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 السٌرة الذاتٌة لألستاذ الدكتور إٌاد اسماعٌل فحصة

 

 

                                              .إٌاد اسماعٌل فحصة اإلسم والشهرة:

 .اسماعٌلاألب: 

  .أمٌنة طالب األم:

                                                                 م. 1961سورٌا ـ الالذقٌة  مكان وتارٌخ الوالدة:

 .متزوج من الدكتورة أمل صالحة الحالة العائلٌة:

 .حال فحصةأنوار، ٌمن، براءة، دعاء و  األوالد:

 الشهادات الجامعٌة العلمٌة:

 ( ـ كلٌة الهندسة المدنٌة ـ جامعة تشرٌن ـ سورٌا.م  1983لمدنٌة  )ـ اإلجازة فً الهندسة ا

 ( ـ كلٌة الجٌودٌزٌا والكارتوغرافٌا ـ جامعة وارسو التقنٌة . بولندا.م  1992فً المساحة والجٌودٌزٌا ) راهـ دكتو

 التسلسل الوظٌفً العلمً:

 (.م  1994حتى 1992ة ـ جامعة تشرٌن )ـ مدرس متمرن فً قسم الهندسة الطبوغرافٌة ـ كلٌة الهندسة المدنٌ

 (.م  2000حتى  1994ـ جامعة تشرٌن ) رافٌة ـ كلٌة الهندسة المدنٌةـ مدرس متفرغ فً قسم الهندسة الطبوغ

 (.م 2015حتى  2000ة ـ جامعة تشرٌن )ـ أستاذ مساعد فً قسم الهندسة الطبوغرافٌة ـ كلٌة الهندسة المدنٌ

 (.م 2005حتى  2000سعود ـ الرٌاض ) ـ أستاذ مساعد فً قسم الهندسة المدنٌة ـ كلٌة الهندسة  ـ جامعة الملك

 (.م  2016جامعة تشرٌن ) ـ أستاذ فً قسم الهندسة الطبوغرافٌة ـ كلٌة الهندسة المدنٌة ـ

 الوظائف اإلدارٌة العلمٌة:

 (.م  2009حتى  2007ـ جامعة تشرٌن )والشإون اإلدارٌة ـ نائب عمٌد كلٌة الهندسة المدنٌة لشإون الطالب 

 (.م  2011حتى  2009ـ جامعة تشرٌن ) ـ عمٌد كلٌة الهندسة المدنٌة

 (.م  2013حتى  2011التعلٌم العالً )ـ عضو قٌادة فرع جامعة تشرٌن ـ رئٌس مكتب 

 ــ  ٌتبـــــــــــــــــــــــــــــــــع ــ
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 الكتب الجامعٌة المإلفة:

 . م 1996(: منشورات جامعة تشرٌن 1ـ الجٌودٌزٌا )

 . م 1997(: منشورات جامعة تشرٌن 2ـ الجٌودٌزٌا )

 . م 2015عة تشرٌن (ـ تؤلٌف جدٌد: منشورات جام1الجٌودٌزٌا )ـ 

 : م2016حتى عام  األبحاث العلمٌة المحكمة المنشورة فً مجلة جامعة تشرٌن للعلوم الهندسٌة

 استخدام مرشح كالمان فً رصد الحالة الحركٌة للمنشآت الهندسٌة.ـ 

 بعض السدود. ـ دراسة مقارنة تحلٌلٌة لشبكات المراقبة اإلرتفاعٌة فً

 .Google Earthـ اقتراح منهجٌة إلنتاج صور مصححة عمودٌاً من صور المتصفح المجانً 

 ـ اقتراح صٌغة للعالقة بٌن تحسٌن دقة القٌاس والموثوقٌة فً الشبكة الجٌودٌزٌة.

 ـ مقارنة طرائق معاٌرة آالت التصوٌر الرقمٌة فً المساحة التصوٌرٌة والرإٌة بمعونة الحاسب.

 طرٌقة منهجٌة لربط شبكة اإلحداثٌات المحلٌة فً منطقة جوبة درٌوس العقارٌة بشبكة اإلحداثٌات العامة ـ 

 العقارٌة فً سورٌا.  

 ـ التصمٌم الجٌودٌزي لشبكات المراقبة اإلرتفاعٌة فً السدود " حالة دراسة سد الدوٌسات ".

 ـ صٌغة مطورة لمعادلة خطؤ قٌاس اإلتجاه األفقً.

 لروافع الجسرٌة.اـ طرٌقة جٌودٌزٌة لتركٌب وإعادة إعمار 

اً فً كلٌة الهندسة المدنٌة  بجامعة تشرٌن: ٌّ  المقررات التً ٌقوم بتدرٌسها حال

 (: السنة الرابعة ـ الفصل األول ـ قسم الهندسة الطبوغرافٌة.1ـ الجٌودٌزٌا )

 لهندسة الطبوغرافٌة.(: السنة الرابعة ـ الفصل الثانً ـ قسم ا2ـ الجٌودٌزٌا )

 ـ الجٌودٌزٌا العلٌا: ماجستٌر الهندسة الطبوغرافٌة ـ سنة المقررات.

 ـ طرائق تعدٌل الشبكات: ماجستٌر الهندسة الطبوغرافٌة ـ سنة المقررات.

 ـ مشروع اإلجازة: السنة الخامسة ـ قسم الهندسة الطبوغرافٌة.

 الماجستٌر:رسائل اإلشراف على 

 .م 2008/ 10/8، تارٌخ المنح  الطالب المهندس عبد الرزاق الفٌاضإعداد ة فلكٌة ـ ـ دراسة وتجسٌد قب

 الطالب المهندس  ـ إعداد ومفهوم الموثوقٌة كالمان ٌودٌزٌة بإدخال خوارزمٌة مرشحـ تحسٌن أداء شبكات المراقبة الج

 .م 17/6/2015، تارٌخ المنح   تمام سخٌة  

 :أو تدقٌقها استها أو تنفٌذهاالمشارٌع الهندسٌة التً ساهم بدر

  (.د باسل األسد )إنشاء ممر موازيالدراسة الطبوغرافٌة لمشروع توسٌع مطار الشهٌ -

 .دراسة كمٌات حفر و ردم  فً مشروع الصخرة للشالٌهات السٌاحٌة فً كسب  -

 .لنفة مع حساب كمٌة الحفر و الردمدراسة طبوغرافٌة و تنظٌمٌة لمشروع شالٌهات فً ص -

 ــ  ٌتبـــــــــــــــــــــــــــــــــع ــ
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 .دراسة طبوغرافٌة إلنشاء مزلقان لصٌانة السفن فً حوض مرفؤ طرطوس -

 .الجوبة ( -دراسة طبوغرافٌة لجر مٌاه السن للقرى الواقعة على محور طرٌق )اسطامو  -

 .تشرٌن 16دراسة التشوهات األفقٌة و الرأسٌة فً سد  -

 .فً جسر الصنوبر  دراسة التشوهات -

  .دراسة التشوهات على المستوي الشاقولً فً سد الثورة -

 .دراسة طبوغرافٌة إلنشاء مقاسم فً المنطقة الحرة  -

 .اسة الطبوغرافٌة لعقدة الرٌفٌرا تدقٌق الدر -

  .الدراسة الطبوغرافٌة لمشروع صوامع الالذقٌة شرق مطحنة الساحل -

      .الالذقٌة الشمالً ـ الدراسة الطبوغرافٌة لمدخل

 .ـ الدراسة الطبوغرافٌة لمشروع إنشاء رصٌف جدٌد فً مرفؤ طرطوس

 .( فً مرفؤ طرطوس 4 ذـ الدراسة الطبوغرافٌة لتشوهات الرصٌف )

 .ـ الدراسة الطبوغرافٌة لمشروع عقدة دوار صالح الدٌن األٌوبً فً مدٌنة الالذقٌة 

 .وار هارون ) ساحة الجمهورٌة (ـ تدقٌق الدراسة الطبوغرافٌة لعقدة د

 

 


