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  :رسائل الماجستير والدكتوراه 
كلية الهندسة المدنية  دكتوراه رسالة رفع كفاءة المباني والمنشآت من خالل تقنية مخمد السوائل ،   -3

 . 2019 بجامعة دمشق
لالبنية البيتونية دراسة حالة عقدة اطار  اساليب التدعيم التقليدية في رفع الكفاءة الزلزالية دور -5

 .5131كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق  دكتوراه رسالة ،  فوالذيةجائز عمود مطوق بمقاطع 
 للبيتون المحجر باستخدامتقييم ةجهاد التماسك و أطوال اإلرساء بطريقة التحليل العكسي  -1

كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق  ماجستيررسالة ، (  RACالحصويات المعادة التدوير ) 
5137  

كلية الهندسة المدنية  دكتوراه رسالة ،  ختلطة في المنشات الهيكليةتحسين اداء االطارات الم -1
 . 2015 بجامعة دمشق

،  CFRPتدعيم الجدران الحجرية على الزالزل باستخدام البوليمرات المسلحة باكلياف الكربونية  -2
 .5132كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق  ماجستيررسالة 

 طاقة التصدع في البيتون باستخدام التحليل العددي العكسيايجاد منحني التلين االمثلي لحساب  -9
 .5131كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق  دكتوراه رسالة ، 

مقارنة بين تقوية اكعمدة البيتونية المسلحة الدائرية الطويلة  باستخدام البوليمرات المسلحة   -7
لفوالذية القصيرة ،رسالة ماجستير بألياف كربونية واستخدام قميص من البيتون المسل  باكلياف ا

 .5131كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق 
رسالة ماجستير  ، ام  اشكال مختلفة لشبكات التربيطتدعيم المنشات لمقاومة الزالزل باستخد  -1

 .5133كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق 
االوروبي  فق الكودو ية للزالزل عدنية المستوية المعر التحليل من الدرجة الثانية في االطارات الم -6

 قيد البحث                  ... كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق  ماجستيررسالة  ، 1
دراسة التاثير الديناميكي للتسارعات االريية المنمذجة في مدينة دمشق على االبنية  -31

كلية  دكتوراه رسالة  ،العدوي( ) دراسة حالة تحليل ديناميكي لمبنى وزارة النفط بالمسلحة  البيتونية
 قيد البحث                    ...                          الهندسة المدنية بجامعة دمشق 

رسالة دراسة أثر خصائص االنهيار والتماسك على سلوك العناصر البيتونية المسلحة ،  -33
 قيد البحث                  ...              كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق  دكتوراه 
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البيتونية مسبقة  تصميم الجوائز ييرمعااقتراح منهجية لتحديد الوثوقية المعتمدة على  -35
             بجامعة دمشق المعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية  دكتوراه رسالة  االجهاد في سورية ،

 ...                   قيد البحث                                                       
تقييم سلوك المنشآت البيتونية المسلحة باستخدام نموذج رقمي تكراري لتحديد معامل  -31

   بجامعة دمشق  المعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية  ماجستيررسالة السلوك ، 
 .قيد البحث         ...                                                               

تطوير العازل االحتكاكي بفيافة خالئط ذاكرة الشكل لتحسين االستجابة الزلزالية  -31
  بجامعة دمشق المعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية  دكتوراه رسالة ، للمنشآت 

 .ثقيد البح ...                                                                      
التصميم الزلزالي المبني على االداء للمباني الخرسانية المسلحة متوسطة االرتفاع مع -32

رسالة دكتوراه المعهد العالي للبحوث و للدراسات اعتبار التاثير المتبادل بين المشا والتربة  
 قيد لبحث   الزلزالية

 
 المؤتمرات العلمية والدورات  :

 تونية الخايعة لالنعطاف باعتماد خصائص االنهيار . مؤتمر اعادة تقييم سلوك العناصر البي
 5136اعادة االعمار في سورية بأيد وطنية )الرؤيا واالستراتيجيات والحلول ( جامعة تشرين 

 باستخدام منحني تلين ثنائي  دراسة الخصائص المادية للبيتون على طاقة التصدع المحسوبة
  5132ت التنمية واعادة االعمار( جامعة تشرين ،  المؤتمر الهندسي االول )اولويا الخط

 مؤتمر الهندسة المدنية ،  في البيتون نمذجة ودراسة تحليلية ئص التصدعخصا             
  5132 جامعة البعث

 ام منحني تلين ثنائي الخط واالسي ،  مؤتمر النماذج مقارنة بين التحليل العكسي باستخد
 5131بنية الحجرية   بولونيا التحليلية لالبنية البيتونية واال

  المؤتمر الدولي االول  دراسة تأثير شكل منحني التليين على دراسة تطور التشققات في البيتون
 5131ة المستدامة جامعة تشرين للهندسة المدنية نحو اعادة االعمار والتنمي

  ثالثي النقطتحديد طاقة تصدع البيتون المستقلة عن حجم العينة باستخدام تجربة االنعطاف   ،
   5135منشات البيتونية( كرواتيا المؤتمر االوربي المركزي الثامن في هندسة البيتون )ديمومة ال

  المؤتمر العربي السابع للهندسة اإلنشائية   صر العزل لتخفيف القوى الزلزالية استخدام عنا ،
 3667الكويت

 3669، مؤتمر البناء والتشييد  القاهرة  لبةصدراسة االبنية العالية المقاومة للزالزل ذات النواة ال     
   3661-3669دورة تاهيلية في البرام  الحاسوبية   اليونيسكو  القاهرة  
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