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 ( Curriculum Vitae ( ـةـرية ذاتيــــس
 فداء فائز زينه

 فً كلٌة الهندسة المعمارٌة ةٌ  تدرٌسعضو هٌئة  -سمدر  دكتور 

 ةـجامعة تشرٌن، الالذقٌ

 +9>? 9;<=>87?? محمول / : هاتف

 +9>? 7: 9?999:: منـزل / 

Email: f.zayna2@gmail.com 

  ةـانات شخصيـبي

 وري.ــس :ةـالجنسٌ

 .8<?7/7/:7:  لمٌالدتارٌخ ا

 الطابق الخامس.-;;محضر  -ضاحٌة بسنادا الجدٌدة – الالذقٌة : العنوان

 

 ةـالت العلميـالمؤه

 التاريخ وعــالموض ةــالجامع ةــالدرج

   دكتوراه الفلسفة 
كس إ -فرنسا

 مارسٌلٌا

تطوٌر _ التنظٌم المكانً، التخطٌط العمرانً
 القرى العمرانً وتحولها فً سورٌة

 طوٌر القرى الجبلٌة فً الالذقٌةت

897: 

   تٌرــماجس 
كس إ -فرنسا

 مارسٌلٌا
 ?899 التخطٌط اإلقلٌمً و التنمٌة المستدامة

   سورٌة - الالذقٌة ازةــاإلج 
أداء و كفاءة المسكن  رفع الدروس المستفادة نحو

 الرٌفً
899: 

  
 

 : الدكتوراه رسالةعنوان  - 

La rurbanisation et la mutation socio-spatiale en Syrie 

«le développement des villages de montagne dans l’arrière pays de Lattaquié» 

 تطوير القرى العمراني وتحولها في سورية

 تطوير القرى الجبلية في الالذقية

 

 

 الجوائز األكاديمية:

 .(:899-8999)كلٌة الهندسة المعمارٌة لعام  ةالخرٌج األول على دفع -

-8999، 8998-8997، 8997-8999)حاصل على جائزة الباسل للخرٌج األول المتفوق لثالث سنوات متتالٌة  -

899:). 

 ةـالخبرات األكاديمي
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 جامعة تشرين. –كمية الهندسة المعمارية  –في قسم تخطيط المدن والبيئة  مدرس متأّصل         7107-7108
 جامعة تشرين. –كمية الهندسة المعمارية  –تخطيط المدن والبيئة في قسم  متمرن مدرس         7105-7106
 جامعة تشرين. –كمية الهندسة المعمارية  –في قسم تخطيط المدن والبيئة  متمرن مدرس         7104-7105
 جامعة تشرين. –كمية الهندسة المعمارية  –في قسم تخطيط المدن والبيئة  معيد         7116-7117
 .تشرينجامعة  -كمية الهندسة المعمارية-مهندس مفرز       7114-7116

 

 واإلدارية التدريسية األعمال

 جامعة تشرين.  -مشارك في مسابقات تدريب الطالب المتقدمين إلى كمية الهندسة المعمارية -

 جامعة تشرين.-في كمية الهندسة المعمارية اإلشراف عمى مشاريع التخرج -

 جامعة تشرين.-في كمية الهندسة المعمارية طالب السنة الخامسة/ ل9تخطيط مدن /تدريس مقرر  -

 . جامعة تشرين-في كمية الهندسة المعمارية الرابعةلطالب السنة  عمم االجتماع العمرانيتدريس مقرر  -

 جامعة تشرين.-تدريس مقرر التخطيط اإلقميمي لطالب الماجستير في كمية الجغرافيا -
 

 العلمي االهتماممجاالت 

 و العمارة. ربولوجيا و عالقتها بالتخطيطثناألدراسة  -

  و تكونها. مورفولوجيا المدندراسة  -

 .اإلقميميالتخطيط  -

 نظريات التخطيط و العمارة الحديثة. -
 

 الخبرات العملية

( الصادر عن نائب :;عضو لجنة تقييم المخطط التنظيمي و اإلقميمي لمدينة الالذقية بموجب القرار رقم ) -
 راء لشؤون الخدمات.الوز  سرئيس مجم

الصادر عن  (?;9<عضو لجنة تدقيق و استالم المخطط التنظيمي لمدينة الالذقية بموجب القرار رقم ) -
 محافظ الالذقية.

 .;897-:897عام  خبير استشاري بمجمس مدينة الالذقية لدراسة المخططات التفصيمية لمناطق المخالفات -

 التابعة لمدكتور نهاد عبد اهلل.و التخطيط  لمعمارةمهندس دراسات في الوحدة الهندسية  -
 

 المهارات واللغات

 تحدثا وكتابة ممتـاز اللغة العـربٌــة:       :اللغات

 تحدثا وكتابة ممتـاز اللغة الفرنسٌة: 

 تحدثا وكتابة  جٌد  اللغة االنجلٌزٌـة: 

 منها: رمن برامج الكمبٌوت متعددةاستخدام مجموعة  إجادة  :الكمبيوتر

ICDL - Auto CAD – Adobe Photoshop – MAP Info – Arc View ( GIS ) .  


