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 الجميورية العربية السورية
 كمية اليندسة المدنية – دمشقجامعة 

    م35/8/4244التاريخ: 
 

 )شيادة خبرة(
 

 (CV)     " السيرة الذا تية "     استمارة عضوىيئة تدريسية
 

 /11/11: تاريخ الميالد – سوري: الجنسية -ندس منير عارف األطرش  الدكتور المي األستاذ :عضو ىيئة التدريس اسم
  .ولدينمتزوج ولو : الحالة االجتماعية -م1514

، ألمانيا من جامعة دريسدن التقنية ماجستير –م 1541من جامعة دمشق  مدنيةالندسة في الي إجازة الشيادات التي يحمميا:
 -(Reinforced Concrete) بيتون مسمح: االختصاص –م 11/3/1544من جامعة دريسدن التقنية، ألمانيا دكتوراه  -م 1541

 .م11/5/1544تاريخ العودة من اإليفاد: 
 المغة األلمانية جيدة. -يزية جيدةنكمالمغة اإل -عربيةالالمغة األم  المغة التي يتكمم بيا:

 .دمشق / سوريةسة المدنية بجامعة قسم اليندسة اإلنشائية في كمية اليندعنوان العمل: 

E-Mail: dr.alatrash@hotmail.com 
Mobile: 00963947474767 & 00963933215767 

 .دمشق/سوريةبجامعة  تدريسية يئةى عضو الوظيفة الحالية:
المؤسسة  –مؤسسة االسكان العسكرية  –بمدية الكفر –بمدية السويداء المؤسسات والشركات التي سبق لو العمل فييا في سوريا:

 الشركة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية. –هالشركة العامة لمشاريع الميا –العامة لتنفيذ اإلنشاءات العسكرية
 (.1112-1554) ..أكاديمية السودان لمعموم -جامعة عموم التقانة-جامعة الخرطوم-جامعة الزعيم األزىري في السودان:

 
  الوظائف العممية: – 3

 م.01/5/1111امعة دمشق منذ في المعيد العالي لمبحوث والدرسات الزلزالية بج رئيس قسم اليندسة اإلنشائية الزلزالية -
في المعيد العالي لمبحوث والدرسات الزلزالية بجامعة دمشق منذ  رئيس قسم اليندسة الجيوتكنيكية الزلزالية )تكميفًا( -
 م.01/5/1111
 .م01/4/1111 م وحتى11/5/1112بجامعة تشرين منذ  نائب عميد كمية اليندسة المدنية لمشؤون العممية -
 م.01/11/1110م وحتى 10/5/1115في كمية اليندسة المدنية بجامعة تشرين منذ  ندسة اإلنشائيةرئيس قسم الي -

 م.1112- 1111رئيس لجنة مشاريع التخرج في قسم اليندسة المدنية بجامعة الزعيم األزىري  -
 م.1112- 1112عضو مجمس البحوث والدراسات العميا في كمية اليندسة بجامعة الزعيم األزىري  -

 م.1112- 1112الدراسات العميا والبحث العممي في كمية اليندسة بجامعة الزعيم األزىري منسق  -
 رئيس لجنة زالزل لتوصيف المنشآت لمقاومة الزالزل في محافظة الالذقية / سوريا.    -
عض لب تقديم االستشارات والخبرة –م1554-1551رئيس وحدة الدراسات البيتونية في جامعة تشرين خالل الفترة    -

 الشركات.
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وجب القرار رقم في قسم اليندسة اإلنشائية في كمية اليندسة المدنية بجامعة تشرين بم  في وظيفة أستاذ متفرغ تعيين -
 م. 12/3/1114 ( تاريخ/ل252)

معة تشرين بموجب القرار في قسم اليندسة اإلنشائية في كمية اليندسة المدنية بجا  في وظيفة أستاذ مساعد متفرغ تعيين -
 م.12/1/1553/ل( تاريخ  022قم )ر 

معة تشرين بموجب القرار رقم في قسم اليندسة اإلنشائية في كمية اليندسة المدنية بجا في وظيفة مدرس متفرغ  تعيين -
 م.11/2/1552/ل( تاريخ 012)

عة تشرين بدءًا في قسم اليندسة اإلنشائية في كمية اليندسة المدنية بجامفي وظيفة مدرس متفرغ متمرن  اعتبار التعيين -
 م.13/2/1554/ ل( تاريخ  113م( وذلك بموجب القرار رقم)11/2/1551م ) بداًل من تاريخ 4/3/1551من تاريخ 

ب القرار في قسم اليندسة اإلنشائية في كمية اليندسة المدنية بجامعة تشرين بموج في وظيفة مدرس متفرغ متمرن تعيين -
 م.11/2/1551/ل( تاريخ 001رقم )

 
 :نشاط العمميال – 4
 مؤلفات: 

 م.1113-1112، الطبعة الثانية/ معدلة،  ةجامعة تشرين/سوري –المنشآت البيتونية الصناعية   -

  .م1112جامعة تشرين/سوريا،  –/1مقاومة المواد / -

 م.1111، ةجامعة تشرين/سوري –المنشآت البيتونية الصناعية  -

 م.1113جزء أول وجزء ثاني، الخرطوم  – بريطانيتصميم اإلنشاءات الخرسانية المسمحة بواسطة الكود ال -

 م.1110جزء أول وجزء ثاني، الخرطوم  –تصميم اإلنشاءات الخرسانية المسمحة بواسطة الكود البريطاني -

 م.1555 – 1554، ةسوريجامعة تشرين /  –األبنية العالية من البيتون المسمح  -

 م. 1552 – 1551،  ةجامعة تشرين / سوري –منشآت البيتون المسمح  -
 م.1551 – 1552، ةسوريجامعة تشرين /  -بيتون المسمح األبنية العالية من ال -

 

 مؤتمرات عمميةمشاركة بأوراق عممية ب : 

 تحت  الخرسانية المسمحة باستخدام عوازل مطاطية محمية الصنع لممباني الديناميكيةاالستجابة  دراسة:  " ورقة بعنوان
أيار  11-10المدنية بجامعة دمشق  " ألقيت في المؤتمر العممي اليندسي لكية اليندسة ورةتأثير أحمال االنفجارات المجا

 م.2022
  :وتقييم   أولويات إعادة اإلعمارألقيت في مؤتمر "   اإلعمار في الجميورية العربية السورية إعادة تحديـــــــــــــات" ورقة بعنوان

-25تحاد الميندسين العرب بالتعاون مع نقابة الميندسين السوريين، ، االمنشآت المتضررة جراء األعمال الحربية 
 م.26/9/2021

  قة بعنوان: تدوير مخمفات المباني واستخداماتيا في البناء  ألقيت في المؤتمر العممي الدولي األول إلعادة إعمار ور
   م.12/7/2019-10بالفترة  سورية الوطن، في كمية اليندسة المعمارية بجامعة دمشق،

  ورقة بعنوان:  "  تدعيم المنشآت البيتونية المسمحة  "  ألقيت في المؤتمر اليندسي األول )إعادة اإلعمار رسالة
  م.2017تشرين األول  11-9إنتصار(، في كمية اليندسة المدنية بجامعة حماة بالفترة 
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 مح عالي المقاومة  باستخدام اإلحضارات ورقة عممية بعنوان: " تأثير الحرارة العالية عمى الجوائز من البيتون المس
 الندوة العممية آفاق ومستجدات البحوث العممية في اليندسة المدنية، " ألقيت في  (Silica Fume)المحمية ورماد السيميكا 

 .م2017أيار  11-10 بالفترة تشرينفي كمية اليندسة المدنية بجامعة 
 اليندسي ومواصفات طالب اليندسة " ألقيت في مؤتمر تأثير مخرجات  ورقة عممية بعنوان: " شروط القبول في التعميم

-11التعميم العام ما قبل الجامعي في جودة التعميم اليندسي والذي انعقد في اتحاد الميندسين العرب في القاىرة بالفترة 
 م.11/11/1112

 دات ورقة عممية بعنوان: " تدعيم المباني لمواجية الخطر الزلزالي باستخدام مخمADAS  مطورة محمية الصنع ؤخيصة
" ألقيت في مؤتمر اليندسة الجيوتقنية والذي ينظمو اتحاد الميندسين العرب/لجنة اإلنشاءات والتشييد بالتعاون مع  الثمن

 م.15/0/1112-14نقابة الميندسين العراقية في بغداد بالفترة 

 :ألقيت في المؤتمر  " واستخداميا في العناصر اإلنشائية المباني" إعادة تدوير أنقاض ومخمفات  ورقة عممية بعنوان
 الدولي إلعادة إعمار المدن المتضررة بفعل الكوارث في كمية اليندسة المدنية بجامعة البعث بالفترة

 م.2016تشرين األول  3 – 1
  خدام مخّمدات معدنية % باست45ورقة عممية بعنوان: " تخفيض قوى القص الطابقية التصميمية في األبنية السكنية حتى

" ألقيت في المؤتمر الدولي إلعادة إعمار المدن المتضررة بفعل الكوارث في كمية اليندسة المدنية  N-ADASمطّورة 
 م.2016تشرين األول  3 – 1بجامعة البعث بالفترة 

 ة  باستخدام اإلحضارات ورقة عممية بعنوان: " تأثير الحرارة العالية عمى الجوائز من البيتون المسمح عالي المقاوم
" ألقيت في المؤتمر الدولي إلعادة إعمار المدن المتضررة بفعل الكوارث في  (Silica Fume)المحمية ورماد السيميكا 

 م.2016تشرين األول  3 – 1كمية اليندسة المدنية بجامعة البعث بالفترة 
 المؤتمر البيئي البحثي الثالث لعام ة البيئة " ُألقيت في ورقة عممية بعنوان:  " إعادة تدوير أنقاض ومخمفات الدمار وحماي

م بعنوان: " التحديات البيئية وطرق معالجتيا "، في وزارة الدولة لشؤون البيئة، عمى مدرج جامعة دمشق، والذي 2015
  م.  3/12/2015 – 30/11انعقد في 

  الجيل مع احصائياُ  ومقارنتيا السريع لإلنشاء صنعال مسبقة أبنية لنماذج الثاني الجيل بعنوان: "  تطوير عمميةورقة 
عادة اإلعمار والتركيب  "   لمتصنيع االقتصادي المستوى عمى األول ألقيت  في المؤتمر اليندسي األول أولويات التنمية وا 

 م.2015آب  18-16، في نقابة الميندسين السوريين/فرع الالذقية، والذي انعقد في 
  مطّور معدني بمخّمد سورية في القائمة اليندسية المنشآت يمبعنوان: تدع عمميةورقة ADAS سموكيا لتحسين 

عادة ارات "  واالنفج الزالزل خطر ضد كفاءتيا ورفع الديناميكي ألقيت  في المؤتمر اليندسي األول أولويات التنمية وا 
 م.1111آب  14-12اإلعمار ، في نقابة الميندسين السوريين/فرع الالذقية، والذي انعقد في 

  ألقيت  في المؤتمر اليندسي "   التأىيل واعادة لمتقوية ونماذج المسمحة البيتونية المنشآت تصدعبعنوان: "   عمميةورقة
عادة اإلعمار األول   م.1111آب  14-12، في نقابة الميندسين السوريين/فرع الالذقية، والذي انعقد في أولويات التنمية وا 

  " :وضع الجمل اإلنشائية لممباني السكنية في سورية قصة جديدة لمواجية خطر الزالزل واالنفجارات ورقة عممية بعنوان
أيار  10-11"  ألقيت  في مؤتمر الرؤى الجديدة في االسكان المستدام، في جامعة البعث/سوريا، والذي انعقد في 

 م.1111



 11   من  2  صفحة

 وسيل التركيب في تحسين السموك الديناميكي  ورقة عممية بعنوان:  " نحو استخدام مخمد معدني مطور رخيص الثمن
لمجمل اإلطارية المعرضة لمزالزل واالنفجارات القريبة في سورية " ألقيت في المؤتمر الدولي األول لميندسة المدنية في 

 م.1112آب  2-2جامعة تشرين/سوريا، والذي انعقد في 

  البيتونية المسمحة باستخدام بيتون عالي المقاومة من ورقة عممية بعنوان:  " تأىيل الحرارة العالية عمى الجوائز
إحضارات محمية ورماد السيميكا" ألقيت في المؤتمر الدولي األول لميندسة المدنية في جامعة تشرين "  والذي انعقد في 

 م.1112آب  2-2
  الدولي األول لميندسة المدنية ورقة عممية بعنوان:  " التجربة السودانية في إعادة تأىيل الجسور "  ألقيت  في المؤتمر

 م.1112آب  2-2في جامعة تشرين/سوريا، والذي انعقد في 
  :عادة تأىيل بعض الُمنشآت البيتونية " ورقة عممية بعنوان في ورشة عمل: إعادة إعمار وتأىيل   " نماذج لتقوية وا 

 م. 10/2/1112-11المنشآت اليندسية في سورية، جامعة دمشق 

 عادة تأىيميا الخرسانيةصدع المنشآت ن: " تورقة عممية بعنوا "  في المؤتمر العربي الثاني عشر  في الساحل السوري وا 
 م.1110-11-14-12لميندسة اإلنشائية، طرابمس، ليبيا، 

  ورقة عمل بعنوان: " تدعيم المباني البيتونية "  في مؤتمر األيام العممية الذي أقيم في كمية اليندسة المدنية بجامعة
 م.11/2/1111-11/سوريا، حمب

 المشاكل والحمول، التي -التقوية والتدعيم "  في الندوة العممية: ىندسة اإلنشاءات-ورقة عمل بعنوان: " تصدع الجسور
 م. 14/11/1111-13أقيمت في قسم اليندسة اإلنشائية في كمية اليندسة المدنية بجامعة تشرين/سوريا،

  رة الستيالك الطاقة "  في المؤتمر البيئي األول الذي أقيم في محافظة السويداء ورقة عمل بعنوان:  " المباني الموف
 م.1111أيار  11-11بالفترة 

  ورقة عمل بعنوان:  " واقع المنشآت البيتونية المسمحة في الساحل السوري "  في األيام العممية التي أقيمت في كمية
 م.1111نيسان  15-14اليندسة المدنية بجامعة حمب بالفترة 

 :كباري نير القاش بمدينة كسال في السودان وما تسببو من فيضانات " في ورشة عمل استثمار  ورقة عمل بعنوان  "
 م.1115تشرين األول  15-14الموارد المائية وتنميتيا التي أقيمت في كمية اليندسة المدنية بجامعة تشرين بالفترة بين 

 عادة تأىيل الجسور "  في األيام العممية التي أقيمت في كمية مل بعنوان: " التجربة السودانية ورقة ع في صيانة وا 
 م.1115نيسان  01-15اليندسة المدنية بجامعة حمب بالفترة 

 مل بعنوان: " واقع التشييد في جميورية السودان )المشاكل والحمول( "  في المؤتمر الدولي بعنوان صناعة ورقة ع
 م.1115/ 10/0-11والطموح، والمنعقد في كمية اليندسة المدنية بجامعة البعث بالفترة اإلنشاءات اليندسية بين الواقع 

 ممية بعنوان: " تعزيز اإلستفادة من خبرات الكوادر اليندسية التخصصية في مؤسسات التعميم العالي لخدمة ورقة ع
ات التعميم العالي بالوطن العربي في استراتيجيات تطوير مؤسس –المجتمع " في المؤتمر الدولي السنوي الثالث والعشرون

تحت شعار أفاق جديدة ...لمستقبل أفضل، والمنظم من ِقبل جامعة المنصورة بالتعاون مع  -ضوء التحديات المعاصرة
/ 3/ 01- 14مصر في الفترة من  -األكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحري والمنعقد في االسكندرية

 م.1113

 المممكة مياه: الرياض /ممية بعنوان:  "  إحدى سبل األمن المائي والغذائي العربي "  في مؤتمر الخميج السادس لمورقة ع
 م. 1110مارس  11 - 4العربية السعودية، 
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  ورقة عممية بعنوان  " حماية المباني الخرسانية المسمحة "  في المؤتمر العممي الخامس بعنوان:  " اإلسكان والتنمية في
 م.  2/1111/ 15- 13لسودان، المشاكل والحمول  " في المركز القومي لمبحوث،  الخرطوم، ا
  ورقة عممية  بعنوان: " صدأ فوالذ التسميح في منشآت الساحل السوري وسبل الحماية واإلصالح "  في المؤتمر العربي

عادة تأىيل المنشآت  م.15/5/1554-12 –القاىرة / مصر –لترميم وا 

 بعنوان:  " تصدع المنشآت البيتونية في الساحل السوري وسبل الحماية " في المؤتمر الدولي الثالث لمبناء  ورقة عممية
 م. 1552 القاىرة /مصر –الجمعية العربية لمتطوير  –والتشييد 

  األسباب وطرق المعالجة "  في المؤتمر اإلقميمي األول لمسكن الصحي –ورقة عممية بعنوان:  " تصدع األبنية
 م.1551مارس -الخرطوم/السودان –جامعة أم درمان االسالمية–االقتصادي

  )جامعة تشرين  –ورقة عممية بعنوان:  " تصدع المنشآت البيتونية المسمحة " في المؤتمر الحادي والثالثون )أسبوع العمم
 م. 1551نوفمبر  –/ سوريا 

  لطابق الواحد من البيتون المسمح "  في مؤتمر األبنية ورقة عممية بعنوان: " تطوير األبنية متعددة األغراض ذات ا
 م.1544سبتمبر  –ألمانيا  –الصناعية في اليبزيج 

 

  ندوات عمميةمشاركة بأوراق عممية في:  
ورقة عممية بعنوان:  " تصدع المنشآت البيتونية المسمحة، المشاكل والحمول "  في أسبوع العمم في نقابة الميندسين  -

 م.1/3/1115-م15/2/1115 -السويداء فرع-السوريين

ورقة عممية بعنوان:  " سموك المباني أثناء حدوث الزالزل ودروس مستفادة، أمثمة واقعية "  في ندوة عممية في الجمعية  -
 م. 15/1/1111  –الخرطوم/السودان –دارالميندس –اليندسية السودانية

حة، األسباب والمعالجة مع أمثمة واقعية " في ندوة عممية في ورقة عممية بعنوان:  " تصدع المنشآت الخرسانية المسم -
 م.   14/2/1111  –الخرطوم / السودان  –دارالميندس  –الجمعية اليندسية السودانية 

ورقة عممية بعنوان:  " تصدع المنشآت البيتونية المسمحة، التقوية والتدعيم "  في الندوة العممية بعنوان   " تحديد عيوب  -
التنفيذية وطرائق معالجتيا "  المجمس األعمى لمعموم بالتعاون مع جامعة البعث كمية اليندسة المدنية/حمص/  األبنية
 م.15/2/1554-14سوريا، 

وورقة عممية ثانية بعنوان: "  نية المسمحة لمقاومة الزالزل " ،ورقة عممية بعنوان: " رفع كفاءة العناصر والمنشآت البيتو  -
في ندوة الدورة التأىيمية لمميندسين في لمقاومة الزالزل، مثال تطبيقي " لي من البيتون المسمح تصميم وحساب بناء عا
 م.13/11/1552-11سوريا، رع الالذقية/ف –نقابة الميندسين  –مجال اليندسة الزلزالية

 م. 13/11/1553–فرع الحسكة/ سوريا -ورقة عممية بعنوان: " تدعيم المباني "  في ندوة عممية في نقابة الميندسين -
  -سوريا ة  في نقابة الميندسين فرع طرطوس/ورقة عممية بعنوان:  " تأثير الزالزل عمى المباني "  في ندوة عممي -

 م.11/11/1552
ناء عالي لمقاومة الزالزل "  في ندوة عممية في نقابة الميندسين فرع ورقة عممية بعنوان:  " تصميم وحساب ب

 م.4/3/1552 –الرقة/سوريا
ورقة عممية بعنوان:  " اشتراطات الكود العربي السوري حول الزالزل مع مثال تطبيقي "  في ندوة عممية بعنوان: الزالزل  -

 م.15/11/1551-14 –لرقة/سورياوطرق الوقاية لمحد من  أخطارىا،  في نقابة الميندسين فرع ا
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 أبحاث عممية منشورة:  

 تاريخ النشر  المجمة الناشرة عنوان البحث

تأثير الحرارة العالية عمى العارضات الخرسانية  -
 المسمحة المحسنة

 تحديات إعادة اإلعمار  -
 

 
 

 
  في الجميورية العربية السورية تحديات إعادة اإلعمار -
 
 
في  (Silica Fume)السيميكا أثر إضافة مادة رماد  -

  الخمطات البيتونية المصنوعة من احضارات محمية
 

في مجمة العموم اليندسية، جامعة أم 
 درمان اإلسالمية، السودان

في مجمة التعميم والمجتمع العدد 
، جامعة الشام الخاصة 19-20

 دمشق
 

العدد في مجمة الميندس العربي، 
سوريين، نقابة الميندسين ال 184
 شق.دم
 

/ 37في مجمة جامعة البعث، مجمد /
 ، سوريةم2015لعام 

2021 
 
 

 م2017
 
 
 

 م2017
 
 

 م2015تموز 

انخفاض مقاومة البيتون عالي المقاومة باستخدام  -
احضارات محمية ورماد السيميكا عمى الضغط عند 

 تعرضو لدرجات حرارة عالية  
 

في مجمة جامعة تشرين لمبحوث 
/، العدد 03/ والدراسات العممية، مجمد

  ، سوريةم1111/ لعام 2/

 م1111حزيران 

تأثير عممية تبريد عينات بيتونية بالماء وباليواء بعد  -
 تعرضيا لدرجات حرارة عالية

 

/ 03في مجمة جامعة البعث، مجمد /
  ، سوريةم1111لعام 

 م1111تموز 

دراسة تحميمية لمخمد معدني مطّور من النمط  -
ADAS لزلزالية في الجمل بيدف تبديد الطاقة ا

 اإلطارية المعدنية

 في مجمة جامعة دمشق لمعموم      
 /ص   1204، قبول رقم اليندسية   
 م، سورية11/11/1111تاريخ    

كانون أول 
 م1111

تأثير دور االىتزاز الحر لنظام عزل زلزالي ال  -
عمى االستجابة الديناميكية الال خطية  LRBخطي

 SAP2000ستخدام طوابق با 6لبناء مكون من 

 

في مجمة الجمعية اليندسية 
أيمول  21، مجمد 1السودانية، العدد 

 م، الخرطوم، السودان 1111

 م1111أيمول 

 م1111 في مجمة جامعة تشرين   بشكل حرف  –مقارنة بين الصفائح المصمتة والمفرغة  -
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X  المستخدمة في المخمدات المعدنيةADAS  من
حيث )نسبة التخامد & نسبة المطاوعة & نسبة تبديد 

 الطاقة(

 

 لمبحوث والدراسات العممية،     
 /ص م ج 412قبول لمنشر برقم   
 م، سورية13/1/1111تاريخ    

مقارنة بين الصفائح المصمتة والمفرغة المستخدمة      -
من حيث )نسبة  ADASفي المخمدات المعدنية 

 التخامد & نسبة المطاوعة & نسبة تبديد الطاقة(

 

 في مجمة جامعة دمشق لمعموم      
 /ص   021اليندسية ، قبول رقم    
 م، سورية11/0/1111تاريخ    

 م1111

عادة تأىيل المنشآت الخرسانية المسمحة  - صيانة وا 
دراسة حالة صوامع الغالل بمرفأ الالذقية -المتصدعة

 السوري

 

العدد -مجمة جامعة الزعيم األزىري
 الخرطوم-الرابع

 م1114يونيو 

العدد -مجمة جامعة الزعيم األزىري حماية فوالذ التسميح من الصدأ والتآكل -
 الخرطوم-األول

 

 م1112أكتوبر 

التحميل االقتصادي والفني ليياكل مختارة من الحديد  -
  -والخرسانة، حالة دراسة في السودان

 –مجمة أكاديمية السودان لمعموم 
 الخرطوم -العدد األول

 

 م1112يوليو

مجمة البحوث الصناعية في مركز  مباني الخرسانية المسمحة في السودان تطوير ال-
 البحوث واالستشارات الصناعية 

 

 م1112سبتمبر

صدأ وتآكل فوالذ تسميح المنشآت الخرسانية المسمحة  -
 وأىمية الصيانة واالصالح  

مجمة العموم والتقانة في جامعة 
 السودان لمعموم والتكنولوجيا  

 

 م 1112يوليو

صيانة  –صدأ فوالذ التسميح وتأثيره في التصدع  -
 –المنشآت البيتونية المسمحة 

 

نقابة   102العدد  –الميندس العربي 
 سورية –الميندسين 

 م 1111

أسباب تآكل فوالذ التسميح في المنشآت البيتونية  -
 المسمحة ، تأثير تشقق البيتون والحد من التآكل

 

قية جامعة تشرين           الالذمجمة
 سورية –
 

 م1111

تصدع المنشآت البيتونية المسمحة القائمة  في الساحل  -
 السوري وسبل حمايتيا وتدعيميا 

 – 11مجمد  –مجمة  جامعة تشرين 
 سورية –الالذقية  - 4العدد 

 

 م 1555

أسس تصميم وحساب الخمطات البيتونية المسمحة  -
 لمحصول عمى مقاومات محددة 

 

نقابة   111د العد –الميندس العربي 
 سورية –الميندسين 

 م1552
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أسس تصميم وحساب األساسات المجوفة من البيتون  -
 المسمح

 
 

نقابة   114العدد  –الميندس العربي 
 سورية –الميندسين 

 م1551

تطوير نموذج لألبنية الصناعية ذات الطابق الواحد  -
 متعددة األغراض من البيتون مسبق الصنع لبمد نام  

Bauplanung -  Baulechnik  

 ألمانيا -برلين  
 –أغسطس 

1544 
 

 :ماجستير إشراف عمى رسائل
، ، جامعة تشرينتقييم االستجابة الزلزالية لنماذج أبنية قائمة في الساحل السوري باالعتماد عمى ميكنيزم االنييار -

1111. 

مال أفقية دورية في المستوي دراسة تأثير جدران الطوب عمى سموك اإلطارات البيتونية المسمحة تحت تأثير أح -
 .1111جامعة تشرين/ سوريا، تشرين األول 

الجدوى الفنية واإلقتصادية لمعناصر اإلنشائية والبنائية المستخدمة في اليياكل الخرسانية المسمحة، كمية الدراسات  -
 م. 1114تموز  -العميا والبحث العممي في جامعة الزعيم األزىري/السودان

مركز الدراسات اليندسية والتقنية بجامعة الزعيم األزىري، -لخرسانية سابقة الصنع في السودانمستقبل المباني ا -
 م.1114السودان، 

مركز الدراسات اليندسية والتقنية بجامعة  -بحث األبنية الحديدية متعددة األغراض ذات الطايق الواحد في السودان -
 م.1114الزعيم األزىري، السودان، 

مركز الدراسات اليندسية والتقنية بجامعة الزعيم األزىري، -ني الخرسانية في السودان وسبل تطويرىاواقع تشييد المبا -
 م.1114السودان، 

مركز الدراسات اليندسية  -تقييم الحالة الراىنة لمجسور بالخرطوم ودراسة أساليب معاينتيا وفحصيا وصيانتيا -
 م.1112والتقنية بجامعة الزعيم األزىري، السودان، 

مركز الدراسات اليندسية والتقنية -النموذج اإلنشائي االقتصادي األمثل لممباني الخرسانية العالية في السودان -
 م.1112بجامعة الزعيم األزىري، السودان، 

مركز الدراسات اليندسية والتقنية بجامعة الزعيم األزىري، السودان،  -تصدعات وانييارات المنشآت الخرسانية  -
 م.1111

 م.1111مركز الدراسات اليندسية والتقنية بجامعة الزعيم األزىري، السودان، -السالمة في صناعة التشييدو األمن  -

 

، كمية اليندسة المدنية بجامعة دمشق جياد والصنع ذات الفتحاتمقاومة القص في البالطات المفرغة مسبقة اإل -
 )قيد اإلنجاز(. 1111

 

 :إشراف عمى رسائل دكتوراه 
العالية عمى الجوائز من البيتون المسمح عالي المقاومة باستخدام اإلحضارات المحمية ورماد السيميكا  الحرارة تأثير -

(Silica Fume) م1114، ، جامعة تشرين. 
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المتصاص الطاقة الزلزالية في الجمل اإلطارية باستخدام الحساب الديناميكي  ADASتطوير مخمد معدني  -
 .م2016 ، جامعة تشرين، العددي

ة السموك المحظي وطويل األمد عمى االنعطاف لمبالطات الخرسانية العاممة باتجاه واحد المسمحة بالقضبان دراس -
 )قيد اإلنجاز(. 1111كمية اليندسة المدنية بجامعة دمشق  ، BFRPالبازلتية 

المعيد العالي  العالية ،إطارات في المباني البيتونية المسمحة  -أمثمة توزع القوى الزلزالية في الجممة الثنائية جدران -
 )قيد اإلنجاز(. 1111بجامعة دمشق  لمبحوث والدراسات الزلزالية

دراسة االستجابة الديناميكية لممباني الخرسانية المسمحة باستخدام عوازل مطاطية محمية الصنع تحت تاثير أحمال  -
 )قيد اإلنجاز(. 1111دمشق  المعيد العالي لمبحوث والدراسات الزلزالية بجامعة ،االنفجارات المجاورة 

 
 : مقرراتتدريس  – 5
 في جامعة تشرين:-5-3
 .(1تصميم إنشاءات معدنية )-( 0(، )1(، )1شآت بيتونية مسمحة )تصميم من-
 .إشراف عمى مشاريع تخرج-بيتون مسبق الصنع واإلجياد  – (1منشآت بيتونية خاصة )-منشآت صناعية بيتونية-
 .ستير/جامعة تشرين/سوريةمتقدم/ماج معدنية تإنشاءا-
 
 :، كمية اليندسة المدنيةفي جامعة دمشق-5-4
 .، لطالب السنة الخامسةمنشآت خرسانية خاصة -
 دراسات متقدمة في الخرسانة المسمحة )ماجستير(. -
 التصميم المتقدم لمنشآت البيتون المسمح + المنشآت البيتونية الخاصة )ماجستير تأىيل وتخصص(.-
 :4232-4238، ة الجزيرة الخاصة، كمية اليندسةفي جامع-5-5
 منشآت خرسانية خاصة، لطالب السنة الخامسة، ىندسة مدنية.-
 منشآت مختمطة، لطالب السنة الرابعة، ىندسة مدنية.-
 بيتون مسمح، لطالب السنة الخامسة ىندسة معمارية.-
 سة معمارية. رياضيات وعمم التوازن )ميكانيك ىندسي(، لطالب السنة األولى ىند-
 إشراف عمى مشاريع تخرج.-
 :4232-4232المعمارية في القامشمي،  الخاصة، كمية اليندسة قرطبةفي جامعة -5-6
 رابعة.بيتون مسمح، لطالب السنة ال-
  مواد البناء، لطالب السنة الثالثة.-
 4242-4232ا، قسم اليندسةالمدنية والبيئة الدولية الخاصة لمعموم والتكنولوجيا، كمية اليندسة والتكنولوجي جامعةالفي -6-7
 :4243-4242و
 تصميم األبنية العالية.–( 1خرسانة مسمحة )-
في جامعات سودانية في السودان: جامعة الزعيم األزىري، جامعة الخرطوم، جامعة كردفان، أكاديمية كرري لمتقانة، -5-8

 جامعة عموم التقانة، كمية الخرطوم التقنية، كمبيوترمان:
 (لمدراسات العميا )الماجستير: 
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 اسم المقرر 

 تصميم اإلنشاءات )الخرسانة المسمحة سابقة االجياد وطريقة االنكسار في البالطات( -
 تصميم اإلنشاءات والتفصيالت اإلنشائية-

 

 لمبكالوريوس: 

 

 اسم المقرر
 (0، )(1، )(1مقاومة مواد ) - (1، )(1تصميم إنشاءات معدنية ) -
 مساحة -ميكانيكا ىندسية -إدارة تشييد  -( 0( ،)1(، )1إنشاءات خرسانية ) تصيم -

تشييد  -إنشاء مباني -رسم إنشائي  - تقنيات مباني -نظم إنشاء  -المعادالت التفاضمية -
 (1( ، )1خدمات مباني ) -ىندسة وصفية -مباني

 إشراف عمى مشاريع تخرج -

 
 لمدبموم : 

 اسم المقرر

 (1ىندسة التشييد ) -ميكانيكا ىندسية -تكنولوجيا الخرسانة -ءات معدنيةتصميم إنشا -
 .إشراف عمى مشاريع تخرج -

 

 : نشاطات عممية أخرى -6
دورات تأىيمية لمميندسين في مجال تصميم المنشآت البيتونية المسمحة وفي مجال تصميم المباني لمقاومة الزالزل، في  -

 . 2006 – 2019 لالذقيةفرع ا -نقابة الميندسين السوريين

دورات تأىيمية لمميندسين لمترقية ألصيل وممارس واستشاري في مجال شرح الكود العربي السوري لتصميم وتنفيذ   -
 . 2009 – 2019 فرع الالذقية -المنشآت الخرسانية المسمحة وممحقاتو، في نقابة الميندسين السوريين

 م.1111عيم األبنية، لميندسي مرفأ الالذقية تموز دورات تأىيمية لمميندسين في مجال ترميم وتد -

ة طرطوس دورات تأىيمية لمميندسين في مجال تصميم الجسور والمعابر، لميندسي مديرية الخدمات الفنية في محافظ -
 م. 1111أيار ، و 1111أيمول 

الصحي في الالذقية، نيسان  والصرف الشرب مياهبيتون، لميندسي المؤسسة العامة لدورة تدريبية في مجال تكنولوجيا ال -
 م.  1110

دورات تأىيمية لمميندسين في مجال دراسة تصميم الجسور، مديرية التدريب والتأىيل في محافظة حمب تشرين الثاني  -
 م. 1111

في المشاكل والحمول "  التي أقيمت في قسم اليندسة اإلنشائية -العممية:  " ىندسة اإلنشاءات مندوةلرئيس المجنة العممية  -
-13كمية اليندسة المدنية بجامعة تشرين/سوريا، بالتعاون مع اتحاد مجالس البحث العممي العربية وذلك خالل الفترة  

 م.  14/11/1111

تموز يندسين في محافظة السويداء دورات تأىيمية لمميندسين في مجال تصميم المباني لمقاومة الزالزل في نقابة الم -
 م.1111
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دسين في مجال تأىيل األبنية لمقاومة الزالزل في مديرية الخدمات الفنية في محافظة طرطوس حزيران دورات تأىيمية لممين -
 م.1111

دورات تأىيمية لمميندسين في مجال تصميم إنشاءات خرسانية مسمحة وتصميم إنشاءات معدنية، في أكاديمية السودان  -
 م.1112-1111لمعموم  

يم إنشاءات خرسانية مسمحة وتصميم إنشاءات معدنية ومنشآت خاصة، مركز دورات تأىيمية لمميندسين في مجال تصم -
 م.1112-1110الدراسات اليندسية والتقنية )ستس( بجامعة الزعيم األزىري 

 م.1112 المشاركة في إعداد برنامج الماجستير ألربعة اختصاصات في قسم اليندسة المدنية بجامعة الزعيم األزىري -

 م 1114 تشرين أول –أيمول  –آب الختصاص إلنشائي في نقابة الميندسين السوريين فرع طرطوس دورة تأىيمية لتعديل ا -
   نقابات مينية ينتسب إلييا:-7
 ميندس رأي )استشاري( في نقابة الميندسين السوريين.-
 ميندس أخصائي في الجمعية اليندسية السودانية وفي المجمس اليندسي السوداني. -
 . 1115منذ  فرع الالذقية-المدنية في نقابة الميندسين السوريينعضو لجنة اليندسة -
 . 1111، منذ فرع الالذقية-عضو لجنة امتحانات الرأي في نقابة الميندسين السوريين-
 .1115-1112، عضو لجنة التعميم اليندسي المركزية في نقابة الميندسين السوريين )نائب رئيس المجنة( -
 .1112، منذ فرع الالذقية-اص إلنشائي في نقابة الميندسين السوريينعضو لجنة تعديل االختص -
 

 أعمال مينية وتقديم استشارات خبرة: –8
 .في الخرطوم/السودان دراسة وتصميم أبنية عالية وأبنية سكنية-
 بحري/السودان. -الزعيم األزىري في الخرطوم دراسة مبنى التقانات في جامعة-
 في جامعة الزعيم األزىري في الخرطوم بحري/السودان. دراسة مباني كمية اليندسة-
 دراسة حالة جسر من البيتون المسمح عمى نير القاش في مدينة كسال في السودان.-
 تدقيق دراسات تصاميم أبنية عالية تتبع جيات مختمفة في الخرطوم.-
 في الخرطوم.  -قطاع خاص-مسمح تدعيم أعمدة مبنى من البيتون ال-
 د من المنشآت السكنية والتجارية في الالذقية وطرطوس.تصميم عد -
 تدقيق دراسات إنشائية لكمية اليندسة التقنية في جامعة طرطوس. -
 توصيف بعض منشآت لمقاومة الزالزل في مدينة الالذقية.-
 فأ الالذقية.اختبارات حقمية عمى صوامع الغالل المتصدعة وأيضًا عمى مستودع المواد الكيميائية المتصدعة في مر -
 اختبارات حقمية عمى أساسات مطعم عمى الكورنيش الجنوبي في الالذقية.-
 رئيس لجنة استالم وحدات سكنية في المدينة الجامعية في جامعة تشرين.-
 تقديم استشارات خبرة ىندسية. -

 األستاذ الدكتور الميندس                                                                                      
                                                                                          

 منير األطرش                                                                                           
                                                                                              


