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 السؤىالت العمسية :ثانيًا: 
  5616دور يهنيه  –شعبة اليشجسة اإلنذائية  -بكالهريهس اليشجسة السجنية 

 .جامعة عين شسذ -كمية اليشجسة 
  5661نهفسبخ  -شعبة اليشجسة اإلنذائية  -ماجدتيخ اليشجسة السجنية 

 .جامعة عين شسذ -كمية اليشجسة 

  5666ديدسبخ  -عمهم السهاد  -دكتهراه اليشجسة اإلنذائية   

 .سبانياأ -جامعة بهليتيكشيكا بسجريج  -قدم عمهم السهاد 

 :األكاديسيالتدرج ثالثًا: 
  5665إلى نهفسبخ  5665من مارس  -مداعج باحث. 

وزارة اإلســكان  –مخكــد بحــهث اإلســكان والبشــاء  –قدــم السشذــلت الخخســانية السدــمحة 
 .والسخافق والتعسيخ

 5661 يشايخإلى  5665من ديدسبخ  – عيج بذعبة اليشجسة االنذائيةم 
 وزارة التعميم العالي. -السعيج العالي لمتكشهلهجيا ببشيا  -قدم اليشجسة السجنية 

 5661حتى سبتسبخ 5661فبخايخمن  – مجرس مداعج بذعبة اليشجسة االنذائية   

 وزارة التعميم العالي -السعيج العالي لمتكشهلهجيا ببشيا  -قدم اليشجسة السجنية 

  5666ديدسبخ حتى  5666من أكتهبخ  -حث دكتهراه با 

 أسبانيا. -جامعة بهليتيكشيكا بسجريج  -قدم عمهم السهاد 
  2111حتى سبتسبخ  2111من يشايخ  – اإلنذائية اليشجسةمجرس   

 .جامعة بشيـا –السعيج العالي لمتكشهلهجيا  -قدم اليشجسة السجنية 
  حتى الهقت الحالي  2111سبتسبخ من  – اإلنذائية اليشجسةاستاذ مداعج 

 .جامعة بشيـا – كمية اليشجسة ببشيا –قدم اليشجسة السجنية 
  2151يشايخ حتى  2152من سبتسبخ  –رئيذ قدم اليشجسة السجنية قائم بأعسال 

 جامعة بشيـا. –كمية اليشجسة ببشيا 
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 :التدرج السيشيرابعًا: 
  5616مــن أطدــ ذ  -التشفيــح ميشــجس إنذــائي فــي مجــال الترــسيم واإلشــخا  عمــى 

 )العسل جدء من الهقت(. 5666إلى سبتسبخ 

 .الجيدة - ستذارات اليشجسيةمكتب الهادي لال

  العسـل جـدء  2111يهليه إلى  2111من مايه  -رئيذ مجسهعة الترسيم اإلنذائي(
 .من الهقت(

 .الجيدة -د.أحسج ناجي صجقي" " أ. السكتب االستذاري اليشجسي
  2111 يهليه – ترسيم السشذلت الخخسانية استذاري في مجالميشجس لقب. 
  ب شــــارع الخميفــــة الســــأمهن  66 - االستذــــارات اليشجســــيةمكتــــب صــــاحب ومــــجيخ – 

 .الهقت الحالي إلى 2111 أطد ذمن  -القاىخة  -مرخ الججيجة 

  2116مــن ديدــسبخ  – لجشــة السشذــلت ا يمــة لمدــقهب بحــي طــخب شــبخا الخيســةرئــيذ 
 2151حتى ديدسبخ 

  مــن  – جامعــة بشيــا – وحــجة الــهرش والسعامـل واإلستذــارات بكميــة اليشجســة ببشيـامـجيخ
 .2151حتى يشايخ  2152سبتسبخ 

  رئاسـة مجمـس الـهزرا  –متابعة السذروعات القهميـة  هحدةبمدتذار ىشدسي 
 حتى الهقت الحالي. 0202 يشايرمن  –

 

 المغات :خامدًا:    
 المغة األم   العربية  

 جيج ججا  اإلنجميزية  

 جيج ججا  سبانيةاإل  
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 :: البحهث العمسية السشذهرةسادساً 
1-“Reliability Analysis of Framed Structures”, a M.Sc. Thesis, Civil Engineering, 

Ain Shams University, Cairo, Egypt, October 1993. 
 

2-“Reliability Analysis of Articulated Shell with Imperfections in its Nodes 

Coordinates”, Annual congress of Egyptian Military Academy, Cairo, Egypt, 

November 1994. 
 

3-“Reliability Analysis of Offshore Structures Subjected to Random Nodal 

Wave Forces”, Annual congress of Egyptian Military Academy, Cairo, Egypt, 

November 1994. 
 

4-“Influencia de la Composición en el Comportamiento en Fractura del 

Hormigón”, XIV meeting of the Spanish Group of Fracture, Ribadesella, Spain, 

April 1997. 
 

5-“Influencia de la Intercara Arido-Matriz en las Propiedades en Fractura del 

Hormigón”, XIV meeting of the Spanish Group of Fracture, Zamora, Spain, March 

1998. 
 

6-“Influence of Aggregate Shape on the Fracture Behavior of Concrete”, Third 

International Conference of Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures 

(FRAMCOS-3), Gifu, Japan, October 1998. 
 

7-“Fractura del Hormigón: Un Enfoque Microestructural”, a Ph.D. Thesis, 

Materials Science Department, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos. Universidad Politécnica de Madrid, Spain, December 1999. 
 

8-“Shear behavior of Reinforced Concrete Beams with Different Coarse 

Aggregate”, Engineering research Journal Vol. 79, pp.16-34, University of Helwan, 

Faculty of Eng. & Tech. – Mataria , Cairo, Egypt.  February 2002. 
 

9-“The Effect of the Bond between the Matrix and the Aggregates on the 

Cracking Mechanism and Fracture Parameters of Concrete”, Cement and 

Concrete Research Journal, 32 , pp. 1961-1970. 2002. 
 

10-“Use of Ashes of Agricultural Waste Materials in Lime Mortars for Historic 

Building Restoration”, International Conference on Performance of Construction 

Materials (ICPCM) – Ain Shams University (Egypt) and University of Calgary 

(Canada) - A New Era of Building, Cairo, Egypt, February 18-20, 2003. 
 

11-“Influence of the Aggregate-Matrix Interface on the Fracture Behavior of 

Concrete”, International Conference on Performance of Construction Materials 

(ICPCM) – Ain Shams University (Egypt) and University of Calgary (Canada) - A 

New Era of Building, Cairo, Egypt, February 18-20, 2003. 
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12-“Prediction of Moment-Rotation Relationship for Flush End Plate 

Connections”, Tenth International Colloquium on Structural and Geotechnical 

Engineering, Ain Shams University , Cairo, Egypt, April 22-24, 2003. 
 

13-“Assessment of Masonry Restoration Works of Roman Bath at Tell Atrib, 

Benha”, Journal of the Egyptian Society of Engineers, Cairo, Egypt, Vol. 43, Issue 

No.1, 2004. 
 

14-“Shear Behavior of Flanged R.C. Beams Strengthened with GFRP”, Journal of 

the Egyptian Society of Engineers, Cairo, Egypt, Vol. 43, Issue No.4, 2004. 

15-“Experimental and Analytical Evaluation of Externally Bonded FRP Strips 

for Strengthening of One-Way RC Slabs”, Scientific Bulletin of Faculty of 

Engineering, Ain Shams University, Cairo, Egypt, September 2005. 
 

16- “Flexural behavior of One-Way Concrete Slabs Reinforced by Locally Made 

Glass Fiber Reinforced Polymer Rods”, Engineering Research Journal, Faculty 

of Engineering, Mataria, Helwan University, Cairo, Egypt, October 2007. 
 

17- “Torsional Behavior of RC Beams Strengthened with Fiber Reinforced 

Polymer Sheets”, Engineering Research Journal, Faculty of Engineering, Mataria, 

Helwan University, Cairo, Egypt, December 2007. 
 

18- “Strengthening of Reinforced Concrete Slab-column connection Subjected 

to Punching Shear with FRP systems”, 2nd International Conference on Civil 

Engineering and Architecture (ICCEA 2013), Barcelona, SPAIN, 10-11 August 

2013. 
 

19- “Flexural Behavior of Composite Slab”, Advances in Research, 5(3): 1-12, DOI: 

10.9734/AIR/2015/18847, June 2015. 
 

20- “Flexural Behavior of Lapped Connections in Multi-span Cold-formed Z-

Purlins”, Advances in Research, 5(4): 1-16, DOI: 10.9734/AIR/2015/18797, July 

2015. 
 

21- “Shear Behavior of Steel I-Beams Strengthened With CFRP Strips”, 

International Journal of Advanced Engineering, Management and Science 

(IJAEMS), Vol-2, Issue-2, February 2016. 
 

22- “Flexural Behavior of Steel–Concrete–Steel Sandwich Slabs”, Advances in 

Research, 8(1): 1-13, DOI: 10.9734/AIR/2016/29007, September 2016. 
 

23- “Repair and Strengthening of R.C Flat Slab Connection with Edge Columns 

against Punching Shear”, Advances in Research, 8(3): 1-22, DOI: 

10.9734/AIR/2016/30352, December 2016. 
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24- “Flexural Behavior of Hollow Concrete Beams Constructed using Stay-In-

Place FRP Forms”, Benha Journal of Engineering Science and Technology (BJEST), 

July 2018. 
 

25- “Experimental and Numerical Study on Strengthening of R.C Slabs at 

Tension Side Using Lower Concrete Layer Reinforced by FRP Elements”, 

Advances in Research, 17(6): 1-16, DOI: 10.9734/AIR/2018/45688, January 2019. 
 

26- “Experimental and Numerical Study on RC Beams with Stay-in-Place GFRP 

Forms”, International Conference on Advances in Structural and Geotechnical 

Engineering (ICASGE’19), 25-28 March 2019, Hurghada, Egypt.  
 

27- “Improving Buckling Resistance of Hollow Structural Steel Columns 

Strengthened with Polymer-Mortar”, Thin Walled-Structures, April 2019, 

(Available on line from 31/1/2019). 

28- “Properties of Reactive Powder Concrete Using Local Materials and 

Various Curing Conditions”, EJERS, European Journal of Engineering Research 

and Science, Vol. 4, No. 6, DOI: http://dx.doi.org/10.24018/ejers.2019.4.6.1370, 

June 2019. 
29- “Numerical Investigation on Steel Square HSS Columns Strengthened with 

Polymer-mortar”, Advances in Research, 20(4): 1-25, DOI: 

10.9734/AIR/2019/v20i430164, December 2019. 
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 :السؤتسرات العمسيةالدورات و السذاركة في الحزهر و : سابعاً 
  5666نهفسبخ  -مرخ  -القاىخة  -السؤتسخ الدشهي لمكمية الفشية العدكخية. 

  "أسـبانيا  -جامعة كارلهس الثالث بسجريـج   -دورة دراسية في "سمهك السهاد اليشجسية في االنييار
 .5666أكتهبخ ونهفسبخ  -

  5661مارس  -البختغال  -مجيشة لهشه -لسيكانيكا االنييارالسمتقى الثالث لمسجسهعة اإليبخية. 

  أسـبانيا  -مجيشـة ريبـا دس سـييو  -النييـار السمتقى الخابع عذخ لمسجسهعة األسبانية لسيكانيكا ا- 
 .5667ابخيل 

  مــارس -أســبانيا  -مجيشــة زامــهرا-عــة األســبانية لسيكانيكــا االنييــارالسمتقــى الخــامذ عذــخ لمسجسه
5661. 

 ( ميسة عمسية بسخكد عمهم وتكشهلهجيا السهاد األسسشتية السخكبـةNSF )- ة نـهرث ويدـتخن جامعـ
 .5661أطد ذ  -الهاليات الستحجة األمخيكية  -شهي والية إلي -مجيشة ايفاندتهن  -

 (  السؤتسخ الجولي الثالث لسيكانيكا االنييار بالخخسانة والسشذلت الخخسانيةFRAMCOS-3) 
 .5661أكتهبخ  -اليابان  -مجيشة جيفه  -

 ( الســؤتسخ الــجولي لدــمهك مــهاد البشــاءICPCM)  بــين جــامعتي عــين شــسذ السرــخية وجامعــة
 .2111فبخايخ  -مرخ -القاىخة  -"عرخ ججيج لمبشاء"  -الكشجية كالجيخي 

  القـاىخة  -جامعة عين شـسذ  -السؤتسخ الجولي العاشخ لميشجسة اإلنذائية واليشجسة الجيهتكشيكية
 .2111إبخيل  -مرخ -

  ــــجولي لحقــــه" االندــــان  -دورة "أساســــيات حقــــه" االندــــان" السشلســــة مــــن قبــــل البخنــــام  ال
 (2117يهليه  26 -26ة بالقاىخة )الجامعة األمخيكي

 الســؤتسخ الــجولي الثــاني ( لميشجســة السجنيــة والعســارةICCEA 2013 )–  اســبانيا  –بخشــمهنو– 
 .2151أطد ذ 

 ( 2151مارس  51-51الجورة السجسعة لسخاجعي التعميم العالي )- ية لزسان جـهدة الييئة القهم
 التعميم واإلعتساد.

 العالي بالييئة القهمية لزسان جهدة التعميم واإلعتساد بعشهان: نحه  مؤتسخ واحتفالية ق اع التعميم
 (.2151مايه  21نقمة نهعية في التعميم العالي )

 الســؤتسخ الــجولي الثالــث لميشجســة االنذــائية والجيهتقشيــة بسجيشــة الغخدقــة (ICASGE'19) –  مــن
 (.بحث عمسيجاري التحزيخ لمسذاركة ب) 2156مارس  21إلى  21
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  :الخبرات األكاديسية ثامشًا:
 :التدريس -5
 تدريس مقرارات دراسية لذعبة اليشدسة اإلنذائية لسرحمة البكالهريهس ، وبيانيا كالتالي: 

 – مهاد اإلنذاء الحجيثة – مقاومة واختبار السهاد –تكشهلهجيا مهاد البشاء   –تكشهلهجيا الخخسانة 
 تقخيخ فشي. -حقه" اإلندان 

 التخرج لطالب شعبة اليشدسة اإلنذائية ، وبيانيا كالتالي اإلشراف عمى بعض مذروعات: 
 السشذلت السعجنية–السشذلت الخخسانية السدمحة  – مقاومة واختبار السهاد -ضبط الجهدة  
  ،وبيانيا كالتاليمقرارات دراسية لسراحل الدبمهم والساجدتير والدكتهراه: 

 :ىشجسة إنذائية –دبمهم الجراسات العميا في اليشجسة السجنية  مقخاراتأواًل: 
 .تخميم وتجعيم السشذلت الخخسانية - تكشهلهجيا مهاد التذييج الستقجمة

 :)الالئحة القجيسة( اليشجسة السجنية تكشهلهجياساجدتيخ ل تسييجيةال سقخراتال: ثانياً 
 .(2خهاص مهاد متقجمة ) -( 5خهاص مهاد متقجمة )

 :فى العمهم اليشجسية فى اليشجسة السجنية الفمدفة ودكتهراه ساجدتيخ ل تسييجيةال سقخراتال: ثالثاً 
البهليسخات  - الخخسانة لمت بيقات الخاصة -( 2، )(5مهضهعات متقجمة في اليشجسة السجنية )

 الخخسانةتحسمية  - عمم السهاد - ل خ" الستقجمة لتخميم وتجعيم السشذلتا - السدمحة باألليا 
 .السهاد السخكبة -

  حتى تاريخو( 0220)خالل الفترة من  اإلشراف عمي الرسائل العمسية -2

 مشيم. (6)رسالة ماجدتيخ تم االنتياء من  (56)مشيم +  (6)دكتهراه تم اإلنتياء من  رسائل (7)

 0222)خالل الفترة من  السشاقذة لمرسائل العمسيةو السذاركة في لجان الفحص  -1
 :حتى تاريخو(

 ( رسالة دكتهراه 2+ ) رسالة ماجدتيخ( 52)
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 :أنذطة أخري : تاسعاً 
  والسكمف من قبل قدم اليشجسة السجنية لت هيخ البخنام   بالكميةعزه لجشة ت هيخ الالئحة الجاخمية

 الجراسي لمقدم.

 كميةرائج لجشة الجهالة بال. 

  0222والسقدم في مايه لكمية نلام داخمي لزسان الجهدة باالسذاركة في إعجاد مذخوع. 

  ضسان الجهدة واإلعتسادحزهر عجة نجوات وورش عسل خاصة بسذاريع. 

 :: ميارات الحاسب اآلليعاشراً 
 :إجادة استخجام البخمجيات التالية 

Micro Soft Office, SAP, Auto Cad, Adobe Photoshop, Plaxis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 11 

 :: أساتذة يسكن الرجهع إلييمعذر حادي
 الكباري والسشذلت السعجنيةأستاذ  – ا.د./ عادل حمسي سالم  

 جامعة عين شسذ. -كمية اليشجسة 

 نلخية اإلنذاءاتأستاذ  – ا.د./ مرطفى كامل زيدان  

 جامعة عين شسذ. -كمية اليشجسة 
 أستاذ ميكانيكا التخبة واألساسات – ا.د./ الديد عبد الفتاح القربي 

 جامعة بشيا. –كمية اليشجسة ببشيا 

 أستاذ السشذلت الخخسانية -ا.د./ أحسد ناجي صدقي 

 جيدة. - الجقي –مخكد بحهث اإلسكان والبشاء 
 أستاذ السشذلت الخخسانية - ا.د./ جسال اسساعيل خميل  

 .الدابق ونائب رئيذ جامعة بشيا لذئهن البيئة وتشسية السجتسع
  /.مقاومة واختبار السهادأستاذ  – يدري بيهمي شاىينا.د  

 .السشهفيةجامعة  -بذبين الكهم كمية اليشجسة 
 Prof. Dr. Manual Elices Calafat 

 أسبانيا -مجريج  -جامعة بهليتيكشيكا بسجريج  -قدم عمهم السهاد  -أستاذ عمهم السهاد 
 وعزه الجسعية السمكية األسبانية لمعمهم 

UPM – ETSI de Caminos – Departamento de Ciencia de Materiales 

Madrid - Spain  
 Prof. Dr. Gustavo V Guinea Tortuero  

 أسبانيا -مجريج  -جامعة بهليتيكشيكا بسجريج  -قدم عمهم السهاد  -أستاذ عمهم السهاد 
UPM – ETSI de Caminos – Departamento de Ciencia de Materiales 

Madrid - Spain  
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 :السيشية الدابقةالخبرات : ثاني عذر
 الخرسـانية السشذـتت الدـكشية واإلداريـة والرـشا ية ) ذـروعاتمساإلنذـائي ل ترسيمالبرة في مجال خ

 :ىذه السذروعاتمن أمثمة فيسا يمي شراف عمى تشفيذىا، و والسعدنية( واإل
 .5616أكتهبخ   –مدتذفى الس خية التعميسي الترسيم واإلشخا  عمى تشفيح تهسعات  -
 إســكانبــأرض الس بعــة خمــف كميــة العمــهم ) عســارات 6اإلشــخا  عمــى تشفيــح مذــخوع اســتكسال عــجد  -

 .5666إلى سبتسبخ  5662من مارس  أعزاء ىيئة تجريذ جامعة عين شسذ(
 .5661يشايخ  –مميهن جشيو  21قخية دىب الدياحية بتكمفة الترسيم واإلشخا  عمى تشفيح مذخوع  -
بسجيشــة فايـــج، تشفيـــح  م16وارتفـــاع  1م5111خـــدان ميـــاه عــالي مـــن ق اعـــات الرــمب ســـعة ترــسيم  -

 .2112يشايخ  -شخكتي كهنتخاك العالسية واوراسكهم لرالح سالح السيشجسين االمخيكي
العخير، يشـايخ -بسش قة السداعيج 66ق عة رقم - لألفخاد العدكخيين بهزارة الجاخميةمريف ترسيم  -

2111. 
، ممـــ  بالدـــاحل الذـــسالي 1‚71تر بـــالكيمه قخيـــة مخحبـــا بيـــالترـــسيم واإلشـــخا  عمـــى تشفيـــح مذـــخوع  -

 إلى 2115 ، من2م 211، عمى مد ح سجسع وشخكة الحجيج والرمبالجسعية التعاونية لمعاممين ب
2111. 

 11وارتفــاع  2م 611ترــسيم األساســات الخازوليــة لبــخج حامــج الحسيزــي بالكهيــت، عمــي مدــ ح  -
 . 2111يشايخ –طابق 

( والثالثـــة مذـــخوع اســـتكسال مـــجارس جـــخين ىـــايتذ )السخحمـــة الثانيـــةالترـــسيم واإلشـــخا  عمـــى تشفيـــح  -
 .2116يشايخ  -هعة السرخية لمخجمات التعميسية التجسع األول ، مم  السجس –بالقاىخة الججيجة 

 .2111يشايخ  – 2م 111ترسيم مجسع السهاقف بسجيشة مشه  عمى مد ح  -
 2م111وحسام الدـباحة بسدـاحة   2م5111ترسيم الشادي االجتساعي بسجيشة مشه  عمى مداحة  -

 .2111يهليه  –
 –الترسيم واإلشخا  عمى تشفيح مبشي تجاري إداري سـكشي بذـارع الخميفـة القـاىخ السش قـة الدادسـة  -

مجيشـــة نرـــخ، ممـــ  شـــخكة البـــجر لالســـتثسار العقـــاري، يتكـــهن مـــن أربعـــة أدوار بـــجروم ودور ارضـــي 
ــــى مدــــاحة  ــــجور  2م5111وأحــــجس عذــــخة دورًا متكــــخرًا عم حتــــى ديدــــسبخ  2111مــــن مــــارس  –لم

2111. 
ق عــة رقــم  – -شــارع عبــاس العقــاد - ســكشي بسجيشــة نرــخ الترــسيم اإلنذــائي لبــخج تجــاري اداري  -

 .2117ابخيل  –( ، مم  الديجة/ نجية دمحم حشفي12)بمهك  –( 52)
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 -ىـــ  21و  51 يرقســعمــى ق عتــي األرض الترــسيم واإلشــخا  عمــى تشفيــح ثالجــة حفــ  مجســجات  -
 مجيشـة العبـهر ممـ  الدـيج/ إبـخاحيم أحسـج حدـين )مؤسدـة تبـارك( -السش قة الرـشاعية لدـه" العبـهر

 .2116حتى ابخيل  2111يشايخ  –2م 5211عمى مداحة 
 –امتــجاد السش قــة الرــشاعية  –( 55الق عــة رقــم )الترــسيم اإلنذــائي لثالجــة حفــ  مجســجات عمــى  -

مجــجي عبــج الحسيـج عشتــخ تتكــهن مــن بــجروم ودور أرضــي وميــدانين ودور  سـه" العبــهر ممــ  الدــيج/
 .2151اكتهبخ  –أول عمهي 

نادي بشيا كفاءة ستاد  ورفعت هيخ  اتالترسيم وإعجاد مدتشجات ال خح واإلشخا  عمى تشفيح مذخوع -
 .2156نهفسبخ حتى  2152سبتسبخ  –مميهن جشيو  61الخياضي ، بتكمفة حهالي 

 . 2156يشايخ  –جامعة بشيا  – كمية العمهم الججيجة بكفخ سعج الترسيم وإعجاد مدتشجات ال خح -

عشبـخ إنتـاج  –الترسيم اإلنذائي لتهسعات مرشعي نهرميجاس وىاديتكذ بسجيشة الرالحية الججيجة  -
 .2151ابخيل  –م(  61×  11م( ومخدن ) 76×  11)
تجســع  –( 11-11الق عــة رقــم )الترــسيم اإلنذــائي لسجســع م ــاحن وثالجــة حفــ  مجســجات عمــى  -

شـخكة السشـارة لمس ـاحن والرـشاعات الغحائيـة  – 1مش قـة الس ـهرين ق عـة رقـم  –األولى الرشاعي 
 .2151 يهليه –
 .2157مايه  –باالسساعيمية الججيجة دباحة السجسع حسامات اإلنذائي لترسيم ال -
 –شـــادي مـــجيشتي األوليسبـــي بدـــباحة الحســـام بالترـــسيم اإلنذـــائي لمييكـــل السعـــجني لذاشـــة العـــخض  -

 .2157أطد ذ 
والذـخو" القـاىخة الججيـجة سـجن الترـسيم اإلنذـائي لمعجيـج مـن ال ـيالت والقرـهر والعسـارات الدـكشية ب -

   وحتى الهقت الحالي. 2111خالل الفتخة من عام والعبهر والدادس من أكتهبخ 

  خبرة في أعسال معايشة السشذتت واعداد التقارير الفشية وخاصـة فـي مجـال تـرميم واصـالح السشذـتت
 الخرسانية. 

  ختبـارات تعيـين عمى معسل الخرسانة والسهاد بكميـة اليشدسـة ببشيـا جامعـة بشيـا فـي مجـال ااإلشراف
نــة ليــا، الخــهاص الطبيعيــة والسيكانيكيــة لزــب  جــهد  ،واالختبــارات الحقميــةة الخرســانة والســهاد السكهل

 –إعـداد التقـارير السعسميـة و  ،وترـسيم الخمطـات الخرسـانية ،غير متمفة عمـى السشذـتتالاالختبارات و 
 حتى الهقت الحالي. 0222خالل الفترة من يشاير 

  خبرة في متابعة السذروعات القهمية وتذليل السعهقات التي تدبب تعثرىا من خـالل الييـام بالزيـارات
حتى الهقـت  0202 سبتسبرخالل الفترة من  –السيدانية وإعداد التقارير وورش العسل واإلجتساعات 

 الحالي.


