
المشرف المشاركالمشرفعنوان الرسالةاسم الباحث

ساال صوفيا بشور
تقييم الحالة الراھنة للجسور الحجرية بھدف إعادة تأھيلھا 

لمقاومة األحمال الديناميكية ( متحركة –زلزالية)
د. ابراھيم عطيةد. ساطع بدوي

رانيا عاشور
سلوك جدران القص البيتونية المجنحة تحت تأثيراألحمال 

الزلزالية
__د. أمجد الحلواني

محمد غانم
سلوك خزانات الماء البيتونية العالية المعرضة ألحمال 

زلزالية
__د. مؤيد صبح

جالل الحبشى
تصرف عقد اإلطارات البيتونية تحت تأثير األحمال 

الزلزالية
د. وسيم جبورد. محمد غريب

أنجيال الشناعة
السلوك الزلزالي لألبنية العالية ذات البالطات لألحمال 

الشاقولية
__د. أمجد الحلواني

حليمة الحريري
تأثير خواص التربة في االستجابة الزلزالية  للجمل 

اإلطارية - الجدارية
د. مھند عفاشد. ھالة حسن

عبد الواحد طاھر
دراسة في أمثلة تصميم االطارات الفوالذية ذات الوصالت 
مسبقة االجھاد مبددة الطاقة تحت تأثير األحمال الزلزالية

__د. أمجد الحلواني

خالد مدخنة
السلوك الزلزالي لإلطارات المعدنية المزودة بروابط مخمدة 

للطاقة وميكانيكيات دوران الجسم الصلد – استعادة 
 ً التمركز ذاتيا

__د. أمجد الحلواني

رھف محمد
 تدعيم الجدران الحجرية على الزالزل باستخدام البولميرات

CFRP المسلحة باأللياف الكربونية
د. سامر سليماند. ميادة الكوسا

عالء برمو
سلوك المباني متعددة الطوابق المعزولة زلزاليا بنظام 

العزل االحتكاكي مع إضافة مخمدات االحتكاك اللزج المرن
د. تركي طبقد. ھالة حسن

يارا منى
السلوك الزلزالي و أنماط االنھيار لعقد اإلطارات البيتونية 
المسلحة المقواة باستعمال البوليميرات المسلحة باأللياف 

FRP
__د. مصطفى بطيخة

عبد الرحمن المسوتي
السلوك الزلزالي لألبنية مسبقة الصنع ذات الجمل الجدارية 

-دراسة حاالت في دمشق وريفھا-
__د. ھالة حسن

يزن الغصين
تحسين استجابة المنشآت الزلزالية بوساطة أجھزة التحكم  

شبه االيجابي
د. تركي طبقد. ھالة حسن

شيرين حسين عبدو
تأثير جدران البلوك غير المسلحة في السلوك الزلزالي 

إلطارات البيتون المسلح
__د. مصطفى بطيخة

ھديل ذياب
 التدعيم الزلزالي لألعمدة الخرسانية باللدائن المسلحة بألياف

الكربون
__د. وسيم جبور

رشا جمال الدين
 سلوك اإلطار البيتوني المملوء  بجدار قص معدني مع

دعامات تحت تأثير األحمال الزلزالية
__د. مصطفى بطيخة

منار زيود
تقييم السلوك الزلزالي لألبنية البيتونية المسلحة القائمة 

منخفضة االرتفاع والمصممة على األحمال الشاقولية – 
دراسة حاالت في مدينة دمشق

د. ربيع الصفديد. ھالة حسن

عبد المطلب الشلبي
نمذجة تسارعات الحركات األرضية في مدينة دمشق و 
دراسة تأثيرھا في االستجابة الزلزالية لألبنية البيتونية 

المسلحة
د. سامر باغد. حافظ صادق

لؤي المنيني
األداء الزلزالي لإلطارات المعدنية المزودة بعنصر تربيط 

ممنوع من التحنيب
د. أمجد الحلوانيد. ھالة حسن

سائر حاج صالح
 اثر وجود الطابق اللين على االستجابة الزلزالية لألبنية

البيتونية
__د. ربيع الصفدي

رسائل الماجستير قسم الھندسة اإلنشائية الزلزالية



محمد باسل شعيب
 تحسين السلوك الزلزالي لعقدة اطارخرسانية مسلحة
خارجية باستخدام الرماد المتطاير وألياف الفوالذ

د. وسيم جبورد. ھالة حسن

 حيان زھر الدين
 تقييم التحليل الستاتيكي الالمرن النمطي لألبنية البيتونية

المسلحة
__د. ربيع الصفدي

نسرين الحوراني
 تقييم الضرر الزلزالي لجدران القص المزودة بشقوق
ووصالت قصيرة في المباني الخرسانية المسلحة العالية

__د. ھالة حسن

ياسين شياح
دراسة استجابة اإلطارات الخرسانية المسلحة الخاضعة 

لألحمال االنفجارية
د. أمجد الحلوانيد. ربيع الصفدي

مالك نجيبة
تقييم معامل مطاوعة االنحناء في مقاطع الجوائز البيتونية 

المسلحة المصممة وفق الكود األوروبي
د. أمجد الحلوانيد. ھالة حسن

نورس منذر
تحسين االستجابة الھستيرية لجوائز الربط الفوالذية بين 

جدران القص الخرسانية المسلحة
د. أمجد الحلوانيد. مؤيد صبح

ملھم أبو حسون
رفع الكفاءة الزلزالية لإلطارات الخرسانية باستخدام 

الصفائح القصية المربطة مركزيا
__د. أمجد الحلواني

ميسون الميسر
رفع الكفاءة الزلزالية لإلطارات البيتونية باستخدام ألواح 

القص المدعمة باأللياف الفوالذية
__د. أمجد الحلواني

محمد شريف
تحليل االنھيار المتتالي لألبنية ذات النظام الثنائي 

والمصممة وفق مستويات زلزالية مختلفة
__د. ھالة حسن

ربيع القواس
رفع الكفاءة الزلزالية للمباني البيتونية المسلحة عن طريق 

تزويدھا بمخمدات تلدنية BRB  عند مستوى ترابط الديافرام 
مع جدران القص

د. ريم الصحناويد. أمجد الحلواني

سامح محمود
تقييم سلوك المنشآت البيتونية المسلحة باستخدام نموذج 

R رقمي تكراري لتحديد معامل السلوك
د. ھالة حسند. ميادة الكوسا

عبادة الخميص
تقييم انھيار األعمدة المختلطة المعرضة لحمل انفجاري 

وآثر ھذه األحمال على المقاومة المتبقية
__د. ھالة حسن

عامر النداف
دراسة االستجابة الزلزالية لألبنية العالية ذات الجملة 
األنبوبية مع أخذ التأثير المتبادل بين التربة والمنشأ

د. أمجد الحلوانيد. ھالة حسن

علي خضرة
دراسة السلوك الديناميكي لألنفاق العميقة تحت تأثير أحمال 

االنفجارات البعيدة المدى
د. تركي طبقد. ھالة حسن

مجد الطويل
دراسة الخصائص الديناميكية للبالطات المستوية مسبقة 

االجھاد
د. ريم الصحناويد. أمجد الحلواني

عبد المعين رقية
أثرتفاعل تربة منشآ على السلوك الديناميكي للخزانات 

األرضية
د. رافد الخوريد. ھالة حسن

احمد ايوب
تحسين استجابة المباني الخرسانية المسلحة العالية تحت 
تأثير األحمال الجانبية باستخدام أنظمة التخميد االصطناعي

د. ھالة حسن
د. عباس عبد المجيد 

عالوي

سومر حمود
أثر حمولة االنفجار على أنماط االنھيار للمباني القائمة من 

البيتون المسلح
د. ھالة حسن

د. محمد خير عبد 
الواحد

محمد الحسين
دراسة تحليلية ديناميكية الخطية لمبنى مصمم وفق الكود 

العربي السوري لمنشآت البيتون المسلح
__د. أمجد الحلواني

ھبه نصار
دراسة أنماط االنھيار لألعمدة البيتونية المسلحة النحيلة 
(P‐∆) المعلرضة لألحمال الزلزالية مع أخذ تأثير

__د. ھالة حسن

جبران حمدان
تحسين االستجابة الديناميكية لألعمدة البيتونية المطوقة 
بشرائح CFRP المعرضة ألحمال االنفجارات باستخدام 

النمذجة العددية
د. سامر سليماند. ھالة حسن

وليد العزو المراد
دراسة االستجابة الزلزالية لألبنية البيتونية العالية ذات 
الجمل الثنائية مع أخذ التأثير المتبادل بين التربة والمنشأ

__د. أمجد الحلواني

__د. أمجد الحلوانيتأثير صالبة الدايفرام على السلوك الديناميكي للمباني العاليةريتا عيد



علي حسن
دراسة السلوك الديناميكي للخزانات األرضية المعزولة 

قاعدياً والمعرضة إلثارة زلزالية
__د. ھالة حسن

مصطفى جابر
سلوك صفائح القص الفوالذية المختلطة الجدارية تحت 

تأثير تحميل دوري
__د. أمجد الحلواني

سالم نجم الدين
رفع الكفاءة الزلزالية للمباني البيتونية المسلحة عن طريق 

تزويدھا بمخمدات احتكاكية عند مستوى ترابط الديافرام مع 
جدران القص

__د. أمجد الحلواني

محسن الحاج كنجو
دراسة أثر الخطية المادة على التفاعل المشترك بين األبنية 
البيتونية المسلحة ذات الجمل الثنائية والتربة تحت تأثير 

األحمال الزلزالية
__د. أمجد الحلواني

أسماء نسب
تأثير الضرر االنشائي الناتج عن الحريق على مقاومة 
جدران القص الخرسانية المسلحة لألحمال الزلزالية

__د. ھالة حسن

دالل الحسين
االستجابة الزلزالية للمباني االطارية الفوالذية المعزولة 

(SMAS) قاعديا بواسطة نوابض من خلطات ذاكرة الشكل
__د. داليا نجار

أحمد النجالت
التقييم التحليلي ألثر الضرر على الخصائص الديناميكية 

للعقد المختلطة تحت تأثير التحميل الدوري
د. داليا نجارد. ھالة حسن

بتول عربوا
دراسة استجابة الجوائز البيتونية المسلحة بتسليح ھجين 

تحت تأثير األحمال الدورية
د. أمجد الحلوانيد. ھشام المما

نورھان الخطيب
تقييم استجابة العوازل المطاطية المسلحة باأللياف وغير 
المرتبطة بصفائح تغطية تحت تأثير الحمالت الدورية

__د. داليا نجار

آالء الملحم
دراسة تحليلية لوصالت اتصال مختلفة مع عنصر تربيط 
ممنوع من التحنيب في اطار فوالذي تحت تأثير حمل 

دوري
__د. داليا نجار


