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 المؤهل العلمي

 بريطابيا  -مقاطعة ويلز –جامعة كاردف  (2003 – 2000)  دكتوراه هندسة مدنية 

 بريطابيا  -مقاطعة ويلز –جامعة كاردف  (2000 – 1998)ماجستير هندسة مدنية 

 جامعة اكسترـ بريطانيا (1992 – 1991)دبلوم عالي في مجال االدارة الهندسية وادارة المشاريع 

 ليبيا  -طرابلس –جامعة طرابلس   (1984 – 1980)بكالوريس هندسة مدنية 

 ليبيا  –الزاوية  –مدرسة الزاوية الثانوية   (1979 – 1977)التعليم الثانوي  

 ليبيا    –الزاوية -االعدادية /مدرسة الفاسي االبتدائية (1976 – 1967) التعليم االساسي

 

 المؤتمرات العلمية والمشاركات 

 ورقة علمية في المجالت والدوريات العلمية التخصصية المحلية والعالمية  25نشر اكثر من 

 :في مجال الهندسة المدنية ومنها على سبيل المثال ال الحصر مؤتمراتفي العديد من ال بورقات علمية المشاركة

 2001 -فرنسا  –كاشان  –المؤتمر الرابع لميكانيكيا التصدعات للمنشأت الخرسانية  

 2001ـ  كاردف ـ ويلز مؤتمر حسابات  ميكانيكيا التصدعات للمواد الغير متجانسة ـ

 2004النمسا ـ  –فيينا  المؤتمر الخامس  لميكانيكية الحسابات التصدعات للمنشأت الخرسانية ـ

 2004  - أمريكا  –كولورادو/دنفر –المؤتمر الخامس  لميكانيكيا التصدعات للمنشأت الخرسانية

 2004ـ  وارسوـ بولندا ـ المشاركة بورقة بحثية في المؤتمر الحادي والعشرون لليوتام ـ  

 2007ـ الحمامات ـ تونس  المؤتمرالعالمي  الثامن لتقنية الخرسانة في الدول النامية ـ 

 2008ـ  حامعة الزاوية ـ صبراتة ـ ليبيا ,المؤتمرالعالمي الرابع لتقنية الخرسانة
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 2009ـ وهران ـ الجزائر  ي االول حول البيئة المستدامة للبنية التحتية بالدول النامية ـالمؤتمر العالم

 ـطرابلس ـ ليبيا المؤتمر الهندسي العربي الخامس والعشرون حول دور المهندس العربي في التنمية والحضارة ـ 

2009 

 010 2 ـ  الكويت ـ الكويتمؤتمر ومعرض الكويت لالسمنت والخرسانة ـ  

 2010 ـ  الدوحة ـ قطر المؤتمر العالمي حول خرسانة المستقبل ـ 

 2010 ـ طرابلس ـ ليبيا لمؤتمر الوطني الخامس لمواد البناء والهندسة االنشائية  ـ ا

 2011 ـ األقصر ـ مصر كفاءة وتحليل انهيار المواد الهندسية  ـ  ,لمؤتمر العالمي االول في الشرق األوسط وافريقيا حول انتاج ا

 ـ  جاوبيساو ـ البرازيلالمؤتمر العالمي الرابع عشر للتقنية ومواد االنشاء االعتيادية ـ 

 2014ـ  بوكيت ـ تايالندالمؤتمر السنوي للهندسة المدنية والهندسة 

 2015ديسمبر  البليدة, الجزائرالمؤتمر العربي الثالث عشر للهندسة االنشائية, 

 

 الورقات العلمية

Hassan. M. Abdalla and B. L. Karihaloo, Determination of Size-Independent Specific Fracture 

Energy From Three Point Bend and Wedge Splitting Tests, Division of Civil Engineering, 

Cardiff University, Queen's Buildings, Cardiff CF24 0YF, UK 

B L Karihaloo, H. M. Abdalla and T Imjai, A Simple method for Determining the Size-

Independent Specific Fracture Energy of Concrete, Magazine of Concrete Research, October 

2003, 55, No. 5, 471–481 

 

B. L. Karihaloo & Hassan.M. Abdalla, Size Effect in Hardened Cement Paste and High 

Strength Concrete Civil Engineering Division, Cardiff University, Cardiff   CF24 0YF, UK  

Karihaloo B. L., Abdalla Hassan. M. and Xiao, Q. Z. (2003b). Size effect in concrete beams. 

Engineering Fracture Mechanics, 70, 979-993. 

B L Karihaloo, Q Z Xiao
 
and Hassan M Abdalla, Strength size effect in quasi-brittle structures 

Hassan. M. Abdalla and B. L. Karihaloo, A Method for Constructing the bilinear tension 

softening diagram of concrete corresponding to its true fracture energy 

F. G. Farhat, L. A. Aboul-Nour and H. M. Abdalla, The Effect of Hot-dry Environment on RC 

Beams, 8 International conference on concrete technology in developing countries, Hammamat, 

Tunis, November 8-9, 2007. 

F Farhat and H M Abdalla, High performance fiber cementitious composites, 4
rd

 national 

conference on structural Engineering and building materials, 2008, Subrate. Libya. 



3 

 

 F Farhat and H M Abdalla, Moisture and  its effect on cement based materials, The 

international conference on sustainable built environment infrastructures in developing 

contries, Oran. Algeria, October, 2009 

Farhat G. Farhat and H A Abdalla, The Performance of ultra high-performance fibre-

reinforced cementitious composite (UHPFRCC)/ concrete repaired system in hot 

environment Kuwait Concrete Conference, 8-9 2010 

Farhat G. Farhat and H A Abdalla Monitoring Moisture Changes In Cement Based 

Materials.  The International Conference on Future Concrete, pp 285-294, 1-3 November 

2010, Doha, Qatar  

Farhat G. Farhat and H A Abdalla. Repair of Concrete Beams for Flexureusing HPFRCC 

Strips, The 5
rd

 National Conference on Structural Engineering and Building Materials, 2010, 

Tripoli. Libya 

H A Abdalla and Farhat G. Farhat Determination of size Independent Fracture Energy of 

Concrete from Three Point Bend and Wedge Splitting Test, 1
st
 Interquadrennial International 
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المجلة الجامعة, العددد السابع على خواص الخرسانة الطازجة والمتصلبة" دراسة تأثير الملدنات الفائقة" , حسن محمد عبدهللا

 . ليبيا, جامعة الزاويةعشر, المجاد الثاني 
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, "صيانة االعتاب الخرسانية المسلحلة في منطقة االنحناء باستخدام صفائح حسن محمد عبدهللافرحات غريبي فرحات و 

 2010الخامس لمواد البناء والهندسة االنشائية, طرابلس , ليبيا, ديسمبر الخرسانة عالية الكفاءة"المؤتمر الوطني 

 

 

 الخبرة العملية

 حتى اآلن 2005

 كلية الهندسة  صبراتة في مجال التدريس الجامعي بجامعةاستاذ 

 عضو نقابة المهندسين الليبية

 عضو اللجنة االستشارية الفنية  للمجلس المحلي الزاوية

 اساريا لالستشارات الهندسيةرئيس مكتب 

 للمواصفات االوربية الجسور  COST TU 1406عضو المشروع االوروبي 

 حتى اآلن 2011 

    صبراتةالعلمية بجامعة  واالستشاراتمدير ادارة االستشارات الهندسية بمركز البحوث 

www.zurcc.org.ly 

   

   2009ـ  2005

مسئول على مراجعة واعتماد التصاميم االنشائية  لمشروع برج البحر ـ طراببس ـ  ,كبير المهندسين بشركة مجموعة هاشو

 استثمار اجنبي ,دوالر امريكي 250,000,000 التكلفة التقديرية للمشروع  ,ليبيا

 2004ـ 1998

 دراسة اكاديمية ببريطانيا لتحضير درجة االجازة العالية والدقيقة    

 1998ـ  1985

ري المشروع شركة براون آند روت نهر الصناعي وذلك بالعمل مع استشاالهندسة المدنية بمشروع ال سنة خبرة في مجال 13 

 االمريكية في مجال ادارة المشاريع

 ـ المرحلة الثانية من مشروع النهر الصناعي 1998ـ  1997

 انياسنة عمل بالقسم الهندسي بالمكتب الرئيسي لشركة براون آند روت بلندن ـ كينغستون ـ بريط

 1997ـ  1996

ٍٍ براون آند روت شمال افريقيا  مدير منطقة فزان لالبار واالنشاءات مع االستشارٍي

 1996ـ  1993

ٍٍ براون آند روت شمال افريقيا  نائب مدير منطقة فزان لالبار واالنشاءات مع االستشارٍي

 1993ـ  1992
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 وادارة مشروع النهر الصناعيمهندس مدني اول من قبل جهاز تنفيذ  ,مكتب انشاءات بن غشير

 ـ  المرحلة الثانية من مشروع النهر الصناعي 1991ـ 1990

 مساعد مدير مصنع السرير لالنابيب

 1990ـ  1985

 مهندس اول ورئيس قسم االنشاءات بمصنع السرير لالنابيب ـ منطقة السرسر

 اللغات

 االنجليزية كتابة ومحادثة بطالقة ,العربية

 


