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 سرية الذاتية 

 

 عبد الرزاق ســالم المهندس الدكتور محاهاجلامعة : 

 قسم اهلندسة اإلنشائية الكلية : اهلندسة املدنية

 آمنة األم : محمد األب : عبد الرزاق االسم : ســالم الكنية :
 161شمالية / -حماه حمل و رقم القيد : 16/1/1960 اتريخ الوالدة :

 متزوج احلالة االجتماعية :    عربي سوري                                       اجلنسية :
 1991بريطانيا  :مكان و اتريخ احلصول على شهادة الدكتوراه 

منشآت  – 1991ثتيكاليد اجامعة ستر  –بريطانيا  البلد و اجلامعة و االختصاص :
 البيتون المسلح 

 19/11/1992 معة :اتريخ التعيني يف اجلا
 

 التعاقب الوظيفي األكادميي :
 أستاذ أستاذ مساعد مدرس مدرس متمرن معيد

1986 1991 1995 1997 2004 
 املهام اإلدارية العلمية و اترخيها :

  2005- 2001رئيس قسم الهندسة االنشائية 
  2006-2003عضو مجلس محافظة 
  2007-2005 نائب عميد كلية الهندسة المدنية 
  2011-2008رئيس قسم الهندسة اإلنشائية 
  عضو هيئة عامة في نقابة المهندسين دورتيين 
  2019- 2016عميد كلية الهندسة المعمارية 
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  ولغاية اآلن    2019  رئيس قسم الهندسة اإلنشائية  

  ولغاية اآلن 2018  مدينةعضو مجلس 
 

abd-salem60@hotmail.com 

 1983 -جامعة حلب -في الهندسة المدنية  اجازة الشهادات اجلامعية :
 بريطانيا 1991دكتوراه في الهندسة اإلنشائية 

 بتدريسها : امقاخلربات التدريسية و املقررات اليت 
 ثالثة كلية الهندسة المعمارية حساب اإلنشاءات  -
 تحليل نظم رابعة إنشائي -
 التصميم بمعونة الحاسب خامسة إنشائي -
 رابعة جيوتكنيك  3منشآت البيتون المسلح  -
 رابعة إدارة 4منشآت البيتون المسلح  -
 رابعة إنشائي 3منشآت البيتون المسلح  -
 خامسة إنشائي  )ديناميك اإلنشاءات ( (5)ميكانيك اإلنشاءات -
 ديناميك اإلنشاءات  دبلوم إنشائي  -
 مواضيع متقدمة في ديناميك المنشآت  ماجستير إنشائي -
 دني عامثالثة م 1منشآت البيتون المسلح -
 رابعة عمارة 1منشآت البيتون المسلح -
 رابعة عمارة 2منشآت البيتون المسلح  -
 ثانية مدني عام   2مقاومة مواد  -

 املؤلفات و الرتمجات و املقاالت و األحباث العلمية احملكمة و املقاالت و النشرات :
 رابعة قسم اإلدارة 4كتاب منشآت البيتون المسلح  -
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 (5ات )كتاب ميكانيك اإلنشاء -
 رابعة مدني عام  4كتاب منشآت البيتون المسلح -
 ثالثة مدني عام 1كتاب البيتون المسلح  -
 كتاب البيتون المسلح  لطالب المعهد الهندسي -
 مقرر تقييم المنشآت الهندسية  دبلوم تأهيل وتدعيم المنشآت الهندسية -
 بعثمجلة جامعة ال -بحث ) التصميم اإلقتصادي لمقاطع البيتون المسلح ( -
 بحث ) تأثير أبعاد العناصر المتجاورة على تحليل المنشآت ( مجلة جامعة البعث -
 بحث ) مقاومة البالطات البيتونية المستوية على الزالزل ( مجلة جامعة البعث -
 بحث ) تصميم البالطات البيتونية المسلحة المعصبة باتجاهين ( -

 اخلربات العلمية و احملاضرات العامة و الندوات : 
 . عضو في لجنة السالمة العامة بحماه 

 املهام العلمية البحثية و الزايرات :
 المشاركة بمشروع التيمبوس لتطوير المكتبات في سورية 
 المشاركة في لجنة تطوير المناهج في وزراة التعليم العالي 
 زيارة إلى بريطانيا بمهمة تطوير المكتبات 
 زيارة إلى إيرلندا بمهمة تطوير المناهج 

 دكتوراه ( : –اإلشراف على الرسائل العلمية : ) ماجستري 
  على عدد من رسائل الماجستير اإلشراف 
 اإلشراف على رسائل دكتوراه 
 اإلشراف على مشاريع عديدة للتخرج 

 املؤمترات و الندوات العلمية :
 1995المؤتمر األول للمعلوماتية دمشق  -
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 1995المؤتمر األول للزالزل طرابلس عام  -
    2006 مؤتمر التبادل الطالبي في االردن -
 2007  مؤتمر التبادل الطالبي في البرتغال -

 اللغات اليت يتقنها :
 جيد جيد جيد اللغة اإلنكليزية

 
 الدورات التدريبية :

   1995دورة في اإلدارة العامة في الواليات المتحدة االمريكية 
  جامعة بيركلي لمدة ستة أشهر منحة الفولبرايت  بحث علمي في الواليات المتحدة االميريكية

2000 
  بحث علمي في ألمانيا لمدة شهرين منحة الDAAD   2004  

 اإلعارة و االستيداع :
 االعمال والدراسات املهنية :

 كلية الطب البيطري حماه–دراسة خزان عالي -
 (13-12-11-10-9دراسة وحدات سكنية لصالح جامعة البعث في حمص الوحدات )-
 دراسة وحدات سكنية لصالح وزارة التعليم العالي  لطالب المعاهد المتوسطة-
 دراسة الوحدة السكنية الطالبية في حماه-
 دراسة تدعيم الثانوية الصناعية بالسقيلبية بمحافظة حماه-
 دراسة محطة التصفية بالفصير لصالح مؤسسة المياه بمحافظة حماه-
 العالية واألرضية لصالح مؤسسة المياه بمحافظة حماه دراسة العديد من الخزانات-
 دراسة العديد من الجسور البيتونية لصالح مديرية الخدمات الفنية بمحافظة حماه -
 دراسة تدعيم العديد من المدراس لصالح مديرية الخدمات الفنية بمحافظة حماه -



اهمورية ااعربية ااعورية اجل
 

 

 
 

 

 

 

 

امحاهجامر ا

اكلة ااهلندس ااملدنة 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 

 جهات العامة والخاصةتقديم العديد من التقارير الفنية حول السالمة اإلنشائية لل-
 دراسة أبراج سكنية وأبنية شبابية لصالح المؤسسة العامة لإلسكان -
 دراسة العديد من المشاريع لصالح مؤسسة االتصاالت-
 دراسة نفق جامعة البعث الرئيسي وعند كلية العلوم-
 دراسة تفق الخدمة ضمن جامعة البعث-
 جهات العامةتدقيق العديد من المشاريع الهندسية لصالح ال-
 دراسة نفق سيزر على طريق حماه حمص-
 دراسة مبنى الخدمات الطالبية في جامعة البعث-
 دراسة المشفى الجامعي بحماه-
 دراسة توسع الكلية التطبيقية في جامعة حماه-
 دراسة توسع مبنى كلية العمارة بجامعة حماه-
 تدقيق العديد من المشاريع الحيوية.-

 
 
 


