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 سنوات 3برسائل الماجستير والدكتوراة الممنوحة خالل  بيان

 

 م
 الدرجة التاريخ اسم الندوة

1 

جالل عبد الحميد فايد 

 السماك

)نمذجة الوصالت الطرفية للكمرات واالعمدة الخرسانية المسلحة 
 المدعمة بالبوليمرات المسلحة بااللياف تحت تأثير االحمال التكرارية (

(Modeling of RC Exterior Beam Column Joints Strenghthened 
with FRP under Cyclic Loading 

 دكتوراة

2 

رضا علي عبد الحليم 

 ابراهيممحمد 

 

سلوك الخوازيق المحملة جانبيا والمدفونه في الميول الرملية ) 
 (  الملوثة بالبترول 

(Behavior of Laterally Loaded Piles Embedded in Oil-
Contaminated Sand Slopes) 

 ماجستير

3 

عبد هللا محمد طه عبد 

 المطلب عيسى
  تأثير التلوث بالزيت على الخصائص الجيوتقنية للتربة الطينية ) 

) 

(Effects of Oil – Contamination on Geotechnical 
Properties of Clayey Soils) 

 ماجستير

4 

 محمد فرح غنام محمد
طريقة النضج لتقدير مقاومة المواد ذات االساس من االسمنت ) 

 (  البورتالندي 

(The Maturity Method for Estimating Strength of 
Portland Cement – Based Materials) 

 

 ماجستير

5 

دينا عبد الكريم احمد 

 موسى رمضان
تقييم نظرية ادارة الفواصل الزمنية للسلسلة الحرجة في )

 (البرامج المبنية على النشاط والموقع

(Evaluation of Critical Chain Buffer Management Theory in Activity 
and location -  Based Scheduling 

 ماجستير

6 

محمد مصطفى عبد الرحيم 

 ابوزيد

االستفادة المثلى من مقايضة وقت المشروع مع التكلفة من خالل التحكم في التدفقات ) 
 ( النقدية 

Optimization of Project Time – Cost Trade – Off with 
Controlled Cash Flows 

 ماجستير

7 

محمود احمد عبد العزيز 

 محمد

)سلوك الكمرات الصندوقية ذات الوحدات المجزئة سابقة االجهاد 
 خارجيا تحت تأثير القص وااللتواء (

(Behavior of Segmental Box Girders with External 
Prestressing under Shear and Torsion ) 

 

 

 دكتوراة



8 
 (خواص الخرسانة ذات المساحيق الفعالة )  رنا محمد بسيوني االحول

Properties of Reactive Powder Concrete) ماجستير 

9 

ايمان شريف محمد 

 العتربي الشريف

 ( )تدوير مياه غسيل محطات خلط الخرسانة في انتاج مواد بناء خضراء
Recycling Concrete Batch Plant Wash-out Water for 

Production of Green Construction Materials ) 

 

 ماجستير

11 

مقاومة القص للكمرات الخرسانية الليفية المسلحة المصنوعة من )  سارة احمد محمد خضر
 (الركام معاد التدوير 

(Shear Strength of Fiber Reinforced Concrete Beams 
Made of Recycle Aggregate) 

 

 ماجستير

11 

)ميكانيكية انتقال الحمل في الكمرات الغير منتظمة والمصنوعة من  احمد نشأت علي حماده
 الخرسانة ذاتية الدمك(

Load Transfer Mechanism in Non-Prismatic Beams Made 
of Self-Compacting Concrete ) 

 ماجستير

12 
) الدراسات الجيوتقنية البيئية للتربة ذات المشاكل بمحافظة الشرقية ومقارنتها بما هو  الطيب النجارمحمد مدحت 

 موجود بمحافظة الغربية (
 ماجستير

13 
 محمد أحمد كامل آى الدين

 ماجستير ) سلوك الخوازيق الرأسية الواقعة بجوار الميول والمعرضة ألحمال مائلة (

14 
زيادة كفاءة التقوية لألعمدة الخرسانية المسلحة ذات القطاعات المستطيلة باستخدام  عتمانأحمد عماد السيد 

 البوليمرات المسلحة بألياف الكربون
 ماجستير

15 
 رضا نجاتى محمد على بحيرى

 دكتوراة تقوية العناصر اإلنشائية باستخدام مواد مركبة ذات أساس معدني

16 
على حسن عبد الموجود ابراهيم 

 مرعى
 دكتوراة ) اسلوب مبتكر لتقوية البالطات الكابولية ذات الخرسانة منخفضة المقاومة (

17 
شريف ابراهيم فرج محمد عبد 

 الخالق
 ماجستير الجدولة الشبكية باعتبار عدم التأكد في إدارة التشييد(

18 
عبد العزيز أحمد عبد العاطى 

 عدس
 ماجستير فى تربة رملية  ( )مقاومة الشد للخوازيق الحلزونية المنفذة

19 
 أحمد  طه عبد السالم براغيث

 دكتوراة )سلوك الكمرات الخرسانية المسلحة عالية األداء في القص(

21 
محسن عبد الحليم محمد أبو 

 خليل
 ماجستير )طريقة معملية وتحليلية لتقييم سلوك التربة تطبيق على الرمل الجاف المتالحم

21 
 الكورانىتامر مصطفى محمد 

 دكتوراة ) التحليل اإلستاتيكى والديناميكى الالخطى للمنشآت المعقدة والغير متماثلة

22 
 عصام عبد المنعم السيد درويش

 ماجستير )نمذجة وتحليل االطارات الخرسانية المحشوة والمدعمة بألياف الكربون(

23 
 أحمد كمال عبد ربه رباح

 ماجستير المسلحة بالفيبر ( )الخواص الهندسية للتربة اإلنهيارية

24 
 على محمد على باشا

 ماجستير )ميكانيكية اإلنضغاطية باستخدام تقنية التحميل التفريغى لتحسين التربة اللينة  (



25 
تأثير ألواح التجمع العرضية على سلوك ومقاومة األعمدة المجمعة من الصلب المشكل  خالد محمد رمزى شفيق حموده

 على البارد (
 ماجستير

26 
 رغده ساهر رأفت ابراهيم الخريبى

 ماجستير داء المواد ذات األساس من األسمنت البورتالندى المعدلة بجزيئات النانو ميتاكاولين) أ

27 
 عبير محمود مبروك أحمد

 ماجستير ) تحسين سلوك األنابيب المدفونة فى رمل طمى مسلح (

28 
 محمد محمود صالح العادلى

 ماجستير اإلطارات المعدنية ذات حوائط الطوب المعرضة ألحمال دوريةسلوك 

29 
أحمد حمدى حسن ابراهيم 

 الجندى
 ماجستير Y)تعيين مقاومة القص لدسر القص العادية والمثقبة المشكلة على حرف 

31 
 شادى محمد النبوى عباس على

 ماجستير ت انشائية مختلفةاإلستخدام األمثل لمخلفات هدم المبانى بعد تدويرها فى تطبيقا

31 
مصطفى جمال الدين محى الدين 

 الوشاحى

لتحليل التأخيرات الزمنية مع برنامج ميكروسوفت  “مدة العمل الصافية"برمجة طريقة 
 بروجكت

 ماجستير

32 
 الهادى محمد  عبد محمد انجى

 قاسم
 ماجستير سلوك الخرسانة الخفيفه المقواه باأللياف باستخدام المواد المحلية

33 
 الباقى عبد فايز الباقى عبد

 البسطويسى

 تحسين كفاءة استخدام بعض المخلفات الزراعية كمواد بوزوالنية للعديد من التطبيقات

 اإلنشائية المستدامة
 ماجستير

34 
 السديمى زكى فتحى محمد

 ماجستير دراسة سلوك المعمرية للخرسانة المصنعة من األسمنت المخلوط

35 
محمد عبد الفتاح  مصطفى 

 البصيلى

سلوك الكمرات الخرسانية المسلحة المقواة تحت تأثير أحمال الكالل باستخدام تقنيات 
 مختلفة

 ماجستير

36 
أمير محمد عبد الفتاح أحمد 

 البدوى
 ماجستير معمرية الخرسانة الجيوبوليمرية

37 
االء محمد صالح الدين 

 ماجستير الخرسانية المسلحة بإستخدام تقنية األسياخ المدفونة زيادة كفاءة مقاومة القص للكمرات الكردى

38 
خالد عبد المنعم عبد الحى عبد 

 الجواد
 ماجستير تحسين التربة اللينة باستخدام تقنية األعمدة الركامية

39 
 منار ربيع محمد الشيخ

 ماجستير خصائص خرسانة المساحيق الفعالة والمحاطة فى الضغط

41 
محمود حجازى هدير أشرف 

 ماجستير "أداء الخرسانة الجيوبوليمرية المسلحة باأللياف  " الخولى

41 
مصطفى محمد مصطفى 

 محمد أبو النور
) اإلستجابة الدورية للإلطارات الخرسانية المسلحة المحشوة والمدعمة بألياف الكربون  

) 
 ماجستير

42 
اسالم محمد على عبد 

 ماجستير الجيوبوليمرية عالية األداء  ()خصائص الخرسانة  المحسن عرفه



43 
على حسن عبد الموجود 

 ماجستير ) تطوير واختبار بالطات الكبارى عالية األداء  ( ابراهيم مرعى

44 
 محمود عادل محمد ابو يمن

 ماجستير التنبؤ بخواص الخرسانة العالية األداء باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية 

45 
التمثيل االنشائى والتحليل لالطارات الخرسانية المسلحة المحشوة بالطوب والمدعمة  الجواد بدوى احمد على عبد

 بالمركبات االسمنتية المصنعة   (
 ماجستير

46 
دينا عبد الكريم احمد موسى 

 رمضان
)تقييم نظرية ادارة الفواصل الزمنية للسلسلة الحرجة في البرامج المبنية على النشاط 

 ماجستير والموقع(

47 

 ) طريقة النضج لتقدير مقاومة المواد ذات االساس من االسمنت البورتالندي   ( محمد فرح غنام محمد
 

 
 ماجستير

 


