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 : االثحبث الونشىرة 

 Free Vibration Characteristics of Elastically Supported Pipe Conveying Fluid.      

 Determination of Critical Buckling Velocities of Pipes Conveying Fluid Rested on 

Different Supports Conditions.  

 Dynamic Analysis of Pipes Conveying Fluid Using Analytical, Numerical and 

Experimental Verification with the Aid of Smart Materials.  

 Critical Velocity Of Fluid-Conveying Pipes Resting On Winkler Foundation With 

General Boundary Conditions.   

 Active Vibration Control of Pipes Conveying Fluid Using Piezoelectric Actuators . 

 Active Vibration Control Analysis of Cantilever Pipe Conveying Fluid Using Smart 

Material . 

 Influence of Multi Wall Carbon Nanotube(MWCNTs) Reinforcement on the 

Mechanical Properties and Vibration Behavior of Composite Plates. 

 Buckling analysis of reinforced composite plates with a multiwall carbon nanotube 

(MWCNT). 

 Evaluation of Carbon Steel Rod Corrosion in a Different Medias. 

 Experimental Study of the Vibration Effect on the Fluid Discharge Time in Annular 

Cantilever Pipes Conveying Fluid. 

 Examination of the Dynamic Behavior of Offshore Jacket Structure in Bohai Gulf 

Under Seismic Excitation Experimentally and Numerically. 
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 :االشراف على رسائل الماجستٌر 

 Active Vibration Control of Oil Platforms  Structure Using Magneto-Rheological 

Dampers. 

 An experimental and analytical piezoelectric energy harvesting from a simply 

supported beam with moving mass.   

 Performance Enhancement of multi-resonant  piezoelectric  energy harvester for  low 

frequency vibrations.  
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