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 سيرة ذاتية
 

 معلومات شخصية : – 1
 د. م. محمد فواز مسوتي االسم :
 7337 -دمشق  مواليد :
 للشؤون اإلدارية وشؤون الطالب.نائب عميد كلية الهندسة المدنية  العمل : 

 .ومواد البناءقسم هندسة النقل  –في كلية الهندسة المدنية  عضو هيئة تعليمية  
 المؤهالت العلمية : – 2

  7348 جامعة دمشق  –ة في الهندسة المدنية إجاز. 

  دبلوووم دراسووام معمقووةDEA –  المدرسووة الوينيووة العليووا للمي انيووأ  –ديناميووأ ضر ووي و حوو يENSM –   ف نسووا –نانوو
 7344. 

  جامعوة لوهواف  لالتعواون موم الم بو   – سويالن الحيوتسسوتيل فوي المنشولم الط قيوة المسولحة –دكتووراة فوي الهندسوة المدنيوة
 .7338 ف نسا – LCPCم كزي للط ق والجسور ال

 .عضو في نقالة المهندسين لم تبة مهندس استشاري لاختصاص ي ق 
 : مراحل العمل المهني – 3

  7348 م كز الدراسام والبحوث العلمية –دائ ة الدراسام  –ال دمة اإللزامية : مهندس مدني قائم لاألعمال - 
7344. 

 ضهم األعمال :

o 7343 ي لمحطة وقود ب زةالتصميم اإلنشائ 

o .7343 تدقيق دراسة مبنى س ني ب جي في ب زة 

o 7343 تدقيق دراسة مبنى المطعم والنادي الم كزي في ب زة 

  7338 – 7344 ف نسا -جامعة لوهاف   –تحضي  دكتوراة. 

  مدقق رئيسي لنظم إدارة الجودةISO 9000 – االستشاريون للجودة والتكنولوجياCQT  1991منذ. 

 0660 – 0666 دمشق –ار وزي  الدولة لشؤون البيئة مستش. 

   )0660مدي  إدارة الت طيط والتدريب في مؤسسة الطي ان الع  ية السوري )ندب جزئي من قبل الجامعة لمدة عام – 
0663 

  2007 – 0668 + مدي ية النقل والم ور مدي ية الدراسام –مستشار في محافظة مدينة دمشق 
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 مجال البرمجة والتصميم بمعونة الحاسب :لخبرات في ا - 4ا

 ( مست دم جيد للب امج الم تبية األساسيةWord, Excel, Access, PowerPoint.) 
 ( مب مج جيد بلغامBasic, Fortran, Turbo C, Visual Basic.) 
 ( مست دم جيد لب امج التصميم لمعونة الحاسبAutodesck-civil 3D , SAP, ANSYS, MSProject.) 
 مست( دم جيد لبعض ب امج ال اصة لالجيوتسنيأ GEODE, CARTAGE, PETALE, PROSPER.) 

 

 الخبرات التدريسية : – 5

  7338منذ  جامعة دمشق – كلية الهندسة المدنية –مدرس في قسم النقل والمواصالم. 

  جامعة دمشق. –كلية الهندسة المدنية  -تدريس مادة المطارام لطالب السنة ال امسة 

  جامعة دمشق. –كلية الهندسة المدنية  –دبلوم دراسام عليا  –مادة الم ور والمطارام تدريس 

 جامعة دمشق. –كلية الهندسة المدنية  –دبلوم دراسام عليا  –لمعونة الحاسب(  الط ق  تدريس مادة )تصميم 

  جامعوووة  –هندسوووة المدنيوووة كليوووة ال –دبلووووم دراسوووام عليوووا  –تووودريس موووادة دراسوووام جيوتسني يوووة متقدموووة للطووو ق والمطوووارام
 دمشق.

  جامعة دمشق. –كلية العلوم  –دبلوم إدارة األخطار البيئية  –تدريس مادة الس ن الحض ي 

  كليووة الهندسووة  –ماجسووتي  دراسوام عليووا  –للطوو ق والمطووارام  صويانة وععووادة تلهيوول يبقووام ال صوفتودريس مووادة دراسووام
 جامعة دمشق. –المدنية 

 جامعة دمشق. –كلية الهندسة المدنية  -ماجستي -اديام منشلم النقل والمواصالم تدريس مادة إدارة واقتص 

  كليووة  –قسووم هندسووة النقوول والمواصووالم  -اإلشوو اع علووى مشوواريم ت وو س يووالب السوونة ال امسووة ودبلوووم الدراسووام العليووا
 جامعة دمشق. –الهندسة المدنية 

  جامعة دمشق. –كلية الهندسة المدنية  –م قسم هندسة النقل والمواصال –اإلش اع على م ب  الط ق 

  جامعة دمشق. –كلية الهندسة المدنية  –قسم هندسة النقل والمواصالم  –اإلش اع على م ب  مواد البناء 

  الماجستي . عدد من رسائلالمشاركة لاإلش اع على اإلش اع و 

  المشاركة لاإلش اع على رسائل دكتوراة. 

 

 المؤلفات والمنشورات : –  6
1. 25/06/1992 : "Creep of sand confined geotextiles : experimental results". 

Second International Symposium "Textile composites in building construction", Lyon, FRANCE. 

 

2. 11/11/1992 : "Mechanical behaviour of geotextiles in the design of permanent reinforced structures". 

International Symposium on Earth Reinforcement Practice, University of Kyushu, Fukuoka, Japan. 

 

3. 14/5/1993 : "Comportement à long terme des géotextiles". 

Onzièmes journées universitaires de génie civil, Prix René HOUPERT, IUT de NIMES, FRANCE. 

 

4. 05/09/1994 : "Tensile and creep behaviour of geotextiles". 

Fifth International Conference on geotextiles, geomembranes and related products, SINGAPORE. 
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5. 01/04/1997 : "Comportement au fluage des géotextiles en renforcement mécanique". 

Etudes et recherches des laboratoires des ponts et chaussées, série géotechnique-GT63, LCPC, Paris, France. 

 

 .نتائج تجريبية لدراسة تأثير الحصر بالرمل على سيالن الجيوتكستيل" : 01/11/1997 .6

The 37th Science Week, University of Damascus, Syria. 

 

7. 04/05/1999 : " Economic evaluation for road projects in the developing countries ". 

Scientific conference on “low cost roads”, Damascus university, Syria. 

 

8. 2008: “Analysis of Present Serviceability and its Relationship to Roughness Index (the Syrian Case)". 

Damascus University Journal for the Engineering Sciences.vol.24 No. 2- 2008 

 

9. 2010: "Evaluation of Dynamic Modulus of Asphalt Course Related to Empirical Approach and Field 

Measurements". 

Damascus University Journal for the Engineering Sciences. Vol.26 No. 2- 2010. 

 

10. 2011: "Rutting Prediction of Flexible Pavements Using Finite Element Modeling". 

Jordan Journal of Civil Engineering, Vol. 5 No. 2 (April 2011). 

 

11. 2012: "Rutting Analysis of Flexible Pavements Using Finite Element Modeling". 

Journal of Homs University for the Engineering Sciences. 

  7334 جامعة دمشق  – 34ضسبوع العلم  –نتائج تج يبية لدراسة تلثي  الحص  لال مل على سيالن الجيوتسستيل. 

  جامعوووة دمشوووق –موووؤتم  علموووي طوووول الطووو ق قليلوووة التسووواليف  –التقيووويم االقتصوووادي لمشووواريم الطووو ق فوووي الووودول الناميوووة
 7333. 

  7333 منشورام جامعة دمشق –المطارام. 

 
 المؤتمرات:المشاركة في 

 Inter ministerial meeting (for the ministers resposables of the environment) – October 2001, Algeria. 

 UNFCCC Open ended informal high-level consultation (Netherlands 25-28 June 2001). 

 UNFCCC 6th sessions of the SBSTA & SBI, Bonn 18-27 July 2001. 

 3ed Environmental Conference for cement industry, Damascus, September 2001. 

 4th International Conference on Geotextiles, Geomembranes and Related Products, 1990, May 28 – June 1, 

The Hague, Netherlands. 

 Second International Symposium "Textile composites in building construction", 1992 June 23 – 25, Lyon, 

France. 

 Onzièmes journées universitaires de génie civil, Prix René HOUPERT, 1993, 

May 13-14, NIMES, France. 

 Rencontres 93 «Géotextiles Géomembranes»,1993, 

Septembre 29 – 30 Joué-Lès-Tours, France. 

 The 37th Science Week, Damascus University, Syria.(01/11/1997). 
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 The 38th Science Week, Al-Baath University, Syria.(01/11/1998). 

 The 39th Science Week, Damascus University, Syria.(01/11/1999). 

 اللغات األجنبية : – 1
 : جيد جدًا. الف نسية 
  : جيد جدًا. اإلنسليزية 

 ور المهندسالدكت
 محمد فواز مسوتي


