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  )  C . V( ملخص السیرة الذاتیة و الحیاة العلمیة
  رــــاصـــام نـــــللدكتور المهندس عص

  في قسم الهندسة اإلنشائیة بكلیة الهندسة المدنیة في جامعة تشرینأستاذ 
 قسم الهندسة اإلنشائیة – كلیة الهندسة المدنیة – جامعة تشرین – الالذقیة – سوریة: العنوان 

  : i.nasser90@yahoo.comEmail :     ونيالبرید االلكتر  
  

I – الشخصیة  بطاقةال:  
   ام ـــــعص: االسم 

  ر ـــاصـــن: النسبة 
                            لي ــع: األب 

   1960/  7/  1الالذقیة : مكان و تاریخ الوالدة 
  

II –  الشهادات الجامعیة:  
  

  البلد  الجامعة  العام  االختصاص  الشهادة
  سوریة  تشرین  1983  هندسة مدنیة  بكالوریوس في الهندسة

  روسیا  لینینغراد  1986  هندسة إنشائیة  ماجستیر
دكتوراه فلسفة في العلـوم 

  ) Ph.D( التقنیة 
هندســـــــة  –دینامیــــــك المنشــــــآت 

  إنشائیة
  روسیا  لینینغراد  1990

  
  

  
III-  الوضع الوظیفي:  

  
  م1983  في جامعة تشرین مدني مهندس 

  م1990 – 1985  تحضیر ماجستیر و رسالة الدكتوراه في جامعة لینینغراد التقنیة 
  م1996 – 1990  مدرس متفرغ في قسم الهندسة اإلنشائیة في كلیة الهندسة المدنیة بجامعة تشرین

  2004 – 1996  بجامعة تشرینأستاذ مساعد في قسم الهندسة اإلنشائیة في كلیة الهندسة المدنیة 
  م 2004منذ عام   أستاذ في قسم الهندسة اإلنشائیة في كلیة الهندسة المدنیة بجامعة تشرین

  2017 - 2015  نائب عمید كلیة الهندسة المدنیة للشؤون العلمیة بجامعة تشرین
  م 2000منذ عام    مهندس مدني مرتبة رأي في نقابة المهندسین السوریین
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IV – التي درسها  قرراتلما:  
  

  الجامعة –السنة الدراسیة   قررالم
  م 1992 – 1990السنة الثانیة هندسة مدنیة ،جامعة تشرین   المیكانیك الهندسي 

  م 1992 – 1990السنة الثانیة هندسة مدنیة ،جامعة تشرین   مقاومة المواد
  م 2005 – 1991السنة الثالثة هندسة مدنیة ،جامعة تشرین   میكانیك اإلنشاءات 

  م 2018 – 2006هندسة مدنیة ،جامعة تشرین  خامسةال تین الرابعة والسن  اإلنشاءات دینامیك  
  م 2011 – 2010 الجزیرة الخاصةالسنة الثالثة هندسة مدنیة ،جامعة   / 2+  1/ اإلنشاءات حساب

  م 2011 – 2010 الجزیرة الخاصةهندسة مدنیة ، جامعة لرابعة ة السن  اإلنشاءات دینامیك  
  م 2011 – 2010 الجزیرة الخاصةالسنة الثانیة هندسة مدنیة ، جامعة   / 2/  مقاومة المواد

  AIU-2011- 2012 السنة الثانیة هندسة مدنیة ، الجامعة العربیة الدولیة  / 1/  المنشآت تحلیل 
  AIU2011- 2012 - لیة ة هندسة مدنیة ، الجامعة العربیة الدو ثالسنة الثال  /  2/  المنشآت  تحلیل

  2018 – 2011قسم الهندسة اإلنشائیة  –السنة األولى ماجستیر   تقدمالم اإلنشاءاتدینامیك 
  

V –  اللغات التي یتقنها:  
  

  درجة اإلتقان  اللغة
 محادثة قراءة كتابة

  ممتاز  ممتاز  ممتاز  العربیة
  جید  جید جید  الروسیة
  جید  جید  جید  اإلنكلیزیة

  

VI – ب المؤلفة الكت:  
  

  عام النشر  الناشر  السنة الدراسیة المقرر لها و االختصاص  أسم الكتاب
  1995  جامعة تشرین  قسم الهندسة اإلنشائیة–السنة الثالثة مدني   ) 1( میكانیك اإلنشاءات 
  1997  جامعة تشرین  قسم الهندسة اإلنشائیة–السنة الثالثة مدني   ) 2( میكانیك اإلنشاءات 

 2007  جامعة تشرین   قسم الهندسة اإلنشائیة–مدني السنة الرابعة   إلنشاءاتادینامیك 

  

VII –  البحوث العلمیة والمقاالت المنشورة:  
  

  ) زالزل  -ریاح ( حساب إطارات األبنیة العالیة تحت التأثیرات غیر المستقرة : " أطروحة الدكتوراه بعنوان  – 1
-مجلـة جامعـة لینینغـراد التقنیـة  –لـى جملـة تملـك ثـالث درجـات حریـة تـأثیر حمولـة نبضـیة بشـكل شـبه منحـرف ع –2

1987 .  
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   1996 -مجلة جامعة تشرین للبحوث العلمیة –التصمیم األمثل إلطارات األبنیة الخاضعة للتأثیرات الزلزالیة النبضیة  –3
 –األمریكـي  –العربـي السـوري : میـة دراسة مقارنة بین طرق التحلیـل الزلزالـي المعتمـدة فـي الكـودات الزلزالیـة العال – 4

  . 2000 – للبحوث العلمیة للدراسات و مجلة جامعة تشرین  -الیاباني ، وتطبیقها على النظم اإلطاریة  –الروسي 
  . 2000 –مجلة باسل األسد للعلوم الهندسیة  –التأثیرات الزلزالیة على منصات الحفر في البحار  – 5
" مجلـة أبحـاث الیرمـوك  –تربة التأسیس بعین االعتبار تفاعل زلزالي لبعض األبنیة مع أخذ مقارنة نتائج التحلیل ال – 6

  . 2001 "سلسلة العلوم األساسیة والهندسیة 
ــهبشــكلها الفراغــي و ) الصــوامع(التحلیــل الزلزالــي النمطــي لنمــاذج المنشــآت الخاصــة  – 7 ــي  مقارنت مــع التحلیــل الزلزال

 . 2009 -للبحوث العلمیة للدراسات و مجلة جامعة تشرین -بدأ الكتل المكافئة على م باالعتمادلنموذج مبسط 

ي  -8 اكي : فاعلیة نظامي العزل الزلزال ّواس االحتك ة المنسجمة  ) FPS( الن د الكتل یم  )TMD(و مخّم یض ق ي تخف ف
  . 2011 –مصر  -JES مجلة جامعة أسیوط للعلوم الھندسیة . االستجابة الدینامیكیة لخزانات المیاه العالیة 

دراسة مقارنة بین التحلیل الزلزالي النمطي لنماذج المنشآت الخاصة ثالثیة األبعاد و التحلیل المبسط باعتماد مبـدأ  – 9
  . 2013 "سلسلة العلوم األساسیة والهندسیة " مجلة أبحاث الیرموك   –الكتل المكافئة

االهتــزاز الناجمـة عـن الـزالزل لنمـاذج مـن الجمـل اإلنشــائیة  دراسـة امتصـاص طاقـة" القیـام ببحـث علمـي بعنـوان  – 10
  .2010كلیة الهندسة المدنیة  –جامعة تشرین "  )خزانات المیاه و الصوامع ( للمنشآت البیتونیة الخاصة 

  

  :المنشورة مع طالب الدراسات العلیا العلمیة البحوث -
دران القـص علـى التجـاوب الزلزالـي لمبنـى قـائم مـن الخرسـانة دراسة تأثیر التقویـة بواسـطة األربطـة الفوالذیـة أو جـ - 1

 . 2003 – مجلة جامعة تشرین للبحوث العلمیة.  المسلحة

 .تحلیل السلوك الدینامیكي للجسور البیتونیة المسبقة اإلجهاد والمعزولة زلزالیاً باستخدام عازل االحتكـاك النّواسـي  – 2
  . 2005 –لمیة لبحوث العللدراسات وامجلة جامعة تشرین 

السلوك الدینامیكي لألبنیة البیتونیة المسلحة المعزولة زلزالیًا باستخدام نظامي الكرات المعدنیة و النّواس االحتكـاكي  -3
  .2009  –مجلة جامعة تشرین للبحوث العلمیة 

التحلیــل الســتاتیكي  دراســة حالــة لتقیــیم اداء مبنیــین قــائمین  واقعــین فــي الســاحل الســوري علــى الــزالزل باســتخدام -4
  . 2013 –مجلة جامعة تشرین للبحوث العلمیة .  (pushover)الالخطي 

   .2016 –مجلة جامعة تشرین للبحوث العلمیة . الخصائص المیكانیكیة للبیتون الخفیف المسلح باأللیاف الفوالذیة – 5
دراسة تأثیر عیار األسمنت على خصائص الخرسانة الخفیفـة و بیـان مـدى مطابقتهـا لمتطلبـات الخرسـانة الخفیفـة  – 6

  2016-الهندسیة واألساسیة و التطبیقیة علوم الطبیة ولل البعث مجلة جامعة.  ACI 213R-03اإلنشائیة حسب الكود 
. في سوریة و دراسة خصائصه الفیزیائیـة و المیكانیكیـة انتاج بیتون خفیف باستخدام حصویات السكوریا المتوفرة – 7

  .2016 –مجلة جامعة تشرین للبحوث العلمیة 
 8و طریقـة الكـود األوروبـي  2011دراسة تحلیلیة مقارنة لنمذجة السائل في خزانات المیاه العالیـة بطریقـة غـارین  – 8
   2016 طبیة و الهندسیة واألساسیة و التطبیقیة علوم اللل البعث مجلة جامعة.  ABAQUSباستخدام برنامج ) 2006(
تقییم االستجابة الدینامیكیـة لنمـوذج شـائع االسـتخدام مـن خزانـات المیـاه العالیـة فـي السـاحل السـوري تحـت أحمـال  -9

  .2016 –مجلة جامعة تشرین للبحوث العلمیة . الزالزل 
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الدینامیكیــة لخزانــات المیــاه العالیــة الخاضــعة ألحمــل  منشــأ علــى االســتجابة –دراســة تــأثیر الفعــل المتبــادل تربــة  -10
  . 2016 علوم الطبیة و الهندسیة واألساسیة و التطبیقیة لل البعث مجلة جامعة. الزالزل 

ــة  – 11 ــراح عالقــة لحال ــاف الفوالذیــة و بــدونها و اقت ــة المســلحة باأللی دراســة عالقــات مقاومــة القــص للجــوائز البیتونی
  . 2017 علوم الطبیة و الهندسیة واألساسیة و التطبیقیة لل البعث لة جامعةمج. البیتون الخفیف 

ــادل ســائل  -12 ــار الفعــل المتب ــة مــع اعتب ــات المیــاه العالی ــدینامیكي لخزان ــة بطریقــة العناصــر  –منشــأ  –التحلیــل ال ترب
   .2017 –مجلة جامعة تشرین للبحوث العلمیة  .المنتهیة 

مجلــة جامعــة تشــرین للبحــوث   .لوك جــدران القــص المعدنیــة الصــفائحیة المختلطــةدراســة تــأثیر الفتحــات علــى ســ -13
   .2017 –العلمیة 

  
VIII -   األعمال العلمیة:  

  

  :المنجزة ماجستیر ئل الاإلشراف العلمي على رسا –
  .تأهیل بعض الجمل اإلنشائیة في الساحل السوري لمقاومة الزالزل   -  1
  .الجسور في تخفیف الطاقة المتسربة إلى الي العزل الزلز فعالیة أجهزة   - 2
اس النـــّو  الســـلوك الـــدینامیكي لألبنیـــة البیتونیـــة المســـلحة المعزولـــة زلزالیـــًا باســـتخدام نظـــامي الكـــرات المعدنیـــة و - 3

   .االحتكاكي
  .هامل دراسة استجابة المنشآت على الحموالت النبضیة و برمجة الحل التحلیلي الدینامیكي و فق تكامل دیو  - 4
  .االستجابة الزلزالیة للمنشآت البرجیة العالیة من البیتون المسلح بالعالقة مع شكلها الهندسي و طبیعة استنادها  -5
عادة تأهیلها"سالمة و صیانة المنشآت الهندسیة  - 6   "دراسة حالة تقییم منشآت أبنیة متعددة الطوابق على الزالزل وإ

                                                   

  :المنجزة  دكتوراهال ئلاإلشراف العلمي على رسا -
تربة  بطریقة  –منشأ  –تقییم السلوك الزلزالي لخزانات المیاه العالیة مع الدراسة الدقیقة للفعل المتبادل سائل   -1

  .العناصر المنتهیة 
  .مع ألیاف و بدونها تطویر عالقة مقاومة القص للجوائز المصنعة من البیتون الخفیف  -2
  .اإلشراف على العدید من رسائل الماجستیر و الدكتوراه  قید البحث  –
  

  :المشاركة في الندوات و المؤتمرات العلمیة  -
  . المشاركة في الدورة التأهیلیة للمهندسین في مجال الهندسة الزلزالیة التي تقیمها نقابة المهندسین في الالذقیة –
  . 2010 –، كلیة الهندسة المدنیة بجامعة حلب نیسان  29 – 28یام العلمیة المشاركة في األ –
 –جامعـة تشــرین –كلیــة الهندسـة المدنیـة  –المشـاكل و الحلـول –هندســة اإلنشـاءات : المشـاركة فـي النـدوة العلمیـة  –

2010.  
ــدولي األ  – ــة تشــرینالمشــاركة فــي المــؤتمر ال ــة بجامع ــة المســتدامة  نحــو إعــادة اإل: ول للهندســة المدنی عمــار و التنمی

2014 .  
  . 2015أولویات التنمیة و إعادة اإلعمار  : المشاركة في المؤتمر الدولي األول نقابة المهندسین بالالذقیة  – 
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  . 2016جامعة البعث   : المشاركة في المؤتمر الدولي إلعادة اعمار المدن المتضررة بفعل الكوارث   –
  :دوة العلمیة التي أقامتها كلیة الهندسة المدنیة بجامعة تشرین بعنوان رئیس اللجنة العلمیة للن -

  . 2017" آفاق و مستجدات البحوث العلمیة في الهندسة المدنیة "
  

I X –  األعمال المهنیةأهم  
لجامعة طرطوس و الدراسات اإلنشائیة العام نشائیة لتنظیم أعمال الموقع في مجال الهندسة اإل  استشاريدكتور  –

  . 2018 – 2011 –فرع الالذقیة . في الشركة العامة للدراسات و االستشارات الفنیة  األخرى
  . اسطامو –میم خزانات المیاه و محطات الضخ في مشروع إرواء قرى محور الجوبة صدراسة و ت –
الزالزل و على طرطوس  –صافیتا  –القرداحة  –الحفة  –مصرف التسلیف الشعبي في جبلة  فروع تحقیق دراسة –

  . اقتراح أنظمة التدعیم المناسبة
 –تدمر مصرف التسلیف الشعبي في  و التصامیم و المصورات و الشروط الفنیة لدراسة بعض فروعات الدراس قتدقی –

  .محردة على الزالزل  –السقیلبیة 
  . ذقیةلمبنى نقابة المعلمین بالالو المصورات و الشروط الفنیة  ات و التصامیمتدقیق الدراس -
  . بالالذقیة المشاركة في تدقیق الدراسة اإلنشائیة لمبنى كلیة االقتصاد في جامعة تشرین –
  . المشاركة في تدقیق الدراسة اإلنشائیة للموقع العام لمباني جامعة  طرطوس –
  . باردراسة و تحقیق جسر تل خریطة و جسر المناجیر على نهر الخابور مع أخذ تأثیر الزالزل بعین االعت –
  .دراسة تأهیل و تدعیم مبنى البحوث البحریة التابع لجامعة تشرین بالالذقیة  -
  . المشاركة في الدراسة اإلنشائیة لكلیة التمریض بدیر الزور –
  

IIX - اإلسهامات الجامعیة األخرى   
  

 2009 – 1999  عضو المؤتمر العام لنقابة المهندسین السوریین 

  م 2001 -2000  /رئیس مكتب التعلیم العالي/  المعلمین في جامعة تشرین عضو المكتب الفرعي لنقابة
  م 2002 – 2000  فرع الالذقیة  -رئیس لجنة التدریب والتأهیل في الجمعیة العلمیة السوریة للمعلوماتیة

  م2008 - 2007  عضو هیئة تحریر مجلة جامعة تشرین للدراسات و البحوث العلمیة
و بعض المنشآت الخدمیة في  الطرقیة المدارس و الجسوررئیس لجنة تقییم واقع 

  للزالزل   تهامن حیث مدى مقاومالالذقیة محافظة 
  م 1997

  
  

  الدكتور المهندس 
  رــاصــنعلي ام ـــعص   

  


