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Curriculum Vitae 

                           Personal Data ; 

                                                                                            
- Name : HWAIJA Bassam       

 
Nationality : Syria 

  

Date of birth : 21-01-1960 - 

 
Place of birth : Ain Kita- Lattakia - 

 

Marital status : married - 

 

Gender : male - 
 

- Military service : - 
 

Permanent address : Lattakia – Syria – Tishreen University - 
 

Telephone no : 0933544122 - 
 

E – mail : h.bassam65@yahoo.com - 
 

 

 
 

 

 

 

: scationalifiEducation and qu - 
 

Education : Professor in Civil Engineering - 
 

 - Employment history : Tishreen University - Lattakia - Syria 

29/12/ 1984 – Assistant at Faculty of Civil Engineerig  

5/3/ 2007 – Professor at Faculty of Civil Engineering – Structural Engineering 
Department  

 

- Other activites : 

Director of Technical Engineering Institute – 2000-2002 

Dean of of Civil Engineering Faculty - 2002-2003 

Head of Structural Engineering Department – 2019 at present 

 

Publications : 

Conferences and workshops : - - 

 

Training courses : Several Courses at Earthquake Engineering in Syria - 
 

Additional expertise :  Various activites - 
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- Committees memberships : divers 
 

Computer Skills : very good  - 
 

- Languages : Arabic  - French - English 
 

Activities  : divers  - 
                      
 

 (.C.V)السرية الذاتية
 الخاصة بالدكتور المهندس بسام حويجة

 سوريا -الالذقية  -جامعة تشرين  -كلية اهلندسة املدنية 

 
 :معلومات عامة  -1

 .أوالد ةأربع/متزوج :الوضع العائلي   -ذكر   :الجنس   -   "HWAIJA Bassam“بسام حويجة  : االسم 
 .في قسم الهندسة اإلنشائية بكلية الهندسة المدنية في جامعة تشرين/ مرتبة أستاذ/عضو هيئة تدريسية  :العمل 

 ( .فرنسا -في نانت المدرسة الوطنية )دكتوراه في الهندسة المدنية من فرنسا :االختصاص 
 ةسوري :الجنسية 
 .إنكليزية+ فرنسية + عربية : اللغات 

 
 :الشهادات العلمية  -2

  ( .م1711)الفرع العلمي - (بكالوريا)شهادة الثانوية العامة 

  استتنادا إلتق قترار جامعتة  ( .م1792)سوريا   –إجازة في الهندسة المدنية من كلية الهندسة المدنية بجامعة تشرين
 .(طالب العشرة األوائل) 11/11/1792تاريخ  121تشرين رقم 

  شهادة الدراسات المعمقة(D.E.A) فرنسا ،  –جامعة نانت  -نيك من المدرسة الوطنية العليا للميكا 

 . ديناميك الهندسة المدنية األرضية والبحرية : اختصاص ( . م1791)بمعدل جيد  
  مع  ا  فرنسا ، بمعدل مشرف جد –جامعة نانت  -دكتوراه في الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية العليا للميكانيك

 ( .م1/1/1771)تهنئة أعضاء لجنة الحكم 

 هندسة مدنية: العام ختصاص اال 

  بيتون مسلح: االختصاص الدقيق 
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 :األكادميية  الوظائف والنشاطات -1

  13/12/1792تاريخ  2721فرز المهندس بسام حويجة إلق الشركة السورية للطرق بالقرار رقم. 
  وزاري كلية الهندسة المدنية بموجب القرار ال -تعيين المهندس بسام حويجة معيد متفرغ في جامعة تشرين

 .1791/ 27/12ل تاريخ /111/رقم
   ل تاريخ / 121/إيفاد إلق فرنسا لتحضير شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية بالقرار الوزاري  رقم

13/7/1791. 
  م1/1/1771الحصول علق شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية من فرنسا بتاريخ. 
  13/12/1771ل تاريخ / 767/بالقرار الوزاري  رقم ( معيد عائد من اإليفاد)إنهاء اإليفاد. 
  م1/1/1772ص تاريخ /11/قرار معادلة شهادة الدكتوراه صادر عن مجلس التعليم العالي رقم. 
  ل /971/تعيين في وظيفة مدرس متفرغ في كلية الهندسة المدنية في جامعة تشرين بموجب القرار الوزاري رقم

 .م13/7/1772تاريخ 
 م11/13/1771ل تاريخ /961/ور بسام حويجة بالقرار الوزاري رقم تأصيل الدكت. 

  متفرغ في كلية الهندسة المدنية في جامعة تشرين بموجب القرار الوزاري رقم أستاذ مساعد تعيين في وظيفة
 .م1/12/1771ل تاريخ /766/

  221/القرار الوزاري رقم متفرغ في كلية الهندسة المدنية في جامعة تشرين بموجب أستاذ تعيين في وظيفة /
 .م1/1/2331تاريخ 

 في جامعة تشرين في كلية الهندسة المدنيةأستاذ متفرغ في قسم الهندسة اإلنشائية  يقائم علق رأس عمل – 
 .حتق تاريخه 2317: رئيس قسم الهندسة اإلنشائية

 

 :العلمية النشاطات اإلدارية  -1

  شآت البيتونية المقاومة للزالزلالسوري للمنالكود العربي وتطوير عضو في لجنة إنجاز. 

  وزراء اإلسكان والمرافق –جامعة الدول العربية  –الزلزالي عضو في لجنة إنجاز الكود العربي. 
 وطنية السورية للزالزلعضو اللجنة ال. 
  (م2332-2333)جامعة تشرين  –مدير المعهد المتوسط الهندسي. 

  (م 2331-2332) جامعة تشرين –عميد كلية الهندسة المدنية. 

  (حتق تاريخه 2317)رئيس قسم الهندسة اإلنشائية في كلية الهندسة المدنية بجامعة تشرين. 

 عضو الفريق الوطني للتأهيل والتدريب في مجال الهندسة المدنية. 

  جامعة الدول )خبير الهندسة المدنية مكلف من قبل المنظمة العربية للتنمية الزراعية : مهمة علمية إلق غينيا
هكتار  1233كم من الطرق الجبلية والمنشآت الخاصة العائدة لمشروع استصالح  123لدراسة وتصميم ( العربية

م حتق 21/2/1779خالل الفترة من ( جمهورية غينيا)من األراضي المنخفضة في منطقة غينيا البحرية 
 م 9/1/1779

  مخابر جامعة . حول تدعيم األبنية الواقعة في منطقة زلزالية: مهمة بحث علمي إلق فرنساMarne la Vallée 
 م16/12/2331م حتق 11/11/2331خالل الفترة من فرنسا  –باريس

  بة والمنشآت الواقعة في مناطق زلزالية في حول دراسة الفعل المتبادل بين التر : مهمة بحث علمي إلق فرنسا
 .م11/1/2313م حتق 11/7/2337خالل الفترة من فرنسا  –مخابر جامعة ليل 
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 :نشاطات العلميةألعمال والا -1

 : المقاالت العلمية ": أوال
1. Comportement Dynamique des Bétons, 11-15 Septembre 1989, Ecole d´Eté Internationale sur le 

Comportement Dynamique des Matériaux, pour les cadres européens. E.N.S.M, Nantes, France. 

 Bassam Hwaija 

2. Etude Expérimentale sur le Comportement Statique et Dynamique  à Grande Vitesse de 

Déformation des Microbétons, Materials and Structures, RILEM, 1990, 23, 426-435. 

Bassam Hwaija. 

3. Strain Rate Effects on the Mechanical behaviour of  Microconcrete,  

EURODY N´90, European Conference on Structural Dynamics,    Bochum 

(RFA), June 5-7 1990. Bassam Hwaija. 

4. Influence de la Vitesse de Déformation sur la Microfissuration du Béton, 25èm congrès du G.F.R 

(G.F.R - A.V.G.C), 28-30 Novembre 1990, Grenoble, France.Bassam Hwaija. 

 1-1استقرار األعمدة البيتونية املسلحة اخلاضعة للضغط  المررزغ يف ظ وغرال التاغوااؤ امل ،تغة مت املغ لر العلمغ  ال غا  عاغر رغ   .1
 .بسام حوجية . متدممت اجلمعية اللبنانية لتقدم العلوم مت برياؤ مت لبنان1771ار أي

 –ممت المذ،يغغة 9/9/1771تغثريري التتحغاؤ علغغو سغلوا اجلغغوات  البيتونيغة املسغغلحة مت سلسغلة العلغوم ا ندسغغية مت نلغة  ارعغغة تاغري مت  .6
 . بسام حوجية. مت دسوريا 

أيلغغو   26-21إ،غغحاإ إ،ارغغة نغغواة ديناريديغغة عربيغغةمت املغغ لر العاغغران للم ندسغغ  العغغر مت -عغغرع عغغام للسغغلوا الغغديناريد  للمغغواد   .1
 . بسام حوجية. مت داألردن –متعمان  1771

8. A Constitutive Model for Microconcrete Subjected to Static and Dynamic Compression Loadings, 

Conference on Our World in Concrete & Structures, 24-26 August 1994, Orchard Plaza, Singapore. 

Bassam Hwaija. 

 –عرع عام للسلوا الديناريد  للمواد .دراسة سلوزية املدرابيتون املدعم بثليال فوالذية اخلاضع لتثريري محوالؤ ضاغطة  .9

 .Inter Build 95, 22-25 June 1995, Cairo, Egyptبسام حوجية. د

10. Microconcrete Subjected to Static and Dynamic Compression Loadings, Third International 

Conference on Recent Advanced in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, St. 

Louis, Missouri (USA) April 2-7,1995. Bassam Hwaija. 

11. Les Principes de la Conception Parasismique des Constructions en Béton Armé, XI Arabe Structural 

Engineering Conference, 21-24 October 1995, Damas. Syria. Bassam Hwaija.. 

12. Les Principaux Concepts Relatifs A l´Etude des Structures en Zones Sismiques, XXXVth Science 

Week, 4-9 November 1995, Latakia, Syria. .بسام حويجة . د   

13. La Notion “Protection Parasismique” - une Etude sur plusieurs Codes Parasismiques, Inter Build 96, 

International Exhibitation&Conference for Building & Construction, 20-24 June 1996, Cairo, Egypt. 
بسام حويجة .د  

14. SteelFiberReinforcedConcrete, Seventh International Colloquium on Structural and Geotechnical 

Engineering, 17-19 December 1996, Ain ShamsUniversity, Cairo, Egypt. .بسام حويجة . د   

 .بسام حوجية . دمت  1776 2ؤ/1-2/عة حلب  ار –ر لر حتديث العلوم ا ندسية  –البيتون املدعم بثليال فوالذية .11

بسغغام . د متم 1771آذار  21-21نغغداة الغغ ال   املقارغغة بالتعغغاان بغغ  اللغغو األعلغغو للعلغغوم ا  ارعغغة تاغغري  مت  –تصغغميم املناغغملؤ املقاارغغة للغغ ال   .16
 .حوجية 
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. د .م 1771نغوفم  / 26-21/الدويغ   –امل لر العغر  السغابع لل ندسغة االناغاتية  –اجلوات  البيتونية املسلحة احلااية علو فتحاؤ بثشدا  خمتلتة .11
 .بسام حوجية 

. مت د1771ح يغغران  13-26مت القغغاارة بغغ  /71انحبيلغغد/مت املغغ لر الغغدار الرابغغع للبنغغاي االتاغغييد(دراسغغة رقارنغغة) سغغلوا الدمغغراؤ احلاايغغة علغغو فتحغغاؤ .19
 . طم  درايش. م& بسام حوجية 

العغغر   م رنطقغغة التتحغغة ظ الدمغغراؤ اخلرسغغانية املسغغلحة احلاايغغة علغغو فتحغغاؤ باسغغتسدام تدنولو يغغا اخلرسغغانة املسغغلحة با ليغغال التوالذيغغةمت املغغ لرتغغدعي .17
 . طم  درايش. م& بسام حوجية . مت د 1779أيلو   17 – 16لحريم اإعادة تثايل املناملؤمت القاارة ب  

البحغغو  حة احلاايغغة علغغو فتحغغاؤ ااملدعمغغة بغغالبيتون الليتغغ مت سلسغغلة العلغغوم ا ندسغغية رغغ  نلغغة  ارعغغة تاغغري   للدراسغغاؤ ا سغغلوا اجلغغوات  البيتونيغغة املسغغل .23
 . طم  درايش. م& بسام حوجية . دمت19/13/1779العلمية تاريخ 

ظ املاغغراا املغنمم رغ  ،بغل املع غغد األرريدغ  ألسغا  ا ندسغغة املاغارزة ظ إعغداد املوسغوعة العامليغغة ل بنيغة السغدنية الوا،عغة ظ رنغغاط،  ل اليغة مت  غ م  سغوريا .21
 .م2331-2331 (EERI & IAEE)ال ل الية ا اجلمعية العاملية لل ندسة ال ل الية ظ زندا  

 طم  اسر . م& عاد  عوع . مت دبسام حوجية . د

بحو  العلميغة أسبا  تلف أحجار البناي ظ املبا  األريرية القدمية ا بعض طرق الحريم مت سلسلة العلوم ا ندسية ر  نلة  ارعة تاري  للدراساؤ ا ال .22
 .مح ة نمام . م& بسام حوجية . طارق أصمنمت د.م مت د 11/1/2331ج تاريخ .م.ص/12/،م ر  –

تقنيغغاؤ التغغدعيم مت سلسغغلة العلغغوم ا ندسغغية رغغ  نلغغة  ارعغغة تاغغري  للدراسغغاؤ ا  - الوا،عغغة ظ املنغغاط، ال ل اليغغة رتطلبغغاؤ أساسغغية لتقغغوع ا تغغدعيم املبغغا .21
 .بسام حوجية . دم مت  22/9/2331ج تاريخ .م.ص/112/م ر، –البحو  العلمية 

سلسغلة العلغوم ا ندسغية رغ  نلغة  الغ ال   مت ظ رنغاط، رعرضغة ألاطغارالوا،عغة  رسامهة سغوريا ظ إعغداد املوسغوعة العامليغة ل بنيغة السغدنية.21
 .بسام حوجية . د .م  11/2/2336ج تاريخ .م.ص/11/ر،م  – ارعة تاري  للدراساؤ ا البحو  العلمية 

مت (حالغغة دراسغغة املنطقغغة السغغورية)رسغغامهة ظ دراسغغة تغغثريري التعغغل املتبغغاد  بغغ  الحبغغة ااملناغغث علغغو اسغغتجابة األبنيغغة الوا،عغغة ظ رنغغاط،  ل اليغغة .21
بسغام . د.أ .19/1/2313ج تغاريخ .م.ص/113/ر،غم . سلسلة العلوم ا ندسية ر  نلة  ارعغة تاغري  للبحغو  االدراسغاؤ العلميغة

 .حوجية

مت  "حنغغغو إعغغغادة اوعمغغغار االتنميغغغة املسغغغتدارة" املغغغ لر الغغغدار األا  لل ندسغغغة املدنيغغغةمت التحليغغغل باسغغغتسدام طيغغغف االسغغغتجابةحمداديغغغة .26
 .سراج  ديد. م& بسام حوجية . د.أ.2311آ   6-1المذ،ية 

مت نلغة  ارعغة  ، الدود األرريزغ التطاب، الطيت  باستسدام األرواج الصطرية رقارنة بالتقييو املوحد ظ نا  ال رنللسجل ال ل ار اف.21
 . سراج  ديد. م& بسام حوجية . د.أ.م 21/9/2311ج تاريخ .م.ص/1111/ر،م . تاري  للبحو  االدراساؤ العلمية

لعغغغام  11نلغغغة  ارعغغغة البعغغغثمت اللغغغد ر،غغغم  مت تقيغغغيو السغغغجمؤ ال ل اليغغغة احلقيقيغغغة ملمتمغغغة طيغغغف االسغغغتجابة التصغغغميم  السغغغوريف.29
 .سراج  ديد. م& حوجية بسام . د.أ.2311

م ر،غ. نلغة  ارعغة تاغري  للبحغو  االدراسغاؤ العلميغةدراسة جتريبية علو الطة البيتغون ذا  االرتصغاص املصغنع دغواد حمليغة املناغثمت .27
 .م 11/1/2311ج تاريخ .م.ص/1121/

ظ حسا  البمطاؤ البيتونية  طريقة اطوط االندسار اطرات، الدود السوريف املبسطة باملقارنة رع طريقة العناصر املنت ية .13
 .17/1/2311تاريخ 1111نلة  ارعة البعثمت اللد ر،م  املسلحةمت 

م ر،غ. نلة  ارعة تاري  للبحو  االدراساؤ العلميغةمت ASHTOتقييم األداي ال ل ر للجسور القاتمة اف، املتطلباؤ احلدي ة لغ  .11
 .م 13/1/2319ج تاريخ .م.ص/117/

ؤ التصميم علغو احتماليغة تضغرر أحغد  غاذج اجلسغور انليغة رغ  اغم  دراسغة حساسغية االسغتطاعة لتطغري دراسة تثريري بعض رعارم.12
 .م2317آذار  21ا 26 ارعة تاري   يور  : ردان امل لر مت امل لر ا ندس  األا  لطم  الدراساؤ العليا . اذه املعارمؤ

 -التضغغرر االحتمغغار  للجسغغور انليغغة رسغغبقة او  غغاد باسغغتناد بسغغي   التحقغغ، رغغ  أمهيغغة إدراج بعغغض املعغغارمؤ اوناغغاتية ظ تغغابع.11
 .2317لعام (  11)نلة  ارعة البعث  باللد 

نلغغة  ارعغغة تاغغري  للبحغغو  . حتديغغد او  غغاداؤ القاصغغة علغغو السغغطوإ البينيغغة جلغغات  بيتغغو  رسغغل  رغغدعم بقمغغي  بيتغغو    تغغ .11
 .2020لعام  (1)العدد  (42)اللد  -االدراساؤ العلمية 

لعغام ( 1)العغدد ( 12)ظ اللغد  . جلمغل إناغاتية ريناتيغة بيتونيغة ،اتمغة Rدراسة حتليلية لتحديغد ،يمغة رعارغل تعغديل القغول ال ل اليغة .11
 .ر  نلة  ارعة تاري  للبحو  االدراساؤ العلمية 2323
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16. 

دراسغغة حالغغة  سغغر )علغغو رنحنيغغاؤ التضغغرر ال لغغ ار تقيغغيم زتغغاية بعغغض إ غغراياؤ التغغدعيم ظ أحغغد  غغاذج اجلسغغور انليغغة باالعتمغغاد .11
رغغغ  نلغغغة  ارعغغغة تاغغغري  للبحغغغو  االدراسغغغاؤ  2323لعغغغام ( 1)العغغغدد ( 12)اللغغغد  -( طرطغغغو  -الررغغغا  علغغغو طريغغغ، المذ،يغغغة 

 .العلمية

 
 
 
 

 :المؤلفات ، الترجمة والتدريس ":ثانيا
  ( 1771 جامعة تشرينمديرية الكتب بنشر )جامعة تشرين  –كلية الهندسة المعمارية  –تأليف كتابين جامعيين

 :بعنوان
تصتتتتتميم المقتتتتتاطع البيتونيتتتتتة +  تكنولوجيتتتتتا البيتتتتتتون )صتتتتتفحة  111يتتتتتتألف متتتتتن / 1/البيتتتتتتون المستتتتتلح  -

 .(المسلحة
 .(حساب وتصميم منشآت البيتون المسلح)صفحة  161يتألف من / 2/البيتون المسلح  -

 كليتة الهندستة  –قستم الهندستة الجيوتكنيكيتة –صفحة، سنة رابعة  133كون من البيتون المسلح، م تأليف كتاب
 .( 2311-جامعة تشرينمديرية الكتب بنشر ) جامعة تشرين –المدنية 

 خامستتةصتتفحة، ستتنة  116مكتتون متتن ،(دفتتع تربتتة –زالزل  –ريتتاح )المنشتتآت واألفعتتال األفقيتتة  تتتأليف كتتتاب – 
 ( .2312-نشر مديرية الكتب بجامعة تشرين)جامعة تشرين  –كلية الهندسة المدنية  – اإلنشائيةقسم الهندسة 

 قستتتتم  – ثانيتتتتةصتتتتفحة، ستتتتنة  271مكتتتتون متتتتن ،(التقيتتتتيم والتتتتتدعيم)الصتتتتيانة والستتتتالمة اإلنشتتتتائية  تتتتتأليف كتتتتتاب
 ( .2311-نشر مديرية الكتب بجامعة تشرين) المعاهد التقنية الهندسية في سوريا – اإلنشاءات العامة

 علتوم  متواد البنتاء قستم  – ثالثتةصتفحة، ستنة  126مكتون متن  نظريات وتصميم الجمل اإلنشائية، تأليف كتاب
 ( .2311-نشر مديرية الكتب بجامعة تشرين)جامعة تشرين  –عمارية كلية الهندسة الم – والتنفيذ

 
 :البحث العلمي": ثالثا
 والمشتاركة بوضتع الخطتة الدراستية عتة تشترينالهندستة المدنيتة بجام براإعداد خطط بحث علمي في مخ ،

 .لكلية الهندسة المدنية

  (.دكتوراه 2ماجستير و  7)مناقشتها  مختلفة تمتودكتوراه اإلشراف علق رسائل ماجستير  

  ، 1عدد /، والدكتوراه/1 عدد/الماجستيرأخرى من طالب مجموعة اإلشراف علق حاليا/. 
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