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 انثحٕز انؼهًٛح نهرذسٚسٍٛ  .1
 

 ػُٕاٌ انثحس اسى انرذسٚسٙ

 -Optimum Design of Vertical Steel Tendons Profile Layout of Post أ.و.د. ػهٙ فاضم َاطش

Tensioning Concrete Bridges: FEM Static Analysis 

 Static Responses Analysis of Pre stressing Tension Force Effects on Vertical أ.و.د. ػهٙ فاضم َاطش

Deflection and Shear of Simply- Supported and Continuous Pre stressed 

Concrete Bridges 

 Mathematical Assessment of Vehicles Types and Loads Influences on the أ.و.د. ػهٙ فاضم َاطش

Structural Performance Parameters of concrete and steel bridges 

 التقييم العملي للعيىب االنشائية في القاعات الىاسعة رات الفضاء الكثير حذيثة التنفيز ا.و.د. حساو ػهٙ دمحم

الفحص العملي و التحليل الرياضي العذدي لتصرف مقاطع دتل تي مسثق الصة و االجهاد خفيف  ا.و.د. حساو ػهٙ دمحم

 الىزن

 Evaluation of Al-Mahwail Stream for Irrigation Projects د. اشٛش صكٙ يحسٍ 

  .Characteristics of Water Flow over Humps: Experimental Study د. اشٛش صكٙ يحسٍ

 Effect of nano silica and silica fume on the mechanical properties and و. صْشاء فخش٘ 

microstructure of cement mortar 

 Recycling of waste glass with different particles size in green concrete و. صْشاء فخش٘

  Production porous ceramic parts by electrophoretic deposition أْاو جًؼح سهًاٌ و..و

 في المختثرات الهنذسية iso 9001عقثات تطثيق معايير المختثر الجيذ و الىاصفه  و.و. سسم جاتش غاٚة

 Determination of Optimum Recycling Agent Content for Asphalt Recycled و.و. احساٌ ػهٙ حسٍ

Mixtures 

و.و. احًذ اسًاػٛم 

 يٕحاٌ

Stress concentration factor (SCF) Modeling of a tension Poly Lactic Acid 

(PLA) Plate with two circular holes 

 

 انُذٔاخ انرشتٕٚح نهطهثح .2
 

 ػُٕاٌ انُذٔج ذاسٚخ انُذٔج  اسى انرذسٚسٙ

اسذفاع َسثح انغٛاتاخ نهطهثح ػهٗ انًسرٕٖ انؼهًٙذأشٛش  ضًٍ انفظم انذساسٙ االٔل أ.و.د. ػهٙ فاضم َاطش  

ذطثٛك يذَٔح االساساخ ٔ انجذساٌ انساَذج انؼشالٛح فٙ انًشاسٚغ  ضًٍ انفظم انذساسٙ االٔل ا.و.د. حساو ػهٙ دمحم

 انًحهٛح 

 ذأشٛش فؼانٛح ٔ َشاط انًُٓذس انًذَٙ فٙ انًٕلغ انصاَٙ ضًٍ انفظم انذساسٙ  ا.و.د. حساو ػهٙ دمحم

 انؼاللح انسهًٛح تٍٛ انطانة انجايؼٙ ٔ انًؤسسح انرؼهًٛٛح ضًٍ انفظم انذساسٙ االٔل د. اشٛش صكٙ يحسٍ

 حشٚح انفكش ٔ انسهٕن تٍٛ انُظشٚح ٔ انرطثٛك انصاَٙضًٍ انفظم انذساسٙ  د. اشٛش صكٙ يحسٍ

اسرخذاو انًٓاساخ انشخظٛح فٙ انؼًم انُٓذسٙ  ضًٍ انفظم انذساسٙ االٔل و.و. احساٌ ػهٙ حسٍ  

 

 انُشاطاخ انالطفٛح .3
 

 َٕع انُشاط ذاسٚخ انُشاط اسى انرذسٚسٙ

 ذمٛٛى ػًهٙ اَشائٙ نطشق ٔ تُاٚاخ انطهٛح انرمُٛح انًسٛة ضًٍ انفظم انذساسٙ االٔل أ.و.د. ػهٙ فاضم َاطش

 ذمذٚى االسرشاساخ انُٓذسٛح انفُٛح نهًكرة االسرشاس٘ فٙ انكهٛح  ػهٗ يذاس انسُح ا.و.د. حساو ػهٙ دمحم

 اًْٛح انًكرثح ٔ طشٚمح اسرؼاسج انكرة ٔ انًظادس انًخرهفح ضًٍ انفظم انذساسٙ االٔل د. اشٛش صكٙ يحسٍ

نهطهثح ذخض اػًال ُْذسح     projectsذمذٚى يشاسٚغ ػًهٛح  ضًٍ انفظم انذساسٙ االٔل و.و. احساٌ ػهٙ حسٍ
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 انًساحح 

 

 انُشاطاخ االجرًاػٛح .4
 

 َٕع انُشاط ذاسٚخ انُشاط اسى انرذسٚسٙ

يحاضشج نطهثح انمسى ػٍ كٛفٛح دػى انًحافظاخ انًرضشسج يٍ  صاَٙضًٍ انفظم انذساسٙ ان أ.و.د. ػهٙ فاضم َاطش

 اَخفاع يُاسٛة انًٛاِ

 ذمذٚى االسرشاساخ انُٓذسٛح انفُٛح ألْانٙ انًحافظح ٔ اْم االخرظاص ػهٗ يذاس انسُح ا.و.د. حساو ػهٙ دمحم

صٚاسج نؼٕائم شٓذاء انمٕاخ االيُٛح ٔ انحشذ انشؼثٙ يٍ رٔ٘ ٔ الاسب  صاَٙضًٍ انفظم انذساسٙ ان د. اشٛش صكٙ يحسٍ

 انطهثح

 يكافأج انطهثح انًرفٕلٍٛ ٔ ذكشًٚٓى ضًٍ انفظم انذساسٙ االٔل و.و. احساٌ ػهٙ حسٍ

 

 

 

 

 انسفشاخ انؼهًٛح .5
 

 َٕع انسفشج ذاسٚخ انسفشج اسى انرذسٚسٙ

 يؼاُٚح انفشم انحاطم تانطشق ضًٍ يحافظح تاتم صاَٙضًٍ انفظم انذساسٙ ان أ.و.د. ػهٙ فاضم َاطش

 سفشج ػهًٛح انٗ يٕلغ سكُٙ ) يذَٛح انسالو انسكُٛح( صاَٙضًٍ انفظم انذساسٙ ان ا.و.د. حساو ػهٙ دمحم

 سفشج ػهًٛح انٗ سذج انُٓذٚح صاَٙضًٍ انفظم انذساسٙ ان صكٙ يحسٍد. اشٛش 

   

 

 انحهماخ انذساسٛح .6
 

 ػُٕاٌ انحهمح ذاسٚخ انحهمح اسى انرذسٚسٙ

 يشاحم اَشاء انًثاَٙ  صاَٙضًٍ انفظم انذساسٙ ان أ.و.د. ػهٙ فاضم َاطش

انرحمك يٍ ساليح انًُشأ ٔ دًٕٚيرّ  صاَٙضًٍ انفظم انذساسٙ ان ا.و.د. حساو ػهٙ دمحم  

ٔالغ انًٛاِ فٙ انؼشاق ٔ ذأشٛشِ ػهٗ انًُٕ انسكاَٙ ٔ االلرظاد٘   االٔلضًٍ انفظم انذساسٙ  د. اشٛش صكٙ يحسٍ  

 Nanotechnology in civil engineering صاَٙضًٍ انفظم انذساسٙ ان و. صْشاء فخش٘

 Construction methods for rigid highways صاَٙضًٍ انفظم انذساسٙ ان و.و. احساٌ ػهٙ حسٍ

   

   

 

 جهساخ ػشع انًسرجذاخ انؼهًٛح .7
 

 ػُٕاٌ انجهسح ذاسٚخ انجهسح اسى انرذسٚسٙ

 كٛفٛح انرأكذ يٍ سطاَح انًجالخ انؼهًٛح فٙ سكٕتس صاَٙضًٍ انفظم انذساسٙ ان أ.و.د. ػهٙ فاضم َاطش

جهساخ انرطٕٚش ٔ انثحس انؼهًٙ فٙ انمسى ٔ انكهٛحانًشاسكح فٙ   ا.و.د. حساو ػهٙ دمحم  

انرؼهٛى االنكرشَٔٙ   ضًٍ انفظم االٔل  د. اشٛش صكٙ يحسٍ online education 

 اػًال اػادج ذذٔٚش انخشساَح االسفهرٛح ٔ اسرخذاياذٓا صاَٙضًٍ انفظم انذساسٙ ان و.و. احساٌ ػهٙ حسٍ
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 االفالو انؼهًٛح .8
 

 اسى انفهى ػشع انفهى ذاسٚخ اسى انرذسٚسٙ

يشاحم اَشاء انطشٚك االسفهرٙ  صاَٙضًٍ انفظم انذساسٙ ان أ.و.د. ػهٙ فاضم َاطش  

 انخشساَح خفٛفح انٕصٌ ) انفٕو كَٕكشٚد (اسرخذاياذٓا ٔ طشق ذُفٛزْا ضًٍ انفظم انذساسٙ االٔل ا.و.د. حساو ػهٙ دمحم

جٕٛنٕجٛا االسعفهى ػٍ  صاَٙضًٍ انفظم انذساسٙ ان و. صْشاء فخش٘  

 China Dam فهى ػهًٙ ػٍ اَشاء سذ انظٍٛ  صاَٙضًٍ انفظم انذساسٙ ان د. اشٛش صكٙ يحسٍ

 ذظايٛى يٓهكح صاَٙضًٍ انفظم انذساسٙ ان و.و. سسم جاتش غاٚة 

حٕل انُٓذسح فٙ انًثاَٙ انراسٚخٛح ٙفهى ػهًٙ ٔشائم صاَٙضًٍ انفظم انذساسٙ ان و.و. احساٌ ػهٙ حسٍ  

 

 انذٔساخ انرذسٚثٛح .9
 

 ػُٕاٌ انذٔسج ذاسٚخ الايح انذٔسج اسى انرذسٚسٙ

 اسرخذاو انثشايج انُٓذسٛح فٙ انرمٛٛى االَشائٙ نهجسٕس صاَٙضًٍ انفظم انذساسٙ ان أ.و.د. ػهٙ فاضم َاطش

و.و. سسم جاتش غاٚة+ 

 و. أْاو جًؼح سهًاٌ

 نكراتح انثحٕز latexاسرخذاو نغح  صاَٙضًٍ انفظم انذساسٙ ان

 ذظًٛى انخشساَح انًسهحح  تشكم يثسظ ) افكاس ٔ ذجاسب( ضًٍ انفظم انذساسٙ االٔل ا.و.د. حساو ػهٙ دمحم

 GISَظى انًؼهٕياخ انجغشافٛح  صاَٙضًٍ انفظم انذساسٙ ان د. اشٛش صكٙ يحسٍ

 Using total station device in surveying works صاَٙضًٍ انفظم انذساسٙ ان و.و. احساٌ ػهٙ حسٍ

 


