
 السيرة الذاتية

 

 

 وفاء عدنان داغستاني : اإلسم

 كاديميأمدرس  املسمى الوظيفي :

  eWafaaDaghstani@sih.gov.aاإللكتروني : البريد 

 تخطيط مدن وتنمية مستدامة : التخصص

 املؤهالت العلمية : 

  ٢٠١١-٢٠٠٩املدن والتنمية الحضرية املستدامة جامعة دمشق سورية شهادة ماجستير في تخطيط 

  ١٩٨١شهادة بكالوريوس عمارة جامعة دمشق سورية 

  ٢٠٠٩شهادة استشاري بمرتبة الراي بالتخطيط العمراني نقابة املهندسين دمشق سورية 

 ٢٠١١سورية شهادة استشاري بمرتبة الراي بالتصميم املعماري نقابة املهندسين دمشق 

 

 املؤهالت املهنية : 

 مديرة تنفيذ التخطيط العمراني في وزارة االسكان واملرافق 

 تدريب وتاهيل العاملين في مجال التخطيط وتنفيذ التخطيط العمراني دمشق سورية 

 

 السيرة الوظيفية : 

  ٢٠١٢-١٩٨٢مهندسة معمارية موظفة في وزارة االسكان من الفئة االولى سورية 

 ٢٠١٢-١٩٩٥طيط العمراني في وزارة االسكان مديرة تنفيذ التخ 

  سورية٢٠١٢-٢٠٠٧مدرس في جامعة دمشق كلية العمارة 

  ٢٠١٥-٢٠١٣عضو هيئة تدريس في جامعة الزرقاء التطبيقية االردن 

  ٢٠١٦-٢٠١٥مدرس في جامعة آل البيت باالردن 

  االردن ٢٠١٨-٢٠١٧مدرس في جامعة البلقاء التطبيقية 

 ٢٠٢٠-٢٠١٩للتراث  مدرس في معهد الشارقة 

  ٢٠٢١مدرس اكاديمي في معهد الشارقة للتراث 

 عضو مؤسس في الجمعية املعمارية دمشق سورية 

 عضو في لجنة التخطيط العمراني نقابة املهندسين دمشق سورية 
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 عضو لحنة قطاع التنمية املحلية واالقليمية في الهيئة العليا للبحث العلمي سورية 

 التحتية في رئاسة مجلس الوزراء سورية عضو لجنة الخدمات والبنى 

 

 األنشطة املهنية :

  سورية –ورشات تدريب وتاهيل في مجال التخطيط وتنفيذ التخطي والتشريعات العمرانية 

  سوريا  ورشات ظل  –الحضور في املؤتمرات واملحاضرات املتعلقة بالتخطيط العمراني داخل سورية وخارجها

 سورية واالردن والشارقة -ة والفنون الجميلة ومنظور ورسم حر لطالب العمار 

 ورشات حرفية لتنمية مدارك االطفال الشارقة 

 

 األبحاث والكتب والبرامج التعليمية : 

 بحث علمي عن الجامع االموي بدمشق في محلة مراود  

 كتاب تحديث االنظمة والقوانين وجمعها سورية 

 

 املساقات التي تم تدريسها :

 تخطيط مدن  

 تشريعات عمرانية  

 )تاريخ الحدائق) تصميم مواقع الندسكيب 

  تصميم معماري  

 انشاء مباني  

  اظهار معماري ومنظور 

 رسم حر 

  راج السكنيةبال 

 السكن العشوائي  

 اسكان 

  تصميم حضري 

 مبادئ الفنون الجميلة  

 تاريخ العمارة 

 التنمية املستدامة 


