سيرة ذاتية مختصرة
مصطفى كمال بدرة

االسم

سوري

الجنسية

25/12/1964

تاريخ الميالد

badrahmk@gmail.com

البريد اإللكتروني

المؤهالت الغلمية:
 بكالوريوس في الهندسة المدنية ،كلية الهندسة المدنية ،جامعة حلب ،المعدل،78.33 :
7891
 دكتوراه في الهندسة اإلنشائية (التصميم بمعونة الحاسب) من جامعة ستراثكاليد في
بريطانيا بتاريخ 6222/2/62

الخبرات األكاديمية:
-6272/1/71 تاريخه :أستاذ مساعد في قسم اإلدارة الهندسة واإلنشاء ،كلية الهندسة
المدنية ،جامعة حلب (أيضا متعاقد جزئيا مع جامعة الفرات-الرقة وجامعة إيبال

الخاصة)

 :6272/1/71-6222/2/7 أستاذ مساعد ،جامعة الدمام(الملك فيصل سابقا) يعمل في
إدارة المدينة الجامعية -المملكة العربية السعودية

 :6222/2/7-6222/1/2 أستاذ مساعد في قسم اإلدارة الهندسة واإلنشاء ،كلية الهندسة
المدنية ،جامعة حلب
أهم الخبرات التدريسية
 .7التصميم بمعونة الحاسب -سنة خامسة ،قسم الهندسة المدنية ،جامعة حلب
 .6إدارة وتنظيم المشاريع الهندسية ،سنة خامسة ،قسم هندسة العمارة ،جامعة حلب و
جامعة إيبال الخاصة

 .3االقتصاد الهندسي والعقود ،جامعة حلب

 .2المواصفات والكميات ،سنة خامسة ،قسم هندسة العمارة ،جامعة إيبال الخاصة،

1

 سوريا، جامعة حلب، ماجستر اإلدارة الهندسية واإلنشاء، اإلدارة البيئية.5

 سوريا، جامعة حلب، ماجستر اإلدارة الهندسية واإلنشاء، قوانين العقود واإلنشاء الدولية.2
 سوريا، جامعة حلب، ماجستر اإلدارة الهندسية واإلنشاء، اإلدراة القيمية.1
:الخبرات المهنية
- عضو إنشائي في وحدة العمران والتكنولوجيا لالستشارات الهندسية:6222-6227 
سوريا-جامعة حلب

 المملكة، جامعة الدمام، اإلدارة الهندسية، مهندس استشاري إنشائي:6272-6222 
العربية السعودية
:أهم المنشورات باللغة العربية
 الرياض، جامعة الملك سعود،" "تحليل وتصميم المنشآت باستخدام الحاسب اآللي
5-577-55-8899-879  ردمك،6272

، جامعة الملك سعود،" "تصميم األساسات بالطرق التقليدية وباستخدام برامج الحاسب
0936-55-9960-978  ردمك،6277 الرياض
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