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 كلمة ترحيبية

 . 2005التاريخ الفعلي للمعهد   ،2000-11-5تاريخ /517احدث المعهد بالمرسوم الجمهوري رقم/ 

، وباشر المعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية  في  المعهد الثالثةهو احد اقسام االنشائية الزلزالية الهندسة  قسم

، تاريخه  واستمر القسم في األداء حتى ، .في جامعة دمشق، وذلك 2005/2006القسم فعالياته في العام الدراسي 

 الدرجات العلمية )الماجستير والدكتوراه( في مجال الدراسات العليا في الهندسة االنشائية الزلزالية. ويمنح القسم 

 كل من االختصاصات التالية: منح شهادة ماجستير التاهيل والتخصص فيكما يمنح القسم 

 الهندسة الزلزالية . 

 اإلعمار. إعادة الكوارث وهنددسة من التخفيف 

 عمليات اإلغاثةاإلغاثة وادارة  

( عضممو هي ة تدريو وتتو ا االهتمامات البحثية في القسممم لتفعيل التخصممصممات الرئيسممة في مجال 6و يضممم القسممم )

 بخبرات علمية وعملية وويساهم أعضاء الهي ة التدريسية في القسم في مشاريع بحثية ، الهندسة االنشائية الزلزالية

التهيل والتخصمممص في الهندسمممة الزلزالية وفي علوم ادارة مخاور الكوارث بينما أعضممماء هي ة التدريو لماجسمممتيرات 

 ينقسمون الى قسمين:

  محاضمممممرين من خار  مالع جامعة دمشمممممق من و ارات وجامعات سمممممورية اخرة ، وهي ات علمية وبحثية

 /  19، العدد / متخصصة رائدة على مستوة العالم والقطر

 9، العدد / بتخصصات متعددة  اعضاء هي ة تدريسية من مالع جامعة دمشق / 
 

 الرؤية 

 .نحو التميز في التعليم والبحث العلمي و خدمة المجتمع في مجال الهندسة المدنية

 

 الرسالة 

بتأهيل باحثين و إعداد بحوث و دراسات في  الهندسة الزلزالية االنشائية و تقييم المخاور الزلزالية من وجهة  القسميقوم 

نظر هندسية للوصول إلى ورق و حلول متطورة و اقتصادية لتصميم منشآت مقاومة للزال ل و دراسة قابلية تصدا 

 المنشآت القائمة  ورفع الكفاءة تدعيمها.

 .المعهد جدارة متميزة و مهارة عالية في انجا اتهم العلميةوقد أثبت خريجو 



 ألهدافا

 -:إلىقسم الهندسة االنشائية الزلزالية  يهدف برنامج  

 .تحت تأثير مختلف االحمال الديناميكية الجديدة في مجاالت الهندسة المدنية اواالبحاث مواكبة التطبيقات 

 .الدراسات و البحوث العلمية التي تساهم في معالجة المشاكل الهندسية المحلية و االقليمية و الدولية اجراء

 .تأسيو شراكة مع شركات و مؤسسات محلية و اقليمية و دولية لرفع كفاءاة كل من العملية التدريسية والبحث العلمي

تركة وإقامة الدورات التدريبية للعاملين فيها بغية إعداد تقديم الخبرة والمشورة إلى المؤسسات العامة والخاصة والمش

 وتأهيل االختصاصيين والخبراء في مختلف مجاالت والهندسة الزلزالية

 العالقة ذات األنشطة كافة في التصميم كودات في وضع والمساهمة الزلزالية المعايير لتطبيق فعال رقابة نظام وضع

  السورية العربية الجمهورية في

دراسة الموضوعات التي تحال الى المعهد من الهي ات الحكومية المختلفة  والتعاون مع هذه الهي ات في االبحاث التي 

 الزلزالية. االنشائية الهندسة تقوم بها في مجال

 تتبع نشاوات المنظمات العربية واالقليمية والدولية في مجال الهندسة الزلزالية والتعاون معها.

 .ات بشان المعاهدات واالتفاقات العربية واالقليمية والدولية المتعلقة بعلوم الهندسة االنشائية الزلزاليةتقديم المقترح

 لمخرجاتاا

قسم الهندسة االنشائية الزلزالية  في المعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية في  برنامج إن المخرجات التعليمية  

 :بمايليهي أن يتمتع الخريج جامعة دمشق 

 لممارسة الهندسة المدنيه في مجاالت تصميم و تحليل الهياكل وبناء األنظمة  خلفية قوية في أساسيات الهندسة،  .1

 .القدرة على تصميم وإجراء التجارب وكذلك تحليل وتفسير النتائج .2

 .تنمية وتطوير فهم التصميم المدني وعمليات تنفيذ المشاريع .3

 .ة االتجاهات أو الخلفيات العلميةالقدرة على العمل في فرق متعدد .4

 .القدرة على تحديد و صياغة وحل المشاكل الهندسية .5

 .معرفة بالمسؤوليات األخالقية والمهنية .6

 .مهارات التفكير النقدي والعلمي التي تساعدهم على صياغة األفكار وتقييم القرارات .7

 .القدرة على التواصل بشكل فعال مع التخصصات الهندسية األخرة .8

 .راع الحاجة للتعلم المستمر والقدرة على االنخراو في مجاالتةإد .9

 .المعرفة الكافية بالقضايا والمشكالت المعاصرة .10

 وضع و تطوير المؤلفات العلمية و ترجمة المراجع ذات الصلة. .11

اصدار مجلة تخصصية لألبحاث العلمية و التطبيقية و نشرات علمية تهدف إلى التعرف بخطر الزال ل و نشر  .12

 الوعي الوقائي من األخطار الزلزالية .

توثيق التعاون العلمي في مجال الهندسة االنشائية والجيوتكنيكية الزلزالية وعلوم الزال ل مع كافة الجهات العلمية  .13

 و اإلدارية محلياً و عربياً و دولياً لتبادل الخبرات و المعارف.

 محاور البحث العلمي

 لهزات المعرضة و الطوابق متعددة المسلحة البيتونية لألبنية الطاقة ديدتب و المطاوعة و المقاومة دراسة .1

  أرضية

 الطوابق متعددة الفوالذية لألبنية النمطي التحليل .2



 المتعدد التقيم مع مقارنتها و المدنية الهندسة للمنشآت الديناميكية الخصائص لتقدير تجريبية و تحليلية دراسة .3

  الكودات في

 المدنية الهندسة للمنشآت الديناميكي السلوع لنمذجة محدودة عناصر تطوير .4

 االعتبار بعين المحورية الحموالت تأثير بأخذ الفوالذية لإلوارات الديناميكي التحليل .5

 المسلحة البيتونية للمنشآت االهتزا ات عزل .6

  للمنشآت الزلزالية االنتقاالت تقدير .7

  األرضية الهزات أثناء المدنية الهندسة المنشآت كفاءة رفع .8

  ديناميكية لحموالت المعرضة و المسلحة البيتونية للمنشآت الجوائز – األعمدة عقد سلوع .9

  ديناميكية لحموالت المعرضة و الفوالذية المنشآت عقد سلوع .10

 أعضاء الهيئة لتدريسية من مالك المعهد

 االختصاص مرتبة علمية االسم والوظيفة التي يشغلها

 هاله توفيق حسن

الهندسة االنشائية الزلزالية رئيو قسم  
 استاذ مساعد

السلوع الديناميكي لالبنية الحجرية تحت تاثير الحموالت 

 الزا الية
 امجد الحلواني

معار لجامعة الجزيرة الخاصة   
اصيل مدرس  التصميم االمثل للمنشات المعدنية المقاومة للزال ل 

متمرنمدرس   ريم صحناوي  منشآت تحت تأثير الزال لالسلوع الالخطي لل   

نجار  داليا  

 ممثل نقابة المعلمين في المعهد
متمرنمدرس    رفع كفاءة المنشات البيتونية القائمة على الزال ل 

عادل الفريحاتم.  .د  مدرس متمرن 
قياسات معالجة  (GPS) المحلي السلوفاكي اإلحداثيات نظام في  

(S-JTSK) لسلوفاكيا جديد إسقاو نظام وفي  

 استاذ متمرن د.م. حسين صالح 
  تصميم الشبكات الجيوماتية واستخدامها في ادارة خطر الكوارث 

 

 أعضاء الهيئة الفنية من مالك المعهد

ماجستير   –يساء عرب م. م يةئهندسة انشا قائم باالعمال   

ماجستير-م. سو ان حا  سليمان  هندسة انشائية قائم باالعمال 

  جامعة دمشقمالك محاضرون من 

قسم الطب الشرعي-كلية الطب البشري استاذ ا. د. حسين نوفل  

قسم البي ة –كلية الهندسة المدنية  استاذ د. محمد بشار المفتي .أ  

قسم علم النفو –كلية التربية  استاذ أ.د. أحمد الزعبي  

 كلية االقتصاد أستاذ الحسين د.عبدالكريم أ.

قسم المنشآت المائية –كلية الهندسة المدنية  مدرس د.م. بسام فركوح   



قسم الجيوتكنيك –كلية الهندسة المدنية  استاذ  د.م. إبراهيم حمود  

قسم العلوم االساسية –كلية الهندسة المدنية  استاذ مساعد د. إسماعيل حمدان   

  مياسة ملحمد. م. 
 رئيسة قسم الهندسة الجيوتكنيكة الزاللزالية

 مدرس 
قسم الجيوتكنيك –كلية الهندسة المدنية   
 

 نائب علمي  -د. نضال شقير
 المعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية

قسم الجيوفيزياء -كلية العلوم استاذ مساعد  

 كلية العلوم استاذ د. رفيق جبر 

جامعة دمشقمالع محاضرون من  خار    

المستدامةجمعية التنمية  دكتور مهندس د. يحيى عويضة  

هي ة االستشعار عن بعد سابقاً  -جمعية التنمية المستدامة  خبير جيولوجي مروان قضماني  

جامعة الوادي الخاصة -الشركة العامة للدراسات   دكتور مهندس د.م.معين رامز سكران  

 و ارة الداخلية دكتور مهندس د.م. عارف سويدان

تكتونيك  لزالي -دكتور د رضا سبيناتي الطاقة الذرية هي ة   

 معهد التخطيط االقليمي  دكتور د. محمد سعيد الحلبي

 خبير  اسفير معتمد في  سورية  ماهر األبرش

ماجستير قبطان اعالي  غالب الجنديأ 

 بحار
 حر

 حر دكتوراه  د.م. محمد طاطيش

 جامعة اليرموع الخاصة دكتور مهندس د.م. سهيل عبدو

 هي ة الطاقة الذرية مدير بحوث د. محمد خير عبدالواحد

مهندسدكتور  د.م.عبده حسين علوش  الموارد المائية 
 حر دكتور مهندس د.م. عمر الشيخ خليل

جامعة ورووس –رئاسة مجلو الو راء   د.م. حسين ابراهيم   

 و ارة الداخلية    د. ياسر كلزي 

 و ارة النقل دكتور  مهندس د.م. محمد فادي نقرش

 المركز الوطني للزالزل دكتور تكتونيك صفائح د. سامر زيزفون 
 وزارة السياحة ماجستير خالد صادقم. 

 الهيئة العامة للتخطيط اإلقليمي ماجستير م. هبة سليم
 


