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 االهتمامات البحثيه: 

, الشممبكات السمملكية الم باه بمونة اسمممنتيةو المواداالسمممنتية المركبة المسمملحة بفلياد معدنية

االسممممن  , المسممملحة ترميم المنشمممات الخرسمممانية والخفيفة، عالية الكفاءة, العادية، الخرسمممانة

 .المواد الخرسانية و،ديمومة الخرسانة، البوزالني

 

 التعليم:

          1995 عام -اميركا-آن آربر-حاصل على دكتوراة في الهندسة المدنية من جامعة ميتش ان . 

          1987عام -االردن-حاصل على ماجستير في الهندسة المدنية من جامعة اليرموك. 

          - سة المدنية من جامعة صل على بكالوريوس في الهند سة حا شاور-الهند ستان -بي عام  -باك

 بمرتبة الشرد. 1983
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 الخبرة االكاديمية:

          ل اية اآلن.  2010في جامعة الملك سعود,قسم الهندسة المدنية, السعودية, منذ عام   استاذ 

           اسمممتاذ مشمممارك في جامعة الملك سمممعود, قسمممم الهندسمممة المدنية, السمممعودية, منذ عام

 .2010ل اية   2005

           اسممتاذ مشممارك في جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية, قسممم الهندسممة المدنية,االردن, منذ

 . 2005ل اية   2003عام 

           اسممتاذ مسمماعد في جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية, قسممم الهندسممة المدنية,االردن, منذ

 . 2003ل اية   1998عام 

           مشممارك باحف في جامعة والية كارولينا الشمممالية, قسممم الهندسممة المدنية,اميركا, منذ عام

 . 1998ل اية   1995

           1995ل اية   1994زميل باحف في جامعة ميتش ان, قسم الهندسة المدنية,اميركا, منذ عام . 

          دنية, اميركا, منذ عام مسمممماعد بحف وتدريس في جامعة ميتشمممم ان, قسممممم الهندسممممة الم

 . 1994ل اية   1990

           مسمممماعد بحف وتدريس في جامعة ميتشمممم ان, قسممممم الهندسممممة المدنية, اميركا, منذ عام

 . 1994ل اية   1990

           1989ل اية   1987محاضر في كلية االمير فيصل الفنية,أالردن, منذ عام . 

           ية, منذ عام مسمممماعد بحف وتدريس في مدن جامعةاليرموك, ,أالردن, قسممممم الهندسممممة ال

 . 1987ل اية   1984

 

 الخبرة البحثية:

   ،نشممممر العديد من االبحا  في مر ت و    سممممرل براءة اعترا  في مركا براءات االعترا  االمريكي

ومؤتمرات عالمية حول الخرسممممانة عالية الكفاءة, الخرسممممانة المسمممملحة بفلياد معدنية ولدنة 

والخرسانة الخفيفة ,ترميم وتقوية الرسور والمفاصل الخرسانية باستخدام القمصان االسمنتية 

شمممكل واالةشمممية اللدنة عالية الكفاءة والمسممملحة بفلياد معدنية وامممبكات سممملكية مختلفة ال



المسمممملحة بااللياد, ديمومة الخرسممممانة في بيية كبريتية وملحية, تفزير البوزالن الببيعي و ةبار 

 السيلكا على عواص الخرسانة واالسمن  البوزالني.

           أنظر السيره الذاتية ) للحصول على تفاصيل اوفى عن االبحا  المنشورة والمشاريع المدعمة

 .(انرلياي

 

 الخبرة التدريسية:

 ( 2005ل اية  -1998في جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية )

        همد, مواد انشمماء  324همد, مواد االنشمماء  721درس المواد التالية:تكنولوجيا عرسممانة متقدمة

همد, تحليل  332همد, تحليل انشمممائي  432همد, تصمممميم الخرسمممانة المسممملحة  521متقدمة 

همد, مختبر  326همد, مختبر مواد االنشممماء  321همد, علم المواد  231لب ب العمارة انشمممائي 

 همد. 200همد, الر سم الهندسي  323علم المواد 

           ااممممرد على عدة مشمممماريع تخر  وااممممترك في لران امتحانات مشمممماريع التخر  ورسممممائل

 الماجستير.

           وااترك في لران امتحانات  ودكتوراه رسائل ماجستيرعلى عدة واارك في االاراد اارد

 .والدكتوراه الماجستير

          :رسائل الماجستير التي اارد عليها تتضمن 

 . 2000الخرسانية المسلحة المقواة والقاصرة في القص,  ياانالسلوك االنشائي للر       .1

 . 2000الخرسانية المسلحة المقواة, . السلوك االنشائي الالاالي للمفاصل 2       .2

سلحة  ياانتقوية الر       .3 سانة الم ستخدام الخر صرة في القص با سلحة والقا سانية الم الخر

 .2002بفلياد معدنية, 

صممة لمقاومة الاالزل        .4 سانية ال ير م صل الخر شائي الالاالي للمفا سلوك االن سين ال تح

 .2002د معدنية, باستخدام الخرسانة المسلحة بفليا

 .2003الخرسانية المسلحة المرممة المعرضة لصدأ الحديد,  ياانالسلوك االنشائي للر       .5



السمملوك االنشممائي الالاالي للمفاصممل الخرسممانية المسمملحة باسممتخدام عرسممانة عالية        .6

 . 2003الكفاءة, 

 .2010. تقوية الحياان الخرسانية الخفيفة المعرضة لل نحناء، 7

 .2010. تفهيل الرياان الخرسانية الخفيفة القاصرة في القص، 8

 .2008. تفهيل الرياان الخرسانية المتلفة بالتفاعل القلوي للركام 9

. تفهيل الرياان الخرسممانية ذات مقبع ت المتلفة بالحرارة باسممتخدام القمصممان االسمممنتية 10

 .2007المسلحة بااللياد، 

 .2007الماد المركبة المتقدمة المتلفة بالحرارة باستخدام الضحلةتفهيل الرياان الخرسانية . 11

 ل اية اآلن( -2005في جامعة الملك سعود )

          كا المواد كاني ية: مي تال نة مسمممملحة  302  -درس المواد ال عواص -همد 471 -1همد, عرسمممما

عواص  -همممد  303 -واعتبممارات المواد عواص  -همممد  306 -واعتبممارات المواد االنشمممممائيممة

همد,  363 -و تصممميم المنشممات الخرسممانية لبلبة المسمماحة -همد  304 -الخرسممانة  واعتبارات

  GE 201-، االسممتاتيكاهمد 577همد، وتكنولوجيا الخرسممانة  370 -1وتصممميم عرسممانة مسمملحة 

 .GE 404االدارة الهندسية 

           ارد اراد ا اارك في اال شاريع  و اترك في لران امتحانات م شاريع تخر  وا على عدة م

 والدكتوراة. التخر  ورسائل الماجستير

 رسائل الماجستير التي اارد عليها تتضمن:         

 .2012تفزير االلياد الب ستيكية معادة التدوير على االنكماش اللدن للخرسانة  .1

 .2015باستخدام بحص محلي عفيف، السلوك االنشائي للرياان الخرسانية المسلحة  .2

 .2016سلوك الب طات الخرسانية علية المقاومة المسلحة بفلياد معدنية  .3

الربط لقضممبان الحديد الم موس في عرسممانة عالية المقاومة مع رسممالة دكتوراه حول سمملوك  .4

 .2018وجود تاكل الحديد وتحميل دوري 

 

 



 الخبرة المهنية:

يد من         عد يةحكم ال عالم ية لمر ت  ية االوراق العلم نة  ومحل هد الخرسمممما لة مع مل مر تشمممم

االمريكي,مرلة المواد, مرلة المواد واالنشمممماءات,مرلة االسمممممن  والخرسممممانة المركبة, ابحا  

، مرلة جامعة الملك سممعود الدولية ASTM االسمممن  والخرسممانة, الكمبيوتر والخرسممانة, مرلة

جامعة الم ية، مرلة  ندسمممم جامعة الكوي  للعلوم للعلوم اله هد للبترول والمعادن، مرلة  لك ف

 الهندسية.

 حكم العديد من طلبات الترقية لعدة جامعات.

 حكم العديد من المقترحات البحثية المدعومة لعدة جامعات ومراكا بحثية.

 الكود الوطني السعودي. -عضو في اللرنة الفنية للكود االنشائي 

مكثفة حول المركبات االسممممنتية عالية الكفاءة والخرسمممانة المحتوية على حاضمممر في دورة           

 جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية.–االلياد 

مشرد على مختبر مواد االنشاء في قسم الهندسة المدنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا           

 االردنية لعدة سنوات.

 شاريع مختلفة.تصميم علبات عرسانية لم          

تصممميم وبناء وحدات الفحص التالية في مختبر االنشمماءات في قسممم الهندسممة المدنية في           

 جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية:

 احدا  صدأ الحديد في الرسور الخرسانية المسلحة.       (1

 فحص المفاصل الخرسانية المسلحة كبيرة الحرم.       (2

 فحص الرسور الخرسانية المسلحة كبيرة الحرم.       (3

 ااترك في عدة استشارات حول تقييم المباني.          

ااممرد على فحص مواد بناء مختلفة تشمممل الخرسممانة والحديد واالسمممن  والركام وطوب           

 المباني.

 ااترك في دراسة حول تقييم اداء المسوناري سمن  في االردن.          

 عضو دائم في لرنة المواصفات والمقاييس االردنية لعدة سنوات.          

 ااترك والقى محاضرات علمية في العديد من المؤتمرات والندوات العالمية.          



عضممو في معهد الخرسممانة االمريكي ونقابة المهندسممين االردنية والترمع الدولي للخرسممانة           

 .في الدول النامية

 

 الرنسية: اردنية.

 الل ة: عربي وانرلياي.

 مهارات الكمبيوتر: آي ب م وماكنتوش وعبره عمليه في برامج التصميم والمات الب.

 

 االنتسابات المهنية: 

 ل اية االن. 1983عضو في نقابة المهندسين االردنيين منذ عام  -

 .2005ل اية  1996عام عضو في معهد الخرسانة االمريكي منذ  -

 ل اية االن. 2015عضو اللرنة الفنية للكود االنشائي، كود البناء السعودي منذ عام  -

 

 الروائا الممنوحة:

% من علماء العالم االكثر اسممتشممهادا  2ضمممن قائمة جامعة سممتانفورد االميريكية الفضممل  .1

 .2020أكاديميا ، 

فات والمقاييس السممممعودية، مراجعة الكود السممممعود .2 ية المواصمممم ي جائاة ممنوحة من هي

 .2018للخرسانة االنشائية، 

 2017االاراد على مشرو  تخر  متميا، كلية الهندسة، جامعة الملك سعود، جائاة  .3

جممائاة المشممممماركممة المتمياة في تحكيم ابحمما  عممالميممة، جورنممال مواد انشممممماء البنمماء،  .4

ELSEVIER.،2014. 

اربع جوائا للنشمممر في مر ت مصمممنفة عالميا ، عمادة البحف العلمي، جامعة الملك سمممعود،  .5

2017. 

 .1992منحة مساعد باحف من جامعة ميتش ان، امريكا،  .6

 .1983باكستان،  مرتبة الشرد، جامعة بيشاور للهندسة، .7

 


