
سيرة الوحوال الشخصية
أيمن محمود عثمانالخاصة بالتستاذ الدكتور/ 

 لشئون الدراتسات العليا والبحوثأتسواننائب رئيس جامعة 

- البيانات الشخصية1
أيمن محمود عثمان أبوزيد:السـم-
 -   أتسيوط6/1/1964:تاريخ الميلد-
مسلمالديانة:-
متزوج:الحالة التجتماعية-
أتسيوط – ش الجمهورية – أبراج الوطنية:العنوان-
0882323503:الهاتف (منزل)-
0974661406:الهاتف (عمل)-
01155888088 - 01001862836:الهاتف (محمول)-
ay_othman@mail.com:البريد اللكتروني-

- الوظيفة الحالية2
عميد كلية الهندتسة بجامعة أتسوان-

- المؤهلت العلمية3
أ- بكالوريوس الهندسة

مجال التخصص : هندتسة مدنية بتقدير عام جيد جدا-
أتسم الجامعة : جامعة أتسيوط-
 م1985تاريخ الحصول عليها : يونيو -

ب- ماتجستير الهندسة المدنية 
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مجال التخصص :هندتسة الطرق-
عنللوان الرتسللالة : "تسلللوك نمللو الشللروخ الناتجللة عللن الكلللل-

للخلطات التسفلتية"
أتسم الجامعة : جامعة كيللس ويسللترن بوليللة اوهللايو بالوليللات-

المتحدة المريكية
 م1992تاريخ الحصول عليها : مايو -
التقدير: (ممتاز)-

تجـ- دكتوراه في الهندسة المدنية 
مجال التخصص :هندتسة الطرق-
عنللوان الرتسللالة : "الداء الميكللانيكي و تسلللوك نمللو الشللروخ-

الناتجة عن الكلل للخلطات التسفلتية المحسنة بالبوليمرات"
أتسم الجامعة : جامعة كيللس ويسللترن بوليللة اوهللايو بالوليللات-

المتحدة المريكية
 م1995تاريخ الحصول عليها : مايو -
التقدير: (ممتاز)-

- التخصص الدقيق4
هندتسة الطرق والمطارات والنقل والمرور-

- التدرج الوظيفي5
م)2006م – 2001مدرس بكلية هندتسة أتسوان (-
م –2006رئيس قسم الهندتسة المدنية بكلية هندتسة بأتسللوان (-

م)2010
وكيل كلية الهندتسة بأتسوان لشئون الدراتسللات العليللا والبحللوث-

م)2012 – 2010(م
م –2012عميد كلية الهندتسة بجامعة أتسوان (الفللترة الولللى) (-

م)2015
م –2015عميد كلية الهندتسة بجامعة أتسوان (الفللترة الثانيللة) (-

الن)
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- التدرج في الدرتجات العلمية:6
م –2001مدرس بقسم الهندتسة المدنية بكلية هندتسة أتسوان (-

م)2006
أتستاذ مساعد بقسم الهندتسللة المدنيللة بكليللة هندتسللة أتسللوان (-

م)2011م – 2006
–2011أتستاذ بقسم الهندتسة المدنية بكلية هندتسللة أتسللوان  (-  

الن)

- الخبرات الدارية:7
م)1988 م – 1985مهندس بسل ح المهندتسين العسكريين (-
باحث ماجستير بجامعة كيس ويسترن- مدينة كليفلنللد - بوليللة-

م )1992م – 1988اوهاويو – الوليات المتحدة المريكية – (
باحث دكتوراة بجامعة كيس ويسللترن- مدينللة كليفلنللد - بوليللة-

م)1995م – 1992اوهاويو – الوليات المتحدة المريكية – (
اتستشاري صيانة الطرق الطرق بشركة ريسورس انترناشيونال-

المريكيللة – مدينللة كولمبللوس – بوليللة اوهللاويو -  الوليللات
م)1998م –    1995المتحدة المريكية (

المدير القليمللي لشللركة ريسللورس انترناشلليونال المريكيللة –-
م)2001م –  1998الرياض – المملكة العربية السعودية (

م –2006رئيس قسم الهندتسة المدنية بكلية هندتسة بأتسللوان (-
م)2010

وكيل كلية الهندتسة بأتسوان لشئون الدراتسات العليا والبحوث (-
م)2012م – 2010

م – الن)2015عميد كلية الهندتسة بجامعة أتسوان (-
 رئيس مجلس ادارة مركز الدراتسللات والتستشللارات الهندتسلية-

بجامعة اتسوان
رئيللس مجلللس ادارة مركللز الخدمللة العامللة والنتللاج بجامعللة-

اتسوان
رئيس مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس بجامعة اتسوان-
رئيس مجلللس تللأديب معللاوني اعضللاء هيئللة التللدريس بجامعللة-

اتسوان
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- الخبرات المهنية:8
تصللميم وتنفيللذ مشللروع نظللام إدارة صلليانة الطللرق بالمملكللة-

العربية السعودية (شركة ريسورس انترناشلليونال - الوليللات
المتحدة المريكية)

تصميم وتطوير برنامج الدراتسة بقسم الهندتسة المدنية لمرحلة-
البكالوريوس بكلية الهندتسة بأتسوان 

تصميم وتطوير برنامج الدراتسة بقسم الهندتسة المدنية لمرحلة-
الدراتسات العليا بكلية الهندتسة بأتسوان 

تصلللميم واختبلللار الخلطلللات التسلللفلتية بمركلللز الدراتسلللات-
والتستشللارات الهندتسللية بكليللة الهندتسللة بأتسللوان – جامعللة

جنوب الوادي 
القيام بعمل إختبارات الجللودة لتربللة التسللاس المسللاعد وتربللة-

التساس للطرق
ظللاهرى للطبقللات التسللفلتية للطللرق عنللدالقيام بعمل فحللص -

التستلم النهائى وكتابة التقارير عليها داخل محافظللة اتسللوان
وتحديد العيوب وإقترا ح العلج المناتسب لكل عيللب مللن هللذه

العيوب أو النهيارات
تخطيط وتطوير شبكة الطرق الداخلية لقرية نجع عبد الرتسللول-

2005بمحافظة اتسيوط (هيئة التخطيط العمراني) 
عمل المعاينات الخارجية لتستلم الطللرق والختبللارات الحقليللة-

وكتابة التقارير الفنية الخاصة بها بمحافظتي أتسوان وقنا
عضو لجنة تطوير مستوى المان على طريللق القللاهرة اتسللوان-

 مكللرر لسللنة45الزراعي والمشكلة بقرار وزير النقللل رقللم 
م2012

عضو اللجنة التستشارية المختارة ملن محلافظ اتسللوان لفحللص-
وتقييم مشكلت النقل والطرق الخاصة بمدينة اتسوان

القيام بدراتسة الوضع الراهلن لشلبكة الطللرق والنقلل والملرور-
لمحافظة أتسوان ووضع خطة التنمية لشللبكة الطللرق والنقللل
والمرور للمحافظة ضمن خطة المحافظة لوضللع إتسللتراتيجية

 م.2020للتنمية الشاملة حتى عام 
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تصللميم شللبكة الطللرق بمقللر جامعللة اتسللوان بمدينللة اتسللوان-
م2015الجديدة 

تصللميم شللبكة الطللرق بمقللر جامعللة اتسللوان بمدينللة صللحاري-
م2017

ـة9 ـات والمراكــز المحلـي - العضــوية فــي الجمعـي
والدولية:

نقابة المهندتسين المصرية-
الجمعية المريكية للمهندتسين المدنيين-
عضو مجلس امناء جمعية بحوث النقل المريكية (قسللم رصللف-

الطرق)
رئيس مجلس ادارة مركللز الدراتسللات والتستشللارات الهندتسللية-

بكلية هندتسة أتسوان  
رئيس مجلس ادارة مركز النتاج والخدمة العامة بكليللة هندتسلة-

أتسوان  
عضو مجلس ادارة صندوق التكافل الجتماعي بجامعللة اتسللوان-

م28/8/2013بقرار رئيس الجامعة بتاريخ 
عضو مجلس ادارة صندوق الخدمات التعليميللة بجامعللة اتسللوان-

م2/10/2013بقرار رئيس الجامعة بتاريخ 
عضو مجلس ادارة وحدة البحوث بجامعة اتسللوان بقللرار رئيللس-

م2/10/2013الجامعة بتاريخ 
عضو مجلس ادارة صندوق بيللع المبللاني والراضللي المخصصللة-

لرغلللراض جامعلللة اتسلللوان بقلللرار رئيلللس الجامعلللة بتاريلللخ
م2/10/2013

- الخبرة في مجال التدريس الجامعي 10
القيللام بتللدريس مقللررات هندتسللة الطللرق – ميكانيكللا التربللة –-

الميكانيكا الهندتسللية بجامعللة كيللس ويسللترن بوليللة اوهللاويو
1991بالوليللات المتحللدة المريكيللة فللي الفللترة مللن ينللاير 

م1995وحتى ابريل 
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القيللام بتللدريس مقللرر هندتسللة الطللرق والمطللارات وصلليانة-
شللبكات الطللرق وهندتسللة السللكك الحديديللة لطلب الفرقللة
الرابعللة بقسللم الهندتسللة المدنيللة بهندتسللة أتسللوان – جامعللة

أتسوان  
القيام بتدريس مقرر تخطيط النقل والمرور ونظرية النشاءات-

لطلب الفرقة الثالثة بقسم الهندتسة المدنية بهندتسة أتسللوان
– جامعة أتسوان  

القيام بتصميم وتدريس منهج مادة كتابة التقللارير الفنيللة باللغللة-
النجليزية لطلب الفرقة العدادية بهندتسللة أتسللوان – جامعللة

أتسوان
 القيام بتصللميم وتللدريس مللادة المللدخل الللى الهندتسللة لطلب-

الفرقة العدادية بهندتسة أتسوان –جامعة أتسوان  
القيللام بتللدريس مقللررات الكتابللة الكاديميللة باللغللة النجليزيللة-

وهندتسة الطرق والمطارات وهندتسة النقللل والمللرور لطلب
الكاديمية العربية للعلوم والتكنواوجيا والنقل البحللري - فللرع

أتسوان
الشراف العام على مشروع الطرق والمطارات لطلب الفرقة-

الرابعللة بقسللم الهندتسللة المدنيللة بهندتسللة أتسللوان – جامعللة
جامعة أتسوان

الشللراف العللام علللى مشللروع الطللرق والمطللارات لطلب-
الكاديمية العربية للعلوم والتكنواوجيا والنقل البحللري - فللرع

أتسوان

القيللام بتللدريس مقللرر هندتسللة الطللرق والمطللارات المتقدمللة-
ومقللرر النقللل والمللرور المتقدمللة ومقللرر هندتسللة السللكك
الحديدية المتقدمة ومقرر خواص ومقاومللة المللواد المتقدمللة
لطلب تمهيدي الماجستير بقسللم الهندتسللة المدنيللة بهندتسللة

أتسوان – جامعة أتسوان

- الخبرة في مجال انشطة تجودة التعليم 11
مدير مشروع نظام مستديم للتطوير المستمر والتأهيل-

)2011 – 2008لعتماد برنامج الهندتسه المدنيله (
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) لكليةSDEEمدير مشروع ودعم وتطوير الفاعلية التعليمية (-
)2016 – 2015الهندتسة بجامعة اتسوان (

وضع دليل السياتسات الخاص بادارة قسم الهندتسة المدنية-
والذي يشمل:

تسياتسة لتحديد الولويات واتخاذ القرارات
نظام لوضع الرؤيا والرتسالة الخاصة بالقسم
نظام لمتابعة ومراقبة اتسلوب توصيف وتقرير

المقررات
تسياتسة لنظام تقييم الطالب
تسياتسة لنشاء نظام لدعم الطلب
تسياتسة لختيار المحكمين الخارجيين لتقييم مكونات

البرنامج المختلفة
نظام  لتلقى الشكاوى
(التغذية الراجعة) نظام لتحليل اراء الطلب
نظام لوضع الخطة البحثية للبرنامج
نظام لمشاريع التخرج

- الرشراف على الرسائل العلمية12
رتسالة ماجستير بعنللوان "تحسللين خللواص الخلطللات التسللفلتية-

ة بالمهنلدس فلرج خضلاري معللة – في جنوب مصر" – خاص
م2005يوليو 

رتسالة ماجستير بعنوان "دراتسللة تحليليللة لتلأثير جيومورفولجيللة-
تسللطح الرض علللى دقللة التمثيللل اللرقمللي للرتفاعللات " –

م2005خاصة بالمهندس محمد عثمان عواض –  تسبتمبر 
رتسالة ماجستير بعنوان "تحليل ونمذجللة حللوادث المللرور علللى-

الطرق الخلوية في جنوب مصر" – خاصللة بالمهنللدس عمللرو
م2006وهب الله – مايو 

رتسللالة ماجسللتير بعنللوان "الداء الميكللانيكي وخللواص الكلللل-
للخلطللات التسللفلتية المحسللنة بللالجير المشللبع" – خاصللة

م2009بالمهندس ابوالقاتسم دياب –  ديسمبر 
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رتسللالة ماجسللتير بعنللوان "اتستكشللاف التغيللرات علللى تسللطح-
الرض وتحللديث الخرائللط الرقميللة باتسللتخدام صللور القمللار
الصللناعية " – خاصللة بالمهنللدس محمللد عثمللان عللواض –

م2010أرغسطس 
رتسللالة دكتللوراة بعنللوان "تحليللل احصللائي لختيللار المسللافرين-

لزمن بدء الرحلت " – خاصة بالمهندس عمللرو وهللب الللله –
م2011مايو 

رتسالة ماجستير بعنوان "اتستخدام بودرة المطاط فللي تحسللين-
خواص الخلطات التسفلتية " – خاصة بالمهندس خالللد تسللعيد

م2011–  يوليو 
رتسالة ماجستير بعنوان "دراتسة الخلطات التسفلتية ذات تللدرج-

الركللام الخشللن والمحسللنة بللالبوليمرات والجيللر المشللبع" –
2012خاصة بالمهندس محمد تسعد عبد الغني –  مارس 

رتسللالة دكتللوراة  بعنللوان "ريولوجيللا الرابللط الررغللوي المعللدل-
بحبيبلللات الجيلللر المطفلللأ النانويلللة " – خاصلللة بالمهنلللدس

م2014ابوالقاتسم دياب –  مايو 

- المشاريع والتجاهات البحثية:13
مشروع دراتسة خصائص الخلطات التسفلتية المحسللنة بللالمواد-

البوليميرية -  جامعة كيس ويسترن- مدينللة كليفلنللد - بوليللة
)1993 – 1991اوهاويو – الوليات المتحدة المريكية (

مشروع دراتسة اجهادات الكلللل للخلطللات التسللفلتية -  جامعللة-
كيس ويسللترن- مدينللة كليفلنللد - بوليللة اوهللاويو – الوليللات

)1995 – 1993المتحدة المريكية (
مشروع تطوير نظام متكامل لصيانة الطللرق بالمملكللة العربيللة-

السعودية – وزارة المواصلللت – الريللاض - المملكللة العربيللة
)2001 – 1998السعودية (

مشروع اتستنباط نموذج توقع لمستوى معامل النزلق في ظل-
–1998الظللروف المناخيللة بالمملكللة العربيللة السللعودية (  

2000(
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مشروع تحسلين خلواص الخلطلات التسلفلتية باتسلتخدام تقنيلة-
اضللافة المللواد البوليميريللة والممللول مللن اكاديميللة البحللث

)2007 – 2004العلمي ومؤتسسة العلوم المريكية (

مشروع انشاء المعامل التخيلية  بكلية هندتسة أتسوان  والممول-
)2008 – 2006من التحاد الوربي (

مشروع نظام مستديم للتطوير المستمر والتأهيل لعتماد-
)2011 – 2008برنامج الهندتسه المدنيله (

مشروع انشاء درجة الماجستير المزدوجة  بين كلية هندتسة-
أتسوان وكلية بوليتكنيك بجامعة ميلن اليطالية والممول من

)2015 – 2013التحاد الوربي (
) لكليةSDEEمشروع ودعم وتطوير الفاعلية التعليمية (-

)2016 – 2015الهندتسة بجامعة اتسوان (

- التحكيم في مجلت محلية ودولية:14

محكم علمي لمجلة الجمعيللة المريكيللة للمهندتسللين المللدنيين-
(الوليات المتحدة المريكية)

Transportation Research Board, Washington, D.C

محكم علمي لمجلة هندتسة الطرق العالمية (الوليات المتحدة-
المريكية)

International Journal of Pavement Engineering, Taylor & 
Francis Group

محكم علمي لمجلة هندتسة مواد  الهندتسللة المدنيللة (الوليللات-
المتحدة المريكية)

Journal of Material in Civil Engineering, American Society of
Civil Engineers (ASCE)

محكلللم علملللي لمجللللة اليسلللتومرز و البلتسلللتيك (المملكلللة-
المتحدة)

Journal  of  Elastomers  and  Plastics,  SAGE  Publications,
http://jep.sagepub.com
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محكم علمي لجامعة الملك فهد للبللترول والمعللادن (المملكللة-
العربية السعودية)

محكم علمي لمجلة كليللة الهندتسللة بأتسلليوط (جمهوريللة مصللر   -
العربية)

- الدورات التدريبية التي تم وحضورها15
نمذجللة البيانللات وتصللميم قواعللد البيانللات (شللركة اوراكللل –-

 م1995ديترويت - بالوليات المتحدة المريكية) 
تصللميم قواعللد البيانللات المركبللة (شللركة اوراكللل – شلليكارغو --

 م1996بالوليات المتحدة المريكية) 
مهارات التصال الفعال (جامعة جنوب الوادي – اتسوان)-
مهارات العرض الفعال (جامعة جنوب الوادي – اتسوان) -
اتساليب البحث العلمي (جامعة جنوب الوادي – اتسوان) -
التجاهللات الحديثللة فللي التللدريس (جامعللة جنللوب الللوادي –-

اتسوان) 
تصميم منهج (جامعة جنوب الوادي – اتسوان)-
تنمية المهارات الدارية (جامعة جنوب الوادي – اتسوان) -
توكيد الجودة والعتماد (جامعة جنوب الوادي – اتسوان) -
الجوانب المالية والقانونية في العمال الجامعية (جامعة جنللوب-

الوادي – اتسوان) 
2010التخطيط التستراتيجي (جامعة جنوب الللوادي – اتسللوان) -

م
دورة عن المنشأت الخضراء الصللديقة للبيئللة– مشللروع ممللول-

م2014من التحاد الوربي – فيينا – النمسا – مايو 
دورة عن التستدامة والشراكة مللع الصللناعة  – مشللروع ممللول-

م2015من التحاد الوربي – ميلنو – ايطاليا – يونيو 

- الدورات التدريبية التي تم التدريب بها16
دورة تدربيللة لمهندتسللي وزارة المواصلللت السللعودية بعنللوان:-

)1998"تطبيق النظام المتكامل لصيانة الطرق" – الرياض (
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دورة تدربيللة لمهندتسللي مديريللة الطللرق بمحافظللة تسللوهاج-
بعنوان: "تخطيط وتصميم أعمال الطللرق الريفيلة بلالقرى" –

2004 أكتوبر 9 - 2في الفترة من 
دورة تدربيللة لمهندتسللي مديريللة الطللرق بمحافظللة تسللوهاج-

بعنوان: "الشللراف علللى تنفيللذ مشللروعات الطللرق الريفيللة
2004 ديسمبر 1 نوفمبر- 27بالقرى" – في الفترة من 

دورة تدربيللة لمهندتسللي مديريللة الطللرق بمحافظللة تسللوهاج-
بعنوان: "إعداد موازنة التشغيل والصيانة للطللرق الريفيللة" –

2005 يناير 5 - 1في الفترة من 
دورة تدربيللة لمهندتسللي مديريللة الطللرق بمحافظللة تسللوهاج-

بعنوان: "نظللم مراقبللة وضللبط الجللودة لمشللروعات الطللرق
2005 فبراير 16– 12الريفية" – في الفترة من 

تللدريب طلب المسللتوى الجللامعي لمشللروع "الطللرق المؤديللة-
) في الفترةPathways to Higher Educationللتعليم العالي" (

2011 يوليو 26 – 16من 
دورة تدربيلللة لمهندتسلللي وزارة الشلللغال الكويتيلللة بعنلللوان:-

"اتساتسلليات التصللميم والتنفيللذ والشللراف علللى مشللروعات
)2014الطرق والجسور" – الكويت (ديسمبر 

دورة تدربية لمهندتسي وزارة الشغال بمدينللة دبللي – المللارات-
العربيللة المتحللدة  بعنللوان: "فنيللات الشللراف علللى مشللاريع

)2015الطرق" – دبي (يناير 
دورة تدربية لمهندتسي وزارة الشغال بمدينللة دبللي – المللارات-

العربية المتحدة بعنللوان: "التجاهللات الحديثللة فللي الشللراف
)2015على اللوحات الرشادية و الطرق" – دبي (فبراير 

دورة تدربية لمهندتسي وزارة الشغال بمدينللة دبللي – المللارات-
العربية المتحدة بعنوان: "التخطيط لعمال اتسللتلم  الطللرق"

)2015– دبي (نوفمبر 
دورة تدربية لمهندتسي وزارة الشغال بمدينللة دبللي – المللارات-

العربية المتحدة بعنوان: "مهللام جهلاز الشللراف  علللى تنفيللذ
)2015الطرق" – دبي (ديسمبر 
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دورة تدربية لمهندتسي وزارة الشغال بمدينللة دبللي – المللارات-
العربية المتحدة بعنوان: "تقييم وصيانة الطللرق والمطللارات"

)2016– دبي (مارس 
دورة تدربيلة لمهندتسللي وزارة الللدفاع بسللطنة عملان بعنللوان:-

"اتساتسيات تخطيط وتصللميم الطللرق" – مسللقط (ارغسللطس
2016(

دورة تدربيلة لمهندتسللي وزارة الللدفاع بسللطنة عملان بعنللوان:-
"تقنيللات صلليانة الطللرق والمطللارات" – مسللقط (تسللبتمبر

2016(

 - المؤتمرات والندوات العلمية17
مؤتمر الزهر الهندتسي الدولي السابع - كليلة الهندتسللة -جامعلة-1

.م2003الزهر - القاهرة - أبريل 

مؤتمر المنصللورة الهندتسللي الللدولي الرابللع - كليللة الهندتسللة –- 2
م.2004جامعة المنصورة - شرم الشيخ – أبريل 

مؤتمر الزهر الهندتسي الدولي الثامن - كلية الهندتسللة -جامعللة- 3
م2004الزهر - القاهرة – ديسمبر 

مؤتمر المنصورة الهندتسي الدولي الخامس - كليللة الهندتسللة –- 4
م.2006جامعة المنصورة - شرم الشيخ – مارس 

- الندوة الدولية عن البتكار في المواد المستخدمة في تصميم5
البنية التحتية المدنية – المركز القومي لبحوث التسكان والبناء

 م.2005- القاهرة - ديسمبر 
 - كليللة الهندتسللة –سادسمؤتمر المنصورة الهندتسي الدولي ال- 6

م.2008جامعة المنصورة - شرم الشيخ – مارس 
 - كليللة الهندتسللة –سللابعمؤتمر المنصورة الهندتسللي الللدولي ال- 7

م.2010جامعة المنصورة - شرم الشيخ – مارس 
 - كلية الهندتسللة -جامعللةتاتسعمؤتمر الزهر الهندتسي الدولي ال- 8

م.2006الزهر - القاهرة – ديسمبر 
 كلية) -ICEE-2- المؤتمر الدولي الثاني لهندتسة الطاقة (9

م.2010ديسمبر هندسة الطاقة - تجامعة اسوان – 
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 - كليللة الهندتسلةحادي عشرمؤتمر الزهر الهندتسي الدولي ال- 10
م.2010-جامعة الزهر - القاهرة – ديسمبر 

 - جمعية هونج كونج لدراتسات- المؤتمر الدولي لشبكات النقل 11
م.2012ديسمبر النقل  – هونج كونج – 

 للهندتسللة المدنيللة والنشللائية وادارة- المؤتمر الدولي المتقدم 12
م.2014النشاءات بمدينة  روما – ايطاليا – يونيو 

خللامس للهندتسللة المدنيللة والنشللائيةالمللؤتمر الللدولي ال- 13
م.2015والميكانيكية بمدينة  أثينا – اليونان – مايو 

ثللامن عشللر للهندتسللة المدنيللة والبيئيللةالمللؤتمر الللدولي ال- 14
م.2016والنشائية بمدينة  براغ – جمهورية التشيك – مارس 

- التكريم والجوائز18

جائزة التفوق العلمي من جامعة كيس ويسترن بولية اوهايو-
م 1992بالوليات المتحدة المريكية  

الحصول على جائزة الجامعة للنشر العلمي المتميز لعام-
 م عن البحاث التالية:2010

- "Effect of Low-Density Polyethylene on Fracture Toughness
of Asphalt Concrete Mixtures", Ayman Othman, Journal of 
Materials in Civil Engineering, American Society of Civil 
Engineers (ASCE), Volume 22, Issue 10, pp. 1019-1024, 
October 2010. 

- "Impact of Polypropylene Application Method on Long-
Term Aging of Polypropylene-Modified HMA", Ayman 
Othman, Journal of Materials in Civil Engineering, 
American Society of Civil Engineers (ASCE), Volume 22, 
Issue 10, pp. 1012-1018, October 2010.

الحصول على جللائزة الجامعللة للنشللر العلمللي المتميللز لعللام-
 عن البحاث التالية:-م2014
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- " Creep Compliance Characteristics of Cement Dust Asphalt
Concrete Mixtures ", Ayman Othman and Tallat abdellah, 
submitted to International Conference on Advances in Civil,
Structural and Construction Engineering - CSCE 2014, June
07-08, 2014 at Rome, Italy.

- الهتماـمــات البحثـيــة وموـضــوعات البـحــاث19
المنشورة

فحص وتقييم شبكات الطرق-
نظم اداراة صيانة الطرق-
دراتسة اداء وتطوير الخلطات التسفلتية-
دراتسة تاثير الوزان المحورية على شبكات الطرق-
تأثير التخطيط الهندتسي للطرق على معدل الحوادث-

- المقالت البحثية المنشورة:20

1.  "Structure  -  Fracture  Toughness  Relationships  of  Asphalt
Concrete Mixtures", Transportation Research Record 1353,
Transportation  Research  Board,  National  Academy  of
Sciences, pp. 24-30, 1992.

2. "Effect of Styrene-Butadiene Styrene Block Copolymer on
Fatigue Crack Propagation Behavior of Asphalt Concrete
Mixtures",  Transportation  Research  Record  1417,
Transportation  Research  Board,  National  Academy  of
Sciences, pp. 178-186, 1993.

3. "The Specific Energy of Damage as a Fracture Criterion for
Asphalt  Pavements",  Transportation  Research  Record
1449,  Transportation Research Board,  National  Academy
of Sciences, pp.57-63, 1994.
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4. "Processing Conditions - Fracture Toughness Relationships
of Asphalt Concrete Mixtures", Journal of Material Science
- Chapman & Hall, Vol. 29, 1994, pp. 4786-4792.

5.   "Fatigue  Behavior  of  SBS  Modified  Asphalt  Mixtures
Exposed  to  Low  Temperature  Cyclic  Aging",
Transportation  Research  Record  1492,  Transportation
Research Board, National Academy of Sciences, pp. 129-
134, 1995.

6. "Effect of Dynamic Compaction in the Fatigue Behavior of
Asphalt  Concrete  Mixtures",  Presented  at  72nd  Annual
Meeting  of  the  Transportation  Research  Board,  National
Academy of Sciences, 1993

7.  “Methods  of  Implementation  of  Highway  Maintenance
Management System in Saudi Arabia” – Technical Reports
(1997 – 2000) - Ministry of Communications, kingdom of
Saudi Arabia, Riyadh – 11178.

8."Developing Pavement Management System for the City of
Aswan"  Ayman  M.  Othman,  Al-Azhar  Engineering  7th
Internationl Conference, Cairo, 7-10 April 2003.

9. “Developing Deterioration Perdiction Model For Asphaltic
Road Surface  In  Upper  Egypt”,  Ayman M.  Othman and
Hassan Y. Ahmed, Journal of Engineering Sciences, Assuit
University, Vol. 32, No.1, Part A, pp 1-14, January 2004.

10. “Developing Performance Model For Road Side Elements
Periodic Maintenance”, Ayman M. Othman and Hassan Y.
Ahmed,  4th  International  Engineering  Conference,
Mansoura – Sharm El-Shiekh, April 20-22, 2004.

11.  “Effect  of  Rubber  Content  on  Fracture  Resistance  of
Rubber Modified Asphalt Concrete Mixtures”, Ayman M.
Othman, Mary Ann Mull and Louay Mohammad, Al-Azhar
Engineering  8th  International  Conference”,  Cairo,
December 24-27, 2004.
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12.  "Fatigue  Crack  Propagation  Analysis  of  Chemically
Modified  Crumb  Rubber-Asphalt  Mixtures",  Mary  Ann
Mull, Ayman M. Othman and Louay Mohammad. Journal
of  Elastomers  and  Plastics,  Vol.  37,  pp.  73-87,  January
2005.

13. “Utilization of Waste Glass in Asphalt Paving Technology
in  Egypt,  Hassan  Y.  Ahmed  and  Ayman  M.  Othman,
Journal of Engineering sciences, Assuit University, Vol. 33,
No.2, pp. 375-389, March 2005.

14. “Laboratory Performance Evaluation of Polymer Modified
Asphaltic  Mixtures”,  Ayman  M.  Othman,  Journal  of
Engineering  Sciences,  Assuit  Faculty  of  Engineering,
Vol.33 – No.4, July 2005.

15. “Influence of Polymer Modification on Characterization of
Asphalt Concrete Mixtures" Ayman M. Othman, Journal of
Engineering Sciences, Assuit University, Vol. 33, No.6, pp.
2113-2127, November 2005.

16.  “Fracture  Resistance  of  Rubber-modified  Asphaltic
Mixtures  Exposed  to  High-Temperature  Cyclic  Aging”
Ayman  M.  Othman,  Journal  of  Elastomers  And  Plastics
Vol. 38, pp. 19-30 – January 2006.

17. “Fatigue Crack Growth Analysis of HMA Employing the
Semi-Circular Notched Bend Specimen” Mary Ann Mull,
Ayman  M.  Othman  and  Louay  Mohammad,  TRB  2006
Annual Meeting, Washington D.C – January 2006.

18.  “Effect  of  Accelerated  Moisture  Damage  on  Creep
Compliance Characteristics of Asphalt Concrete Mixtures
"Ayman  M.  Othman  and  Hassan  Y. Ahmed,  Journal  of
Engineering Sciences, Assuit University, Vol. 34, No. 2, pp.
381-393, March 2006.

19.  “Investigation  of  Physical  and  Electrical  Properties  of
Thermoplastic  Polymer  Modified  Asphalts”  Ayman.  M.
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Othman,  Loai.  S.  Nasrat  and  Samia.  H.  Mansour,  5th
International Engineering Conference, Mansoura – Sharm
El-Shiekh, March 28-31, 2006.

20.  “Effect  of  Blast  Furnace  Iron  Slag  on  the  Mechanical
Properties  of  Asphalt  Concrete  Mixtures",  Hassan  Y.
Ahmed  and  Ayman  M.  Othman,  5th  International
Engineering  Conference,  Mansoura  –  Sharm  El-Shiekh,
March 28-31, 2006.

21.“Effect of Using Waste Cement Dust as a Mineral Filler on
the Mechanical Properties of Hot Mix Asphalt, Hassan Y.
Ahmed, Ayman M. Othman and Afaf A. Mahmoud, Assuit
University  Bulletin  for  Enviromental  Researches,  Vol.  9,
No. 1, March, 2006. 

22. “Traffic Accident Modeling in Upper Egypt Rural Road”,
Hassan Y. Ahmed, Ayman M. Othman and Amr Wahballa,
Mansoura  Engineering  Journal  ,  Faculty  of  Engineering,
Mansoura  University, Egypt,  Vol.  31,  No.1,  pp  C.127  –
C.136  June 2006.

23.  “Effect  of  Polyethelene  Additives  On  Mechanical
Properties  of  Asphalt  Concrete  Mixtures,  Ayman  M.
Othman, Hozayen A. Hozayen, Farag Khodary, Al-Azhar
University Engineering Journal, JAUES, Vol. 2, No. 3, Apr.
2007.

24.  “Utilization  of  Industrial  Waste  Materials  on  Hot  Mix
Asphalt”,  Ayman  M.  Othman  and  Hassan  Y.  Ahmed,
Journal  of  Engineering  Sciences,  Assuit  Faculty  of
Engineering, Vol.35 – No.5, pp. 1113-1127,  Sep. 2007.

25.  “Influence  of   Thermoplastic  Polymer  Additives  on
Properties  of  Asphalt  Concrete  Mixtures”,  Hassan  Y.
Ahmed  and  Ayman  M.  Othman,  Journal  of  Engineering
Sciences, Assuit Faculty of Engineering, Vol.35 – No.5, pp.
1255-1270,  Sep. 2007.
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26. “Methodology for Determining Most Suitable Compaction
Temperature for Hot Mix Asphalt”, Hassan Y. Ahmed and
Ayman  M.  Othman,  Journal  of  Engineering  Sciences,
Assuit  Faculty of Engineering,  Vol.35 – No.5,  pp. 1235-
1253,  Sep. 2007.

27.  "Mechanistic  Propeties  of  HMA  Mixtures  Containing
Hydrated  Lime",  Louay  Mohammad,  Shadi  Saadeh,  Md
Kabir, Ayman Othman,  Sam Cooper, 87th Transportation
Research  Board  Annual  Meeting,  Washington,  D.C,
January 13-18, 2008.

28.“Effect  of  Using  White  Cement  Dust  on  the   Moisture
Damage and Mechanical Properties of Hot Mix Asphalt”
Hassan Y. Ahmed and Ayman M. Othman, 6th International
Engineering  Conference,  Mansoura  –  Sharm  El-Shiekh,
March  2008.

29.  "Effect  of  Moisture-induced  Damage  on  Fracture
Resistance  of  Rubber-modified  HMA Mixtures",  Ayman
M. Othman, (2009), Journal of Elastomers and Plastics, 41,
401-414.

30.  "Effect  of  Using Crushed  Waste  Glass  on Physical  and
Mechanical  Properties  of  Hot  Mix  Asphalt",  Ayman  M.
Othman,& Hassan Y. Ahmed, 7th International Engineering
Conference, Mansoura - Sharm El-shiekh, Volume (3 ) , pp
C.31  –C45. , March 23 –28,  2010.

31. "Effect of Low-Density Polyethylene on Fracture 
Toughness of Asphalt Concrete Mixtures", Ayman M. 
Othman, Journal of Materials in Civil Engineering, 
American Society of Civil Engineers (ASCE), Volume 22, 
Issue 10, pp. 1019-1024 (October 2010) 

32. " Impact of Polypropylene Application Method on Long-
Term Aging of Polypropylene-Modified HMA", Ayman M.
Othman, Journal of Materials in Civil Engineering, 
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American Society of Civil Engineers (ASCE), Volume 22, 
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