التجار  المخبرية وا 
    المبلوبة

  استقبال المهندسين العر  و إجراء التجار  المخبرية في كلية الهندسة
 .  المدنية بجامعة دمشق في إبار البعثات التدريبية التي تقيمها جامعة دمشق

   العمل عل   وضع دفاتر الشروب الفنية الخاصة لبعض األجهزة المبلوبة
 في كلية الهندسة المدنية جامعة دمشق  .

   التدرج الحبي –اختبارات التربة )الربوبة الببيعية إجراء تجار- 
اختبارات  -اختبارات حسا  الوزن النوعي والوزن الحجمي –الهايدروميتر 
 اختبار الق  -النفاذية ذات الضاغب الثابت و المتغير  –حدود أتربرغ 

اختبارات -اختبارات االنضغابية –اختبارات الق  البسيب  –المباشر 
ها( في كلية الهندسة المدنية اختبارات الثالثي المحاور وغير  -الضغب الحر 
 جامعة دمشق .

  التدرج الحبي –إجراء تجار  اختبارات مواد البناء )الربوبة الببيعية- 
 -اختبارات حسا  الوزن النوعي والوزن الحجمي للبح   –المكافئ الرملي 

 ا .وب أبرامز وغيرهمخر  –اللزوجة النظامية  –اختبارات بداية و نهاية األخذ 

 

 
 

  األبحاث:
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  في مجلة جامعة دمشق .مقاالت علمية محكمة ومنشورة 
  دراسة تحليلية  و نمذجة  عددية لسلوك األوتاد المصبوبة بالمكان في التر  

 –ذات المنشأ الرسوبي العضوي .  من منشورات المجلة العلمية الهندسية 
 . سوريا  –جامعة دمشق 

 جة عددية لسلوك األوتاد المصبوبة بالمكان  مع تجار  دراسة تجريبية ونمذ
عل  الضغب والشد  من منشورات المجلة  1/1تحميل حقلية  فعلية مقياس 

 سوريا  . –جامعة دمشق  –العلمية الهندسية 

 الخبرة العملية :

 في مدينة دمشق  دوار المبار -ن الخراب  عقدة نفق حس -مدير تنفيذ
ل البنية التحتية  للشبكات التالية ) لشبكات لمشروع أعمال نقل و تحوي

ك ك ف لنقل وتوليد الباقة  66هربائية الشبكات الك -الهاتف اآللي
 –بوب المياه الحلوة خ -هربائية لتوزيع الكهرباء الشبكات الك -الكهربائية 

 شبكات الصرف الصحي  ( . 

  دمشق وار المبار في مدينة د -قدة نفق حسن الخراب  ع -مدير تنفيذ 

  لمشروع تنفيذ نفق دوار المبار والموقع العام و البرق المحيبة  و نفق
 المشاة  ونفق التخديمي للسيارات ( .

  مدينة  – الزنكي الدين رنو  برج و األثري دمشق سور ترميم -مدير تنفيذ
 األثرية.دمشق 

 ت تحويل البنية التحتية  للشبكات التالية ) لشبكا مشروع نقل و -مدير تنفيذ
لكهربائية الشبكات ا   -ك ف   66هربائية الشبكات الك -الهاتف اآللي

شبكات الصرف الصحي  (  –بوب المياه الحلوة خ  -لتوزيع الكهرباء  
 . ةلمشروع عقدة كفر سوس

 بردى داخل عقدة  شروع نقل و تحويل البنية التحتية للنهرم -مدير تنفيذ
 . ةلمشروع عقدة كفر سوس  كفرسوسة(

 الشام أمام ةكفرسوس تنظيم /2/  رقم التنظيمي البريقلمشروع  -نفيذمدير ت 
  .ا  الواصل بين عقدة الكارلتون شماال  ودوار كفرسوسة القديم جنوب سنتر سيتي
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 الشام أمام كفرسوسة تنظيم /2/  رقم يميالتنظ البريقلمشروع  -مدير تنفيذ 
ا   فرسوسة القديم جنوبالواصل بين عقدة الكارلتون شماال  ودوار ك سنتر سيتي

مشروع نقل و تحويل البنية التحتية  للشبكات التالية ) لشبكات الهاتف 
لكهربائية لتوزيع الشبكات ا   -ك ف   66هربائية الشبكات الك -اآللي

 بوب المياة الحلوة ( .خ  -الكهرباء  

  اإلشراف عل  تنفيذ مشروع البنية التحية للبرقات واختبارات المواد
ة العامة لالستشعار عن بعد التابع للهيئ-ياتها ألعمال البنية التحتية  وصالح

 ريف دمشق . –في منبقة جمرايا 

    اإلشراف عل  تنفيذ مشروع البنية التحية للبرقات واختبارات المواد
 وصالحياتها ألعمال البنية التحتية  لمشروع قرببة السكني في الصبورة

 ية نية و اإلنشائية لجمعية اإلنشاءات العسكر مهندس تنفيذ  عل  األعمال المد
الجزيرة  -مدينة دمشق ) األبراج السكنية في مشروع دمر –في مشروع دمر 

 الثالثة ( .

  مهندس تنفيذ  عل  األعمال المدنية و اإلنشائية اإلدارات في مبار دمشق
 مدينة دمشق ) مبار دمشق الدولي ( . –الدولي 

 ية ولي و النهائي لعدد كبير من األعمال الهندسالمشاركة في لجان استالم األ  

 اللغات االجنبية:
  :في القراءة و الكتابة و المحادثة ممتازاللغة اإلنكليزية . 
  :مجموعة برامج  مهارات الكمبيوترMS Office. 

  برنامجPLAXIS - 2D  

  برنامجPLAXIS - 3D  

  برنامجAutoCAD- 2D  

  التعامل مع شبكة االنترنت إجادة. 


