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 و2013-إَشبءاث-بشادفىسد )بشيطبَيب( انذكخىساِ
 

 و2005-إَشبءاث-بىدابسج )انًــدـش( انًبخسخيش

  و1994- هـ. يذَيت-(نيــبـيـــب) سبــــــهب انبكبنىسيس

 

 يدبالث انعًم: .3
 

   و1997-و1995 انضاويت نإلسخثًبساثششكت.  

 

  و2002-و1998خبيعت انضاويت  بصبشاحتيعيذ بكهيت انهُذست. 

  و2005-و2002يىفذ نهذساست بذونت انًدش نخحضيش دسخت انًبخسخيش. 

  و.2008-و2006عضى هيئت حذسيس بذسخت يحبضش يسبعذ بعذ انحصىل عهً انًبخسخيش 

 + هُذست األسبسبث Iفىالر I + )إَشبءاث انخبنيت حى حذسيس خالل هزِ انًذة انًمشساث انذساسيت 

 ببإلضبفت انً اإلششاف عهً يشبسيع انخخشج. (+ كًيبث ويىاصفبث

  ِو2013-و 2008يىفذ نهذساست بذونت بشيطبَيب نخحضيش دسخت انذكخىسا 

 حى  .و2014ضى هيئت حذسيس بذسخت يحبضش بعذ انحصىل عهً اإلخبصة انذليمت انذكخىساِ ع

هُذست األسبسبث+حصًيى انخشسبَت + II+خشسبَت Iحذسيس انًمشساث انذساسيت انخبنيت )خشسبَت 

 ببإلضبفت انً اإلششاف عهً يشبسيع انخخشج.( كًبدة إخخيبسيت انًخمذيت

  بكهيت انهُذست صبشاحت يشبسيع انخخشج نطهبت انبكبنىسيسعذيذ يٍ نهعضى بهدبٌ يُبلشت.  

  و.2013خشيف سئيس لسى انهُذست انًذَيت 

  و.2016-و2014يُسك لسى انهُذست انًذَيت 

  و.2017-و2015انذساسبث انعهيب بمسى انهُذست انًذَيت يُسك 

  و.2021-و2020يُسك يشبسيع انخخشج بمسى انهُذست انًذَيت صبشاحت 

  بذسخت أسخبر ببنذساسبث انعهيب كهيت انهُذست صبشاحت لسى انهُذست انًذَيت عضى هيئت حذسيس

 .و2017 يسبعذ بعذ انحصىل عهً انخشليت انًسخحمت

   ًيشبسيع انخخشج ببنذساسبث انعهيب كهيت انهُذست صبشاحت لسى انهُذست انًذَيتاألششاف عه. 

  طشابهس(.  صبشاحت +خبيعتعضى بهدبٌ يُبلشت يشبسيع انخخشج نطهبت انًبخسخيش )خبيعت 

 .يميى نهعذيذ يٍ اإلَخبج انعهًي نغشض انخشليت ألعضبء هيئت انخذسيس 

  ألعضبء هيئت انخذسيس.يميى نهعذيذ يٍ اإلَخبج انعهًي نغشض انُشش 

  و.2019-و2017 صبشاحتعضى انهدُت انعهًيت بكهيت انهُذست 

  و.2018سئيس لسى انهُذست انًذَيت خشيف 

  و.2018شيفخكهيت انهُذست صبشاحت سئيس ندُت اإليخحبَبث انُهبئيت 

  و2019-و2017 صبشاحتعضى انهدُت انعهًيت بدبيعت. 

  و.2020صبشاحت عضى ندُت حطىيش انًُبهح بكهيت انهُذست 

  و.2021عضى ندُت ححشيش بًدهت انعهىو انخطبيميت خبيعت صبشاحت 

 و2021عضى ندُت اندىدة بكهيت انهُذست صبشاحت. 

 و.2021 سئيس ندُت أَشبء لسى انعًبسة وانخخطيظ انًذَي بكهيت انهُذست صبشاحت 
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 ببنكىد األيشيكي  دوسة في يدبل حصًيى انًببَي يخىسطت اإلسحفبع- (ACI-318) َمببت

 و.1997 انضاويتانًهُذسيٍ 

 و1998انضاويت  -ىسطتانهغت اإلَدهيضيت نًسخىيبث يخفي خبصت  اثدوس. 

 و.2002انًدش  -دوسة خبصت في يدبل انهغت اإلَدهيضيت ندًيع انًسخىيبث 

 ( دوسة في يدبل انهغت اإلَدهيضيت نبشَبيحELTS)-  و.2007خبيعت انضاويت 

   و.2008بشيطبَيب يعهذ بشادفىسد نهغبث  -كبديًيت(انعبيت +األ)دوسة في يدبل انهغت اإلَدهيضيت 

  و2009 خبيعت بشادفىسد بشيطبَيب -دوسة في يدبل انهغت األكبديًيت. 

  (دوسة حذسيبيت في يدبل انعُبصش انًسهحت بأنيبف انبىنيًيشFRP)-  و.2009شيفهذ بشيطبَيب 

 انًُشىساث: .5
 

 

 

 Tests of continuous concrete slabs reinforced with carbon fiber 

reinforced polymer bars. (ACIC2013), QUEEN'S UNVERSITY, 

BELFAST. 

 Tests of continuous concrete slabs reinforced with basalt fiber reinforced 

polymer bars. (FRPRCS11-2013),  

  Predicting the strength gain factor of confined reinforced beams. .
(13

TH 

ARAB STRUCTURAL ENGINEERING CONFERENCE), 

UNIVERSITY OF BLIDA1 DECEMBER 13-15, 2015 ALGERIA.  

  Prediction of shears strength of FRP reinforced concrete continuous 

members.(
13

TH ARAB STRUCTURAL ENGINEERING 

CONFERENCE), UNIVERSITY OF BLIDA1 DECEMBER 13-15, 

2015 ALGERIA.  
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