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:الجامعيةالشهادات   
  .م1988 - سوريا - جامعة تشرين - إجازة في الهندسة المدنية .1

 -اولشتين واالستشعار عن بعد) GPS(العالمي اختصاص نظام تحديد المواقع - دكتوراه في المساحة والجيوديزيا .2

دراسة تشوهات المنشآت الهندسية ومحيطها باستخدام القياسات المساحية الحديثة "بموضوع  .م1997 -بولونيا

GPS والتقليدية." 

 .البولونيةو اإلنكليزية: اللغات األجنبية

  :االدارية المهام

 م2014حتى عام  2012من عام  رئيس قسم الهندسة الطبوغرافية .1

  .م2018حتى  2014من عام .مدير المعهد التقاني الهندسي .2
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