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 الجمهورية العربية السورية  -ريحان ) دمشق (  :دالميالمكان 

 

 22.8.1955تاريخ الميالد: 
 

 جيداالنجليزية الفرنسية و و األلمانية جيد جدا +  ات: العربيةاللغ

 

 المراحل الدراسية:

 
 دمشق.-االبتدائية والمتوسطة المرحلة :  دراسة1961-1970 

 

 دمشق.-والحصول على الشهادة الثانوية العامة القسم العلمي لثانويةسة المرحلة اا:  در1971-1973

 

والحصول على  سة المعمارية دكلية الهن – مارية في جامعة دمشق:  دراسة الهندسة المع1973-1978

 بتقدير جيد. )بكالوريس( االجازة في الهندسة المعمارية

 

 .الهندسةفي وحدات  :  أداء الخدمة العسكرية االلزامية كمهندس تنفيذ1979-1981

 

              روهانوف Braunschweig براونشفايك:  دراسة الماجستير االلماني في 1982-1987

Hannover  - خالل  العمل جامعة هانوفرالى جانب  الغربية والحصول على الشهادة بتقدير جيد من ألمانيا

   Salzgitter -بمدينة سالتزغيتر   Woldt & Partners  لدى شركة فولد الهندسية فترة الدراسة

  الغربية.  ألمانيا

 

 نوفر وتحضير االطروحة تحت عنوان::  دراسة الدكتوراه في جامعة ها1988-1992

 

 ي سوريا(تطوير بناء المدن ف) التراث المعماري العربي كعنصر في        

Arabische Baukultur Als Element Städtebaulicher Entwicklung in Syrien 

                      

 والحصول على شهادة الدكتوراه بتقدير جيد جدا.   

 

 

       

 

 

 

 



 :واألكاديمية المهنية اتبرالخ

 
           الغربية ألمانيا في بعض المشاريع الهندسيةوتنفيذ واستشارات ل العمل بدراسة :1993-1996 

  السورية:والجمهورية العربية )جدة(  والمملكة العربية السعودية

 العام طط الهيكليالمخ إعدادالمساهمة في  -سير تخطيط –مباني وحدائق عامة 

  Structure Plan Master دمشق. لمدينة 

 

  درمان االسالمية في جمهورية السودان جامعة ام لدى  مساعد أستاذ  :1996/ 7/1998-7

 

 التالية: موادالتدريس  ,مشاركأستاذ   7 :1998/-   2002 

  التصميمات التنفيذية -تقنيات البناء - واإلسكانالتخطيط - معماريال التصميم  

 .الحديثة مجموعة من المباني الطينية تنفيذ – دورات التخرجل اومشرفا ومنسق 

 

في مشروع التنمية الحضرية  GTZللتنمية  األلمانيالتعاون التقني  لدى مستشار تقني   :7/2007-7/2002  

والمهام شبام  التاريخيةاليونسكو برنامج ترميم بيوت مدينة  مشرفا علىاليمن و -ضرموتح -لمنطقة شبام

 ية: الرئيس

 مدينة الطينية شبام.الوضع وتطبيق برنامج مساعدات ألصحاب البيوت في  -

                                           المساعدة في تأسيس وبناء القدرات الفنية والمؤسساتية.   -

                                                 

     الجمهورية العربية السورية -الرقة االتحاد,ة بجامع عميد كلية الهندسة المعمارية: /20079

 

 تدريس مواد التصميم المعماري لطالب السنة الخامسة والثالثة والثانية واألولى -

 مادة ترميم المباني التاريخية للسنة الخامسة -

 .مادة تنسيق المواقع للسنة الرابعة  -

 يم.التحك لجنةل اتخرج ورئيسالمشاريع اإلشراف على عدد من  -

 

 الجمهورية العربية السورية -حمص – WIUجامعة الوادي الدولية  لدى أستاذ :1/2009

 تنفيذية.التصميمات الو مقررات التصميم المعماريتـدريس              

 

 جمهورية السودان -درمان األسالمية لدى جامعة أم( )بروفسورأستاذ : 10/2009 

  يط واالسكان وتقنيات البناءوالتخط تدريس مقررات التصميم المعماري -

 وعلم االجتماع العمراني    

 االشراف على مشاريع التخرج للسنة الخامسة. -

 ماجستير ودكتوراه : االشراف على عدد من طالب الدراسات العليا -

 

 درمان اإلسالمية.  جامعة ام –بكلية العلوم الهندسية  رئيس قسم العمارة والتخطيط :2013-20010

 

 درمان اإلسالمية جامعة ام -بكلية العلوم الهندسية ئيس قسم الدراسات العليار :2014-2013

 

 األردن -جامعة جرش – رئيس قسم العمارةأستاذ و :2019-2015

 

 جامعة جرش-في قسم العمارة أستاذ: 2019

 
 بجامعة جرش رئيس قسم العمارة:  /20219

 



 :األبحاث والمؤتمرات واألنشطة العلمية
 

 حن داخلي لرسالة الدكتوراه : تمم  8/2014

 .م. أيمن خليل عبد القادر /الخرطوم الكبرى-تطوير أداة لتقييم استدامة المشاريع السكنية

 

 االشراف على رسالة الدكتوراة:    : 7/2014

 دراسة حالة مبنى حكومي بالخرطوم –تطبيق معايير االستدامة على تصميم المباني االدارية في السودان 

Application of Sustainability Criteria on Office Building Design in Sudan   

 .م. رانية عبد الرحمن

 

 االشراف على بحث الماجستير: : 2/2014

 دراسة العمارة االسالمية في ليبيا من حيث الشكل والوظيفة مع التركيز على عمارة المساجد

 م. مقدام بركات أحمد عبد القادر

 

 اف على رسالة الدكتوراه: االشر  5/2013

 السودان -مستدام لمدينة أم درمانالعمراني التخطيط ال

A Sustainable Urban Planning Concept for Omdurman/Sudan 

 م. صفاء أحمد

 

10/2013 : 

تخلل الزيارة مدرسة االسكان والبناء والتخطيط  -  USM Penangفي جامعة العلوم الماليزية  أستاذ زائر

    Studio Work   ومناقشة أعمال المرسم للطلبة ة وحلقة بحث حول االستدامة في العمارة والتخطيطمحاضر

 

 10/2013 :  

   بينانغ ماليزيا     -جامعة العلوم الماليزية -ي للعمارة المستدامة والتصميم الحضريدولالمشاركة بالمؤتمرال

International Conference on Sustainable Architecture and Urban Design/Penang 

  فتتاحية بعنوان :االوالقاء محاضرة في  المنبثقة عن المؤتمر Livable Citiesالمشاركة في ورشة العمل و

 العمارة العربية التقليدية, فعالية وظيفية, صحية ومستدامة

   Traditional Arabic Architecture, Functional Capability, Healthy Sustainability 

  

 ممتحن داخلي لرسالة الدكتوراه :  : 8/2011

Making yesterday Hospitals working today  

 .راهيمبعامر سعد أحمد ا.م 

 

 تقييم الورقة العلمية:   : 6/2012

 األثر الثقافي على أنماط المستوطنات البشرية السودانية التقليدية

 ارة جامعة الخرطومكلية العم -د. الوليد عبد العزيز علي أحمد

 

 : االشراف على بحث الدكتوراه:  1/2010

 تطبيق معايير الجودة الشاملة في ادارة المشاريع الهندسية الحكومية في السودان

 5/2013المناقشة:  - م. محمد علي أحمد جلي

 

2011-2013 : 

ت العمارة وبتكليف من من خريجي كليا اختبار المتقدمين لشغل وظائف حكومية بوزارة التخطيط العمراني

 ادارة الشؤون العلمية بجامعة أم درمان االسالمية.

 



  الماجستير: بحثاالشراف على :  6/20011

 .دراسةحالة مدينة صنعاء -التوسع العشوائي في األحياء السكنية وتأثير ذلك على البيئة والتخطيط الحضري

 م.علي محمد يحيى مذكور

 

مشروع –لبيوت التاريخية في دمشق القديمة ومواد االكساء المستخدمة محاضرة حول ترميم ا:   6/2009

 المؤسسة األلمانية للتعاون التقني  GTZدمشق القديمة 

 

حول خطة  GTZالتي أقامتها المؤسسة األلمانية للتعاون التقني  في ورشة العمل المشاركة :7.2008 

 .مشروع دمشق القديمة للتنمية الحضرية

 

 دمشق -مؤتمر تأصيل المدن العربية واالسالميةبفعاليات ركة المشا:  3/2007

 

والتي أقامتها الهيئة العامة  -المكال–المشاركة بورشة العمل حول مواد البناء التقليدية باليمن  :6/2004 

  GOPHCYللمحافظة على المدن التاريخية باليمن 

 

اء القدرات والتي أقامتها المؤسسة األلمانية بورشة العمل حول التوثيق التاريخي وبن  المشاركة  7/2003

 اليمن -في مشروع التنمية الحضرية لمدينة شبام التاريخية  GTZللتعاون التقني 

 

المشاركة في ندوة تلفزيونية حول خصائص العمارة التقليدية وعرض مشروع رائد لتطويرها في   11/1996

 ريف دمشق.

 

 نشر بحث بعنوان:  4/1995

 دمشق -ة الطين في ريف دمشق في مجلة المهندس العربيتطوير عمار 

 

 محاضرة بعنوان: 2/1994

 اعادة احياء التراث المعماري العربي الوظيفي الفعال 

    جامعة دمشق -مدرج كلية الهندسة المعمارية

 

 محاضرة بعنوان: 11/1993

 ألمانيا/هانوفر -برمكسي ربروفسو - المدنوبناء الالمدن في سوريا في معهد تاريخ وتاريخ العمارة 

 Institut für Stadt- und Baugeschichte 

Prof. Meckseper 

Hannover , Germany 
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kadrimohamad @ yahoo .comبريد الكتروني :  
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