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 -2111)المشةةاركة فةةى أعةةداد و تحةةديث دليةةل أختبةةارات الخرسةةانة الملحةةق بةةالكود المصةةري   .7

 (. األن

 .(2111-2111) يالمشاركة في ندوات الجامعة التثقيقية للحد من التلوث البيئ .1
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 . اجامعة بنه -كلية الهندسة بشبرا -المشاركة في وضع الئحة البكالوريوس لقسم الهندسة المدنية -2
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المشاركة في أعمال تةدريس عةدة منةاهج  و تطويرهةا و تحةديثها بقسةم الهندسةة المدنيةة و بقسةم  -7

 .جامعة بنها -كلية الهندسة بشبرا –الطاقة و بقسم الهندسة الصناعية 

جامعةة  -كليةة الهندسةة  –و تطويرها بقسم الهندسة المدنية و بقسةم العمةارة  تدريس عدة مناهج  -1

 .  نجران

كلية الهندسةة بشةبرا جامعةة بنهةا و كليةة  –و ميدانيا  الطالب عمليا مشاركة الفعالة في تدريبال  -8

 .  الهندسة جامعة نجران

 -روعالمشاركة في األشراف و مناقشة مشاريع التخرج و تدريس مةادة تخصةص المشة -11

 . كلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها و كلية الهندسة بجامعة نجران بالسعودية

 

 األشراف العلمي و النشاط البحثي
  تم منح تالتة منهم درجة الدكتوراه و سبعة منهم درجة . عشر طالب دراسات عليا خمسةاألشراف علي  -1

 . الماجستير  

   .جامعة بنها -كلية الهندسة بشبرا -بقسم الهندسة المدنية مرشد أكاديمي للعديد من طالب الدراسات العليا -2

  .جامعة بنها -كلية الهندسة بشبرا -عضو لجنة الدراسات العليا بقسم الهندسة المدنية  -1

محكم في عدة لجان حكم و مناقشة و عضو في لجان األمتحانات التأهيلية  لطلبة الدراسات العليا بداخل  -1

 . الكلية و خارجها

  -التكوين الدقيق للمواد الهندسية) و تطوير عدة مناهج تدرس في مرحلة الدراسات العلياتدريس  -2

 (.تطبيقات خاصة -حماية المنشأت الخرسانية المسلحة -الخواص األنتقالية للخرسانة  
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  .جامعة بنها -كلية الهندسة بشبرا -الهندسة المدنية المشاركة في إعداد الخطط البحثية بقسم -0

 حماية و ديمومتها و مجال صدأ حديد التسليح وشاط البحثي في مجال تكنولوجيا الخرسانة و تنوع الن -7

 لفات الصناعية كبدائل لألسمنت و مجال الخرسانات فائقة تدوير المخ مجال ترميم المنشأت الخرسانية و  

 .األداء  

 

 المهام العلمية 
 -تورنتو-جامعة ريرسون -2111-1-10خ بتاري 117أشراف علمي مشترك طبقا للقرار الوزاري رقم 

 . 2111أبريل  -كندا
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