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  للدكتور محمد جالل استانبولي السيرة الذاتية

 

 

 المعلومات الشخصية -1

           .الكنية: استانبولي  - 

 زة حميدفائ: األم -            : سعاد رابح.     األب -                                     .االسم: محمد جالل -  

 21ص  همحل و رقم القيد: ميدان تيامن  -                    82/11/1691  تاريخ الوالدة: دمشقمحل و   - 

ميدر)  تقييدما بيياالورا  و  : المرتبيية االكاديميية -                               ايطييالي.: عربييي سيور الجنسيية - 

 الثبوتيات و االن انتظر تشكيل و نتيجة لجنة فحص االنتاج العلمي فقط للترفع الى استاذ مشارك(

 .من اجنبية   ايطالية( متزوجالحالة االجتماعية:  - 

                             

 المؤهالت العلمية:  -2

 

 دكتوراه أبحاث اسم الدرجة

 الترميم -الحفاظ على الممتلكات المعمارية   مجال التخصص

 "زابيناجامعة الدراسات في روما " الس اسم الجامعة و مكانها

 8118نيسان  – 1662 مدة الدراسة

"عمارة أقوا) النصر الرومانية" نظرة عامة، نظرة تاريخية و معمارية و شيكلية، دراسية العنا ير  عنوان البحث

اإلنشائية و تقنيات و مواد البناء، أنواع اإلهتراءات، أساليب الحفاظ، التغيرات مع اليزمن: التيرميم و 

 إعادة االستعمال.

 

 ماجستير اسم الدرجة

 و اادارة المواقع االثرية  ترميم األوابد المعمارية التخصصمجال 

 ا"زبيناجامعة الدراسات في روما " الس اسم الجامعة و مكانها

 1669تموز  -1668 مدة الدراسة

" دراسية تحلييالت و تقنييات التيدنل ميين أجيل الحفياظ عليى المركييز التياريخي لمدينية دمشيق القديميية  عنوان البحث

 ضمن السور"

 

 ماجستير اسم الدرجة

 برمجة و تصميم و إدارة األبنية الصحية مجال التخصص

 ا"زبيناجامعة الدراسات في روما " الس اسم الجامعة و مكانها

  8112/ 18/ 11إلى  8112/ 10/ 11 مدة الدراسة

 "برمجة و تصميم و إدارة المباني الصحية في دول حوض البحر األبيض المتوسط"  عنوان البحث

 

 دبلوم ، دراسات عليا اسم الدرجة

 عام مجال التخصص

 كلية الهندسة المعمارية –جامعة دمشق  اسم الجامعة و مكانها

 1629 – 1620 مدة الدراسة

 "أنظمة و قوانين البناء في مدينة دمشق" عنوان البحث

 
 البكالوريو) في الهندسة المعمارية اسم الدرجة

 عام مجال التخصص

 كلية الهندسة المعمارية –جامعة دمشق  الجامعة و مكانهااسم 

 1621حزيران  -1616   مدة الدراسة
"حييي الصيييالحية" دراسيية توثيقيييية و معمارييية و تخطيطيييية و توظيفييية لمنطقييية المييدار) فيييي حيييي  عنوان الرسالة
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 الصالحية

 
 :التعاقب الوظيفي األكاديمي -3

 
 سوريا. -جامعة دمشق  -الهندسة المعماريةمهند) متمرن في كلية  - 1893/ 1/12

 سوريا. -جامعة دمشق  – معيد متفرغ في كلية الهندسة المعمارية - 1/11/1891

 -. و الحفاظ و الترميم في الممتلكات المعمارية.إيفاد لتحضير شهادة الدكتوراه في التصميم المعمار  -11/11/1882

 ايطاليا. -روما 

 سوريا - جامعة دمشق -من اإليفاد في كلية الهندسة المعماريةمعيد عائد  -11/4/2112

حتىىىىىىىىىىى   -21/11/2113

 اآلن
واالن اقيوم  ,سيوريا. -جامعة دمشق  -مدر) في كلية الهندسة المعماريةعضو هيئة تدريسية بمرتبة 

 استاذ مشاركبانهاء االجراءات للترفيع الى 

 سوريا -الجامعة العربية الدولية الخا ة  –محاضر في كلية الهندسة المعمارية  2111  -2112

 سوريا-جامعة اليرموك الخا ة  –متعاقد مع كلية الهندسة المدنية و المعمارية  حت  االن -2111

 
 :المهام اإلدارية العلمية -4

 
معمقيية حييول " برمجيية و تصييميم و إدارة المبيياني الصييحية فييي دول حييوض  دورة تدريبيييه  11/12/2114 – 11/2/2114

المتوسط" , جامعة الدراسات في روما "السابيتزا", كلية الهندسة المعماريية " فيالي  األبيض

 للحصول على ماجستير من الدرجة الثانية.  جوليا", إيطاليا.

 
 هي األعل . 1( عالمات, حيث العالمة 2  – 1: )من اللغات و درجة إجادتها -2

 
 كتابة محادثة قراءة اللغة

 1 1 1 اللغة العربية

 2 1 1 اللغة اإليطالية

 1 3 1 اللغة اإلنكليزية

  
 :عضوية الهيئات و الجمعيات العلمية ذات العالقة بمجال التخصص -1

 
 .فرع مدينة دمشق –عضوا في نقابة المهندسين السوريين  و إل  اليوم 1893من 

 كلية الهندسة المعمارية. ,جامعة دمشق ,عضوا في نقابة المعلمين و إل  اليوم 1893من 

 
 :إجادة استخدام الحاسب -1

 
 ( برامج الرسم المعماريCad:AutoCAD .بمستوى جيد  ) 

 ( برامج ويندوزWindows 2000 ( و برامج )office .بمستوى جيد ) 

 
   :الوضع الحالي -9

 

 :, للمواد التاليةجامعة دمشق -مدرس في كلية الهندسة المعمارية -

 
 التصميم المعمار   نا ة للسنة األولى(مقرر  حت  اآلن -1893

 مقرر الظل و المنظور   للسنة األولى و الثانية( حت  اآلن -1985

 روماني.  للسنة األولى( –يوناني  –بالد الرافدين  –مقرر تاريخ العمارة القديمة: فرعوني  حت  اآلن -1892

 السنة األولى -قسم الدراسات العليا  -لطالب الماجستير -مقرر العمارة و التراث حت  اآلن -2114

  مقرر الهندسة الو فية للسنة أولى 2111 -1894

 مقرر الكميات و الموا فات و تنظيم المشروعات للسنة الخامسة 2111 – 1892

 مقرر تخطيط المدن للسنة الخامسة 1882 – 1893

 مقرر مادة اإلنشاء المعمار  للسنة األولى  1894-1891
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مشييرو و معيييد و نبييير فييي مييادة التييرميم المعمييار ، مييع البروفسييور جيوفيياني كربونييارة فييي  2112 – 2111

 ا" ، كلية الهندسة المعماريةزبيناجامعة الدراسات في روما "الس

 

 الجامعة العربية الدولية الخاصة, للمواد التالية: –محاضر في كلية الهندسة المعمارية  -

 

   للسنة األولى و الثانية( DG1-DG2مقرر  الهندسة الو فية و الظل والمنظور  2111 -2112

 (ثانية للسنة ال AD2-AD3 مقرر التصميم المعمار  2111 -2119

 

 جامعة اليرموك الخاصة, للمواد التالية: –محاضر في كلية الهندسة المدنية والمعمارية والبيئة  -

 

   للسنة األولى( DGية و الظل والمنظور مقرر  الهندسة الو ف حت  االن -2111

 (الثةث للسنة ال AD6- مقرر التصميم المعمار  حت  االن -2111

 

اإلنتاج العلمي الجديد الذي قام به المرشح في وظيفته الحالية )مدرس( بغية تعيينه في الوظيفة األعلى )أستاذ  -6
 .مساعد(

 وتاريخ إجرائها .عناوين األبحاث األصلية التي أجراها المرشح  -أ

 . سياسات الترميم في مدينة دمشق بين الماضي و الحاضر و المستقبل"دراسة " البحث االول -1
تمت الموافقة على نشر البحث في سلسلة العلوم الهندسية من مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات 

 م. 12/11/8111العلمية بتاريخ 
 ".تصميم المشافياألسس الالمادية في "  البحث الثاني -2

تمت الموافقة على نشر البحث في سلسلة العلوم الهندسية من مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات 
 م. 82/0/8118العلمية بتاريخ 

 
 عناوين الكتب التي قام المرشح بتأليفها أو ترجمتها وتاريخ صدور كل منها:  –ب 
الجامعة العربية الدولية تم طباعته باللغة االنكليزية. طبع عام كتاب الهندسة الوصفية لمقرر الهندسة الوصفية في  -

 لصالح الجامعة العربية الدولية. 1666
 ج_ البحوث التي يعدها طالب )الدكتوراه والماجستير(التي أشرف عليها المرشح:

للطالب ", ال مدينة جبلة القديمةمث -دراسة المواقع العمرانية المأهولة وفق مفهوم التنمية المستدامةالبحث االول بعنوان:" -1
قسم التصميم المعماري و حسب قرار مجلس  -محمد خالص ابن نبيل الذي حصل على درجة الماجستير في التصميم المعماري 

 /. و تسميتي استاذا مشرفا.8111حزيران  8/ بتاريخ / 1119الجامعة رقم/ 
للطالب  على مثال موقع شهبا".-االثرية معماريا و عمرانيا استراتيجيات الحفاظ على المواقعالبحث الثاني بعنوان: "  -8

قسم التصميم المعماري و حسب  -علي السويداني بن محمد الذي حصل على درجة الماجستير في التصميم المعماري 
 /. و تسميتي استاذا مشرفا.8111حزيران  10/ بتاريخ/ 1892قرار مجلس الجامعة رقم /

حالة دراسية مدينة دمشق و مدينة  –ة السمات المميزة للمكان في المدينة االسالمية "دراسالبحث الثالث بعنوان:  -1
 -. ". للطالب حميد كرسيوزجري ابن علي رضا الذي حصل على درجة الماجستير في نظريات وتاريخ العمارةاصفهان"

/. و تسميتي استاذا 8111ثاني تشرين ال 8/ بتاريخ/ 212قسم نظريات وتاريخ العمارة و حسب قرار مجلس الجامعة رقم /
 مشرفا و الدكتورة سلوى ميخائيل استاذ مشارك.

 البحوث التي يعدها الطالب الماجستير التي مازلت اشرف عليها حتى االن: -د
 إعداد /مثال :سوق الميدان/" دراسة تحليلية لشريحة سكنية في دمشق القديمة خارج السور, البحث االول بعنوان:  -1

 لمهندسة: .اينا) زيادةا   :الطالبة
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 .لسيت بحوزتي االن التفصيلية ستة ابحاث و لكن المعلومات حاليايوجد  -8
 

 الخبرات العملية: -11

 

 حتى االن  - 8111 التاريخ

 جامعة دمشق المكان 

 جامعة دمشق–مكتب ممارسة المهنة في كلية الهندسة المعمارية  الجهة العاملة

 احد اعضاء المكتب  الوضع العملي

 كلية الفنون الجميلة –تدقيق مجموعة من المشاريع التابعة لجامعة السويداء _ كلية الزراعة   - نوع العمل

 

 8111 التاريخ

 محافظة القنيطرة المكان 

 فرع  مدينة دمشق -مكتبي الخاص في نقابة المهندسين الجهة العاملة

 رئيس مكتب التصميم . الوضع العملي

و الحصول عليى جيائزة  .المسابقة المعمارية لتصميم مبنى محافظة القنيطرة الجديدالمشاركة في   - نوع العمل

 ترضية

 

 8112 -كانون الثاني التاريخ

 وزارة الدانلية المكان 

 فرع  مدينة دمشق -مكتبي الخاص في نقابة المهندسين الجهة العاملة

 رئيس مكتب التصميم . الوضع العملي

المشاركة في المسابقة لتصميم المبنى الجديد الدارة الهجيرة و الجيوازات التيابع ليوزارة الدانليية   - نوع العمل

 في الجمهورية العربية السورية.

. 

 

 8119– 8110 التاريخ

 محافظة مدينة دمشق المكان 

 مديرية مدينة دمشق القديمة الجهة العاملة

 و الممتلكات المعمارية. المراكز التاريخيةنبير في ترميم و الحفاظ على  الوضع العملي

 .وضع المخطط التوجيهي لمدينة دمشق القديمة ضمن السورالمشاركة في   - نوع العمل

 اإلشراو على أعمال ترميم و إعادة تأهيل بعض األبنية و المواقع األثرية في دمشق القديمة.  -

الشييارع المسييتقيم فييي مدينيية دمشييق  اإلشييراو علييى إعييادة تأهيييل و تييرميم محييور مييدحا باشييا   -

 القديمة.

 

 2009 – 8110 التاريخ

 دمشق المكان

 جامعة دمشق الجهة العاملة

 و المتابعة على تنفيذ المشروعاإلشراو   الوضع العملي

 جامعة دمشق – توسع كلية الهندسة المعمارية نوع العمل

 

 2009 – 8110 التاريخ

 دمشق المكان

 جامعة دمشق الجهة العاملة

 و المتابعة على تنفيذ المشروعاإلشراو  الوضع العملي

 جامعة دمشق –مشروع ملحق توسع كلية العلوم  نوع العمل

 

 8110 – 8118 التاريخ 

 مدينة دمشق المكان

 وحدة البحوث العلمية و علوم الترميم الجهة العاملة

 رئيس الوحدة الوضع العملي
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 ترميم بعض المنازل القديمة في مدينة دمشق القديمة إعادة تأهيل و نوع العمل

 

 2003-2002 التاريخ 

 مدينة دمشق المكان

 وحدة المجموعة العربية للدراسات العمرانية و المعمارية للدكتور عقبة فاكوش الجهة العاملة

 احد اعضاء المكتب الوضع العملي

 المشاريع التالية:تصميم  المشاركة في  نوع العمل

a. الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في درعا. مشروع مركز إدارة 

b.  الدراسة األولية لمجموعة من البيوت الدمشقية من اجل  تأهيلهيا و توظيفهيا نيزل فيي

 منطقة باب توما.

c. .المشاركة في مسابقة شارع الملك فيصل 

d. .تصميم مدنل مدينة درعا 

e. .المدرسة السورية الدولية في يعفور 

f. في ضاحية يعفور.تصميم فيال  

 

 8111 التاريخ 

 في ايطاليا Aricciaبلدية مدينة اريتشي  المكان

 مكتب استشار  في ترميم األبنية الجهة العاملة

 اإلشراو و المتابعة الوضع العملي

 ترميم البحرة في ساحة مادونا د  بونتي. نوع العمل

 

  8111 - 1666 التاريخ 

 و الكلوسيوم. الفورم الرومانيمنطقة  -مدينة روما المكان

 مكتب الدراسات و االستشارات للبروفسور جورج توراكا الجهة العاملة

 إشراو و متابعة على أعمال التنفيذ الوضع العملي

قسيطنطين. بمناسيبة الوبييل اليذهبي الجوبيلييو  –سييتميو سيفيرو  –ترميم ثالثة أقوا) النصر: قو) تيتو  نوع العمل

 ألفين عام  على والدة  المسيحبمرور 

 

 :الخبرة المهنية -11

 

 1661-1669 التاريخ 

 دمشق المكان

 " مكتب الدكتور طالل عقيلي". وحدة جماعة المهندسين االستشاريين العرب الجهة العاملة

 توثيق و رفع معمار  الوضع العملي

 ".اإلسالميةتحليل و توثيق عمارة و عمران مدينة دمشق منذ العصور "مشروع  نوع العمل

 

    1662 -تموز  التاريخ 

 مبنى الكلوسيوم -روما  المكان

 السابينزا. –المدرسة التخصصية في ترميم األوابد المعمارية, في جامعة الدراسات في روما  الجهة العاملة

 منقب أثار الوضع العملي

 Colossioفي مبنى الكلوسيوم   -رينا -  الصراع حلبةدورة في التنقيب األثر  لمنطقة  نوع العمل

 

 1668 – 1661 التاريخ 

 دمشق المكان

 .مكتب الدكتور نور) الدقر  الجهة العاملة

 مصمم الوضع العملي

 السورية في الرياضدراسة و تصميم الموقع العام و الباحة الدانلية مع واجهاتها للسفارة  نوع العمل

 

 1661 – 1626 التاريخ 

 دمشق المكان

 .الدانمركية، و مكتب الدكتور نور) الدقر DIVECON  شركة الجهة العاملة
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 مصمم الوضع العملي

 .مشروع مدينة "عمريا" السياحية نوع العمل

 

 1621 التاريخ 

 دمشق المكان

 مكتب االستشارات و الدراسات الجهة العاملة

 مصمم و دراسات تفصيلية الوضع العملي

 .مشروع "قصر المؤتمرات" في دمشق نوع العمل

 

 1629 – 1620 التاريخ 

 دمشق المكان

 "مركز التراث" في مؤسسة اإلسكان العسكر  في دمشق الجهة العاملة

 تصميم و توظيف و إعادة استعمال الوضع العملي

 قرب الجامع األمو ، و مشروع توظيف "نان أسعد باشا" التاريخي مشروع تصميم "ساحة المسكية" نوع العمل

 

  1620 التاريخ 

 دمشق المكان

 الدكتور رضوان طحالو  – مكتب األعمال المعمارية و االستشارات الجهة العاملة

 مصمم الوضع العملي

 السكن الجامعي في مدينة دمشق و حلب وحدات مشروع تصميم نوع العمل

 

  1628 التاريخ

 دمشق المكان

 مكتب العمارة للدكتور محمد نوفل الجهة العاملة

 طالب عمارة لدراسة تفصيالت معمارية الوضع العملي

 مشروع "قصر المؤتمرات" في دمشق نوع العمل

 

  1628 التاريخ

 دمشق المكان

 المكتب الخاص  الجهة العاملة

 المصمم الوضع العملي

 النماذج السكنية و الفيالت الخا ةالعديد من  نوع العمل

 

 فيها: المشاركة في كل منها وما قدمتوتاريخ  ت فيهاشاركالمؤتمرات واللجان التي  -12

 
المشاركة في ورشة العمل إلعادة تأهيل منطقة أم الجمال في البادية الشرقية في األردن. المنعقد في جامعية  2111

 .18/1/8111-2آل البيا في األردن. من 

في محاضرة بعنوان" إدارة و تصميم و برمجة و  يانة مباني المشافي فيي  التعليمي المشاركة في المؤتمر 8112

 جامعة دمشق. –و كلية الهندسة المعمارية حوض البحر األبيض المتوسط"

"  المشيياركة فييي الملتقييى الييدولي الثيياني حييول تأ يييل المييدن العربييية و اإلسييالمية, فييي محاضييرة بعنييوان 8111

المنعقد في رحاب جامعية دمشيق كليية الهندسية المعماريية, بالتعياون ميع في مدينة دمشق".  سياسات الترميم

الجمهوريية الديمقراطيية الجزائريية,  –جامعة باجي مختار و مخبر العمران و القانون و المحييط فيي عنابية 

 دمشق, سوريا. 8111تشرين األول , 82 - 81 -88في 

تحيا  . 8119/  8/  11 لتنظيم لورشية العميل بعنيوان " إعيادة تأهييل سيو  ميدحا باشيا" فييالمشاركة و ا 8119

 مكتب عنبر –رعاية محافظة دمشق, مديرية مدينة دمشق القديمة 

.  8110/  18/ 11-6المشاركة و التنظيم لورشة عمل بعنوان " واقع و مسيتقبل مدينية دمشيق القديمية" مين  8110

ة المحلييية و البيئيية, محافظيية دمشييق, مديرييية مدينيية دمشييق القديميية. فييي نقابيية تحييا رعاييية وزارة اإلدار

 المهندسين فرع مدينة دمشق المزه.

زيارات ميدانية لمواقع أثرية  و ترميمية متنوعة دانل و نارج مدينة روميا, ميع المدرسية التخصصيية فيي  8111 -1662

 السابينزا. – ترميم األوابد المعمارية, في جامعة الدراسات في روما
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المشيياركة فييي دراسيية أحييياء قديميية ميين مدينيية دمشييق " سييو  سيياروجة " جامعيية دمشييق كلييية الهندسيية  1662

 المعمارية.

 المشاركة في مسابقة تصميم البيا البحريني، جامعة البحرين، كلية الهندسة المعمارية 1661

حضييور نييدوة األرابيسييك، النييدوة األولييى حييول آ فييا  تنمييية الفنييون الخزفييية فييي الحييرو العييالم اإلسييالمي  1661

 األرابيسك، في مدينة دمشق.    -اليدوية

المشاركة في مسابقة تنظيم غربي القصر العدلي، محافظة مدينة دمشق. دراسة تصميمية لمركيز تجيار  و  1661 -1669

 كتور جهاد عيسى.ترفيهي و فندقي، مكتب الد

 حضور مؤتمر السكن عبر العصور، في كلية الهندسة المعمارية في جامعة دمشق. 1669

حضور مؤتمر السكن العثماني، في كليية الهندسية المعماريية قسيم تياريخ العميارة و التيرميم و الحفياظ عليى  1660

 الممتلكات المعمارية في جامعة الدراسات في روما "السبينسا".

المشاركة في مسابقة الملك فهد للعمارة اإلسالمية في تركيا، تحا عنوان "المدينة العربيية واقيع و حقيقية"،  1620

 موضوع بحثي: "مدينة الصالحية واقع و حقيقة" في دمشق

هياربورغ، فيي دراسية تحليليية لمركيز  -المشاركة ميع مجموعية مين الطيالب األلميان مين جامعية هيامبورغ 1620

 ديمة.مدينة دمشق الق

 

 :بالتفصيل العنوان -13

 

/, 11810/ :ص. ب /, 1جمعيييية الفيييداء السيييكنية, ط / /1/, المقسيييم / 12الجزييييرة / -مشيييروع دمييير السيييكني المنزل:

 .دمشق، سوريا
 دمشق, سوريا.  -جامعة دمشق, كلية الهندسة المعمارية, قسم التصميم المعمار   عنوان العمل
 933646061 -00963 موبايل: , 3131129 -00963زل : المن رقم الهاتف
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