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 عنوان أبحاث الدكتوراه 
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 السجل المهني: 

 تاريخ  مكان وعنوان العمل رتبة الوظيفة 

 حتى االن 2018أكتوبر  23 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل أستاذ مساعد

 2018أكتوبر  23 2013 مايو 25 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل محاضر
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 2009أبريل  13 2008أكتوبر  27 في وزارة التربية والتعليم في الطائف  االدارة الهمديسة مهندس مدني 

 

 

 اإلنجازات العلمية 

 التحكيمية  العلمية المجلةأوراق 

 

 تقديم ال تاريخ المجلة عنوان البحث  اسم المحققين  #

1 Alotaibi, K.S., and 

Galal, K. 

Axial Compressive 

Behavior of Grouted 

Concrete Block Masonry 

Columns Confined by 

CFRP Jackets 

Elsevier Journal of 

Composites Part B: 

Engineering, 

114(1), 467–479 

2017 

2 Alotaibi, K.S., and 

Galal, K. 

Experimental study of 

CFRP confined 

reinforced concrete 

masonry columns tested 

under concentric and 

eccentric loading 

Elsevier Journal of 

Composites Part B: 

Engineering, 155, 

271–257 

2018 
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 أوراق البحث العلمي المقدمة إلى المؤتمرات العلمية المتخصصة 

 

 تاريخ المؤتمر والنشر  عنوان البحث  اسم المحققين  #

1 Alotaibi, K.S, Abo 

ElEzz, A., and Galal, 

K. 

Strengthening of concrete block 

masonry columns with FRP 

The 7th International 

Conference on Advanced 

Composite Materials in Bridges 

and Structures (ACMBS-VI), 

Vancouver, Canada, (2016) 

2 Alotaibi K.S and 

Galal K 

Compressive strength of FRP-

confined concrete masonry with 

and without longitudinal steel 

reinforcement 

In P.B. Dillon & F.S. Fonseca 

(Eds.), Proceedings of the 

Thirteenth North American 

Masonry Conference. Paper 

presented at the 

13thNorthAmerican Masonry 

Conference, Salt Lake City, 

Utah (pp. 1523–1529). 

Longmont, CO: The Masonry 

Society.c©2019 TMS. All 

rights reserved. ISSN 1053-

2366. 

 

 ممولة  بحثية مشاريع

 

# 
 اسم المحققين 

 )بدعم من( 
 البحث عنوان 

تاريخ  

 التقرير 
 مدى المساهمة  المبلغ

1 Farooqi, Mohd 

Alotaibi, Khalid 

(Deanship of 

Scientific Research 

IAU) 

A novel methodology to 

improve bearing capacity and 

settlement of Sabkha soil 

using ultra-micro piles and 

geotextiles 

 

 أبريل/نيسان
2020 

69000 
 سعودي لاير

 مشارك  محقق

2 Galal, Khaled 

(The Natural 

Sciences and 

Engineering 

Research Council 

Grants) 

Curvature ductility of 

reinforced masonry shear 

walls' confined boundary 

elements 

 أبريل/نيسان
2014 

25000 
 كندي  دوالر

 الختباراتباالقيام 
 مسودةكتابة  و

 التقرير

 

 

 

 

 



 

 

 الجوائز والمنح الدراسية

 

 المبلغ الجوائز والمنح الدراسية قدم المنحةم #

كامل مصاريف   ودكتوراه ماجستير منح فيصل بن عبدالرحمن اإلمام جامعة 1

 الدراسة و االقامة 

 1000 والمعرض المؤتمر جائزة كونكورديا  جامعة 2
 كندي  دوالر 

 5000 2018 لعام المسرعالمسار  جائزة كونكورديا  جامعة 3
 كندي  دوالر 

  20000 كونكورديا  لجامعة الخاص الدخول جائزة كونكورديا  جامعة 4
 كندي  دوالر

 

 

 

 

 المساهمة في المؤتمرات العلمية والندوات

 

 مدى المساهمة  مكان المؤتمر وتاريخه   عنوان المؤتمر #

1 The 7th International 

Conference on Advanced 

Composite Materials in 

Bridges and Structures 

(ACMBS-VI) 

 كولومبيا البريطانية, فانكوفر, 

  .كندا

 2016آب /أغسطس 

 مؤتمر  ورقة تقديم

2 Proceedings of the Thirteenth 

North American Masonry 

Conference 

 لوالياتا. يوتا سيتي، ليك سولت
  .األمريكية المتحدة

 2019  يونيه/حزيران

 تقديم ورقة مؤتمر 

3 14th Canadian Masonry 

Symposium 
 .كندا ، كيبيك ،مونتريال

 2021 مايو/أيار

 العلمية عضو اللجنة 

 تقديم ورقة مؤتمر 

 

 

 

 (المرحلة الجامعية) أنشطة التدريس

 

 المساهمة مدى  رقم / الرمز  المقرر عنوان  #

 الرئيسي  المحاضر ARCH-21 االنشاءات مفهوم  1

 الرئيسي  المحاضر BSTC-421 تصميم الخرسانة المسلحة  2

(: المشروع التقني 8استوديو التصميم ) 3

(BIM ) 

BSTC-402 مشارك محاضر 

(: المشروع التقني  9تصميم استوديو ) 4

 )تصميم متكامل(

BSTC -501 مشارك محاضر 

 مشارك محاضر BSTC -441 الحديدية المنشأت تصميم 5

 مشارك محاضر BSTC -422 الهندسة الجيوتقنية  6



 

 

 الفنية المهارات

 

Experimental skills for research in Structure Lab 

Scaling Sample 

Design Data acquisition DAQ and instrumentations system for conducting tests in 

Structure Labs 

Standards concrete tests 

FRP material tests  

Upgrading Universal Testing Machine 

Reaction Frames (actuators, sensors, strain gauges, displacement and loading control) 

Skills for Construction Projects 

Head of projects 

Preparing bill of quantities and financial documents 

Monitoring safety in sites 

Inspecting the work of construction contractors 

Software 

Staad Pro 

Microsoft Excel VBA 

RC design software 

 

 

 جتمعو خدمة الم  اللجان

 

 ةمستوى الجامععلى 

 االختباراتمركز جودة التقييم و عضو

 ليةالك مستوى على 

 االختبارات ووحدة جودة التقييم  رئيس 

 بالكلية  باالختباراتطة الطوارئ الخاصة لجنة خ رئيس 

 )إصدار الطالب( و االختباراتدليل سياسات وإجراءات التقييم لجنة صياغة   رئيس 

 بالكلية لجنة تأديب الطالب  عضو

 بالكلية ةاإللكترونيات لجنة االمتحان عضو

 على الطالب االكاديمي لجنة كتيب اإلشراف عضو

 لجنة ترقية المختبرات عضو

 القسممستوى على 

 لجنة التخطيط االستراتيجي وإدارة المخاطر رئيس 

 في قسم هندسة المباني الهندسة االنشائيةمناهج  نةلج رئيس 

 مراجعة وتطوير برنامج البكالوريوس   عضو

 شرات االداءوملجنة  عضو

 و االختبارات لجنة التقييم  عضو

 

  



 

 

 

 غير االئتمانية والدورات  ورش العمل

 

 كونكورديا للتطوير المهنيجامعة  أ

1 GPDI 513 Intro to Python Units 4.00 

2 GPLD 140 Foundations of Leadership Units 2.00 

3 GPLD 142 Leading Teams for Success Units 2.00 

4 GPLD 143 Negotiation/Persuasion Skills Units 2.00 

5 GPLD 146 Managing People's Performance Units 2.00 

6 GPSC 415 Writing Professional Summaries Units 2.00 

7 ANSYS Workshop 

8 ETABS Workshop 

 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ب

1 Faculty Mentorship Certification Program (Mentor) 

2 Developing Core Competencies in Teaching and Learning for Faculty Members 

3 Workshop on Exam Paper Template - Characteristic of good Exam 

4 Workshop on Analyzing and Reading test's results 

5 Workshop on Enhancing learning through the use of technology 

6 Workshop on Say it Like You Mean it 

7 Workshop on Assessing Projects and Laboratories 

 

 

 2021/ 02/ 25  آخر تحديث 

 


