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11..  HHaallll  MM  RR,,  NNaajjiimm  KK  BB,,  AANNDD  KKeeiikkhhaaeeii  DD  PP,,  22001122..  CChhaapptteerr  99::  SSooiill  

ssttaabbiilliizzaattiioonn::  mmaatteerriiaallss,,  pprrooppeerrttiieess,,  aanndd  tteecchhnniiqquueess..  IInn::  HHAALLLL  MM  RR,,  

LLIINNDDSSAAYY  RR,,  AANNDD  KKRRAAYYEENNHHOOFFFF  MM,,  eedd..  MMooddeerrnn  eeaarrtthh  bbuuiillddiinnggss::  



MMaatteerriiaallss,,  eennggiinneeeerriinngg,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  aapppplliiccaattiioonnss..  WWoooodd  hheeaadd  

PPuubblliisshhiinngg,,  CCaammbbrriiddggee  

22..    KKhhaalliidd  BB..  NNaajjiimm  aanndd  MMaatttthheeww  RR..  HHaallll  ‘‘ssuussttaaiinnaabbllee  ssttrruuccttuurraall  ccoonnccrreettee,,  

sseellff--ccoommppaaccttiinngg  aanndd  ppllaaiinn  rruubbbbeerriisseedd  ccoonnccrreettee::    eennhhaanncceemmeenntt  aanndd  

aapppplliiccaattiioonnss’’  LLAAMMBBEERRTT  aaccaaddeemmiicc  ppuubblliisshhiinngg,,  GGeerrmmaannyy  22001144..  




11..    CCoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  BBuuiillddiinngg  mmaatteerriiaallss  ((EEllsseevviieerr))  

22..  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  IICCEE--CCoonnssttrruuccttiioonn  mmaatteerriiaallss  ((iinnssttiittuuttiioonn  ooff  cciivviill  

eennggiinneeeerrss//LLoonnddoonn))  

33..  EEnneerrggyy  aanndd  BBuuiillddiinnggss  ((EEllsseevviieerr))  

44..  MMaatteerriiaallss  aanndd  SSttrruuccttuurreess  ((EEllsseevviieerr))    

55..    AACCII  MMaatteerriiaallss  JJoouurrnnaall  ((AAmmeerriiccaann  CCoonnccrreettee  IInnssttiittuuttee))  

66..  IIrraaqqii  JJoouurrnnaall  ffoorr  CCiivviill  EEnnggiinneeeerriinngg//  UUnniivveerrssiittyy  ooff    AAnnbbaarr  ––IIrraaqq  

77..  EEnnggiinneeeerriinngg  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  JJoouurrnnaall//  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  ––IIrraaqq  

88..  TTiikkrriitt  JJoouurrnnaall  ffoorr  EEnnggiinneeeerriinngg  SScciieenncceess--IIrraaqq  

99..  AAnnbbaarr  jjoouurrnnaall  ffoorr  EEnnggiinneeeerriinngg  sscciieenncceess  //  UUnniivveerrssiittyy  ooff    AAnnbbaarr  ––IIrraaqq..  




    

  

11..  RReejjeebb,,SS..  KK..  aanndd  NNaajjiimm,,  KK..  BB..((22000022))’’  SSttuuddyy  tthhee  eeffffeecctt  ooff  CCaaSSOO44  ssaalltt  oonn  tthhee  

ccoonnccrreettee  pprrooppeerrttiieess  bbyy  uussiinngg  ddeessttrruuccttiivvee  aanndd  nnoonn--ddeessttrruuccttiivvee  tteessttss’’  

FFoouurrtthh  sscciieennttiiffiicc  ccoonnffeerreennccee  ffoorr  mmiilliittaarryy  ooff  hhoouussiinngg  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  

IIrraaqq  



22..    NNaajjiimm,,  KK..  BB..’’  MMoodduulluuss  ooff  eellaassttiicciittyy  aanndd  iimmppaacctt  rreessiissttaannccee  ooff  CChhooppppeedd  

WWoorrnn--OOuutt  ttiieerrss  ccoonnccrreettee’’  IIrraaqqii  jjoouurrnnaall  ooff  CCiivviill  EEnnggiinneeeerriinngg  ((IISSSSNN  11999922--

77442288))  ,,  AAnnbbaarr  uunniivveerrssiittyy,,22000055..  

33..    NNaajjiimm,,  KK..  BB..’’  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  ddyynnaammiicc  pprrooppeerrttiieess  ooff  hhiigghh  ppeerrffoorrmmaannccee  

sstteeeell  ffiibbeerrss  ccoonnccrreettee  bbyy  uussiinngg  nnoonn--ddeessttrruuccttiivvee  tteessttss,,  IIrraaqqii  jjoouurrnnaall  ooff  CCiivviill  

EEnnggiinneeeerriinngg  ((IISSSSNN  11999922--77442288))    ,,  AAnnbbaarr  uunniivveerrssiittyy,,  22000055..  

44..  AAll--MMiisshhhhaaddaannii,,  SS,,  AA..,,RReejjeebb,,SS..  KK,,  aanndd  NNaajjiimm,,  KK..  BB..’’  TThhee  eeffffeecctt  ooff  sstteeeell  

ffiibbeerrss  oonn  tthhee  mmeecchhaanniiccaall  pprrooppeerrttiieess  ooff  hhiigghh  ppeerrffoorrmmaannccee  ccoonnccrreettee’’  AAll--

RRaaffiiddaaiinn  EEnnggiinneeeerriinngg  JJoouurrnnaall  ((IISSSSNN  11881133--00552266)),,  MMuussooll  UUnniivveerrssiittyy,,22000055..  

55..  NNaajjiimm,,  KK..  BB..’’  MMeecchhaanniiccaall  PPrrooppeerrttiieess  ooff  ffiibbeerrss  wwaassttee  ttiirreess  ccoonnccrreettee’’  IIrraaqqii  

JJoouurrnnaall  ooff  CCiivviill  EEnnggiinneeeerriinngg  ((IISSSSNN  11999922--77442288))    ,,  AAnnbbaarr  uunniivveerrssiittyy,,22000077..  

66..  AAll--HHaaddiitthhii,,  AA..,,  NNaajjiimm,,KK..  BB,,  aanndd  TThhaakkeerr  TT..AA..’’  BBeehhaavviioorr  ooff  ppoollyymmeerr  

mmooddiiffiieedd  NNoo--ffiinnee  aaggggrreeggaattee  bbeeaammss’’  IIrraaqqii  JJoouurrnnaall  ooff  CCiivviill  EEnnggiinneeeerriinngg  

((IISSSSNN  11999922--77442288)),,  AAnnbbaarr  uunniivveerrssiittyy,,22000077..  

77..      NNaajjiimm,,  KK..  BB..’’  EEffffeecctt  ooff  aaddmmiixxttuurree  ttyyppee  oonn  ccoommpprreessssiivvee  ssttrreennggtthh  aanndd  

mmoodduulluuss  ooff  eellaassttiicciittyy  ooff  rruubbbbeerr  ttiirreess  wwaassttee  ccoonnccrreettee’’  AAnnbbaarr    JJoouurrnnaall  ffoorr  

EEnnggiinneeeerriinngg  SScciieenncceess,,  AAnnbbaarr  uunniivveerrssiittyy,,  22000077..  

88..  AAll--KKhhaattiibb..  AA..aannddNNaajjiimm,,  KK..  BB..’’  SSuuggggeesstteedd  mmeetthhoodd  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ssiittee  

ccooaarrssee  aaggggrreeggaattee  ttoo  pprroodduuccee  bbeetttteerr  ccoonnccrreettee’’  AAnnbbaarr  JJoouurrnnaall  ffoorr  

EEnnggiinneeeerriinngg  SScciieenncceess,,  AAnnbbaarr  uunniivveerrssiittyy,,  22000077..  

99..            NNaajjiimm,,  KK  BB,,  aanndd  HHaallll  MMRR  ((22001100))  ‘‘AA  rreevviieeww  ooff  tthhee  ffrreesshh//hhaarrddeenneedd  

pprrooppeerrttiieess  aanndd  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  ppllaaiinn--((PPRRCC))  aanndd  sseellff--ccoommppaaccttiinngg  

rruubbbbeerriizzeedd  ccoonnccrreettee  ((SSCCRRCC))’’  CCoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  BBuuiillddiinngg  MMaatteerriiaallss  JJoouurrnnaall  

((IISSSSNN::  00995500--00661188))  ((EEllsseevviieerr)),,  VVooll..  ((2244)),,  iissssuuee  ((1111)),,  PPPP..  22004433--22005511  

  

1100..    AAll--MMiisshhhhaaddaannii,,  SS,,  AA..,,RReejjeebb,,SS..  KK,,  aanndd  NNaajjiimm,,  KK..  BB..((22001111))’’  IImmpprroovviinngg  tthhee  

mmoodduulluuss  ooff  eellaassttiicciittyy  ooff  hhiigghh  ppeerrffoorrmmaannccee  ccoonnccrreettee  bbyy  uussiinngg  sstteeeell  ffiibbeerrss’’  



TThhee  ffiirrsstt  eennggiinneeeerriinngg  ccoonnffeerreennccee  ,,  ccoolllleeggee  ooff  eennggiinneeeerriinngg,,  AAnnbbaarr  

UUnniivveerrssiittyy,,  22001111,,  AAnnbbaarr,,  IIrraaqq..    

1111..    NNaajjiimm,,  KK  BB,,  aanndd  HHaallll  MMRR  ((22001111))  ‘‘FFrreesshh  pprrooppeerrttiieess,,  ppoorroossiittyy  aanndd  

tthheerrmmoo--pphhyyssiiccaall  pprrooppeerrttiieess  ooff  SSeellff--CCoommppaaccttiinngg  RRuubbbbeerriisseedd  CCoonnccrreettee  

((SSCCRRCC))..  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  

1133tthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  oonn  NNoonn--ccoonnvveennttiioonnaall  MMaatteerriiaallss  

aannddTTeecchhnnoollooggiieess  ((1133          NNOOCCMMAATT  22001111))  2222nndd  ––  2244tthh  SSeepptteemmbbeerr,,  

CChhaannggsshhaa,,  HHuunnaann,,CChhiinnaa..  

1122..    NNaajjiimm  KKBB,,  aanndd  HHaallll  MMRR  ((22001111))  ‘‘TThheerrmmoo--pphhyyssiiccaall  bbeehhaavviioouurr  aanndd  

ddyynnaammiicc  tthheerrmmaall  pprrooppeerrttiieess  ooff  ccrruummbb  rruubbbbeerr  mmooddiiffiieedd  ccoonnccrreettee  ffoorr  

eenneerrggyy  eeffffiicciieennccyy  iinn  bbuuiillddiinnggss,,  iinn  tthhee  11sstt    ccoonnffeerreennccee  ooff  EEnnggiinneeeerriinngg  

sscciieenncceess,,  IIrraaqqii  ccuullttuurraall  aattttaacchhéé,,  11--22  OOccttoobbeerr  22001111,,  UUCCLL,,  LLoonnddoonn  

1133..    NNaajjiimm,,  KK  BB,,  aanndd  HHaallll  MMRR  ((22001122))  ‘‘MMeecchhaanniiccaall  aanndd  ddyynnaammiicc  pprrooppeerrttiieess  

ooff  SSeellff--ccoommppaaccttiinngg  rruubbbbeerriizzeedd  ccoonnccrreettee’’  CCoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  BBuuiillddiinngg  

MMaatteerriiaallss  JJoouurrnnaall  ((IISSSSNN::  00995500--00661188))  ((EEllsseevviieerr))  VVooll..  ((2277)),,  iissssuuee  ((11)),,  PPPP  552211--

553300  

1144..    HHaallll  MMRR  aanndd  NNaajjiimm,,  KKBB  ((22001122))  ‘‘MMiiccrroo  ssttrruuccttuurraall  cchhaarraacctteerriizzaattiioonn  aanndd  

mmeecchhaanniiccaall//ddyynnaammiicc  pprrooppeerrttiieess  ooff  eexxppeerriimmeennttaallllyy--ooppttiimmiizzeedd  ppllaaiinn  

rruubbbbeerriisseedd  ccoonnccrreettee  ((PPRRCC)),,  iinn  tthhee  1144tthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  

ssttrruuccttuurraall  FFaauullttss  ++  RReeppaaiirr,,  33––55  JJuullyy,,  EEddiinnbbuurrgghh,,  UUKK..  

1155..    NNaajjiimm  KKBB,,  aanndd  HHaallll  MMRR  ((22001122))  ‘‘EExxppeerriimmeennttaall  vvaalliiddaattiioonn  ooff  ppllaaiinn//sseellff--

ccoommppaaccttiinngg  rruubbbbeerriisseedd  ccoonnccrreettee  ((PPRRCC//SSCCRRCC))  mmiixx  ddeessiiggnnss  ffoorr  ssttrruuccttuurraall  

aapppplliiccaattiioonnss,,  iinn  tthhee  1144tthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  ssttrruuccttuurraall  FFaauullttss  ++  

RReeppaaiirr,,  33––55  JJuullyy,,  EEddiinnbbuurrgghh,,  UUKK..  

1166..    HHaallll  MM  RR,,  NNaajjiimm  KK  BB,,  HHooppffee  CC  JJ..,,  ((22001122))  ‘‘TTrraannssiieenntt  tthheerrmmaall  bbeehhaavviioouurr  

ooff  ccrruummbb  rruubbbbeerr--mmooddiiffiieedd  ccoonnccrreettee  aanndd  iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  tthheerrmmaall  

rreessppoonnssee  aanndd  eenneerrggyy  eeffffiicciieennccyy  iinn  bbuuiillddiinnggss,,  AApppplliieedd  TThheerrmmaall  

EEnnggiinneeeerriinngg  ((IISSSSNN::  11335599--44331111))  ((EEllsseevviieerr)),,  VVooll..  3333--3344,,      PPPP..7777--8855  



1177..    NNaajjiimm,,  KK  BB,,  aanndd  HHaallll  MMRR  ((22001122))’’  wwoorrkkaabbiilliittyy  aanndd  mmeecchhaanniiccaall  

pprrooppeerrttiieess  ooff  ccrruummbb  rruubbbbeerr  ccoonnccrreettee..iinn  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  

CCiivviill  EEnnggiinneeeerrss  IICCEE,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  MMaatteerriiaallss  ((IISSSSNN::  11774477--665500XX))..  

1188..    NNaajjiimm,,  KKBB  aanndd  HHaallll  MMRR    22001133‘‘CCrruummbb  rruubbbbeerr  aaggggrreeggaattee  ccooaattiinnggss//  pprree--

ttrreeaattmmeennttss  aanndd  tthheeiirr  eeffffeeccttss  oonn  iinntteerrffaacciiaall  bboonnddiinngg,,  aaiirr  eennttrraappmmeenntt  aanndd  

ffrraaccttuurree  ttoouugghhnneessss  iinn  sseellff--ccoommppaaccttiinngg  rruubbbbeerriisseedd  ccoonnccrreettee  

((SSCCRRCC))’’MMaatteerriiaallss  aanndd  SSttrruuccttuurreess  JJoouurrnnaall  ((IISSSSNN::11335599--55999977))((SSpprriinnggeerr))VVooll..  

((4466)),,iissssuuee  1122,,  pp..  22002299--22004433..  

1199..    NNaajjiimm,,  KKBB  aanndd  AAll--jjuummaaiillyy  II,,  22001133’’TThheerrmmoo--pphhyyssiiccaall  bbeehhaavviioouurr  aanndd  

MMeecchhaanniiccaall  pprrooppeerrttiieess  ooff  eexxppeerriimmeennttaallllyy  eennhhaanncceedd  RRuubbbbeerriisseedd  CCoonnccrreettee  

BBlloocckk’’  BBOONNDD2211  ––  JJooiinntt  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerrnnccee  oonn  NNaannoosscciieennccee,,  

EEnnggiinneeeerriinngg,,  aanndd  MMaannaaggeemmeenntt  BBaayyvviieeww  BBeeaacchh  RReessoorrtt,,  BBaattuuFFeerrrriinngghhii,,  

PPeennaanngg,,  MMaallaayyssiiaa,,  1199--2211  AAuugguusstt  22001133  

2200..    NNaajjiimm,,  KKBB  aanndd  MMaahhmmooddZZSS’’UUssiinngg  ooff  cceemmeenntt  kkiillnn  dduusstt  aass  aa  mmiinneerraall  

aaddmmiixxttuurree  ttoo  pprroodduuccee  ssuussttaaiinnaabbllee  SSeellff--ccoommppaaccttiinngg  ccoonnccrreettee’’  66tthh  

iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnffeerreennccee  oonn  ddeevveellooppmmeennttss  iinn  ssyysstteemm  eennggiinneeeerriinngg,,  1166tthh  ttoo  

1188tthh  DDeecceemmbbeerr  22001133,,  AAbbuu  DDhhaabbii,,  UUAAEE..  

2211..    KKhhaalliidd  BB..  NNaajjiimm,,  ZZaahheerr  SShhaakkeerr,,  AAbbdduull--KKhhaalliiqqMMaarraaeeeeAAtteeaa  ((22001144))  

‘‘EExxppeerriimmeennttaall  iinnvveessttiiggaattiioonn  oonn  uussiinngg  CCeemmeenntt  KKiillnn  DDuusstt  ((CCKKDD))  aass  aa  

cceemmeenntt  rreeppllaacceemmeenntt  mmaatteerriiaall  iinn  pprroodduucciinngg  mmooddiiffiieedd  cceemmeenntt  mmoorrttaarr,,  

CCoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  BBuuiillddiinngg  MMaatteerriiaallss  JJoouurrnnaall  ((IISSSSNN::  00995500--00661188))  ((EEllsseevviieerr))  

VVooll..  ((5555)),,  PPPP55--1122  

2222..    KKhhaalliidd  BB..  NNaajjiimm((22001144))‘‘EExxtteerrnnaall  llooaadd--bbeeaarriinngg  wwaallllss  ccoonnffiigguurraattiioonn  ooff  

rreessiiddeennttiiaall  bbuuiillddiinnggss  iinn  IIrraaqq  aanndd  tthheeiirr  tthheerrmmaall  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ddyynnaammiicc  

tthheerrmmaall  bbeehhaavviioouurr,,  EEnneerrggyy  aanndd  BBuuiillddiinnggss,,  8844((22001144)),,  116699--118811..  

2233..    MMaatttthheeww  HHaallll  aanndd  KKhhaalliidd  BB..  NNaajjiimm((22001144))  ‘‘SSttrruuccttuurraall  bbeehhaavviioouurr  aanndd  

dduurraabbiilliittyy  ooff  sstteeeell--rreeiinnffoorrcceedd  ssttrruuccttuurraall  PPllaaiinn//SSeellff--CCoommppaaccttiinngg  



RRuubbbbeerriisseedd  CCoonnccrreettee  ((PPRRCC//SSCCRRCC))  CCoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  BBuuiillddiinngg  MMaatteerriiaallss  

JJoouurrnnaall,,  7733  ((22001144)),,  449900--449977..  

2244..    KKhhaalliidd  BB..  NNaajjiimm  aanndd  OObbaaiidd  TT  FF((22001155))  ‘‘AAsssseessssiinngg  aanndd  iimmpprroovviinngg  tthhee  

tthheerrmmaall  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  rreeiinnffoorrcceedd  ccoonnccrreettee--bbaasseedd  rrooooffiinngg  ssyysstteemmss  iinn  

IIrraaqq,,  EEnneerrggyy  aanndd  BBuuiillddiinnggss..  

2255..    KKhhaalliidd  BB..  NNaajjiimm,,  IIbbrraahhiimm  AALL--JJuummaaiillyy,,  AAbbdduullkkhhaalliiqq  MM  AAtteeaa  

((22001166))''''CChhaarraacctteerriizzaattiioonn  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  hhiigghh  ppeerrffoorrmmaannccee  sseellff--ccoommppaaccttiinngg  

ccoonnccrreettee  pprroodduucceedd  uussiinngg  CCKKDD  aass  aa  cceemmeenntt  rreeppllaacceemmeenntt  mmaatteerriiaall''''  

CCoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  BBuuiillddiinngg  MMaatteerriiaallss  110033,,  112233--112299..  

2266..    KKhhaalliidd  BB..  NNaajjiimm  ((22001166))  ''  CCaann  iimmaaggee  pprroocceessssiinngg  tteecchhnniiqquuee  bbee  uusseedd  aass  aa  

nnoonn--ddeessttrruuccttiivvee  tteesstt  iinn  pprreeddiiccttiinngg  ccoonnccrreettee  ccoommpprreessssiivvee  ssttrreennggtthh??''  

IIEECC22001166  22nndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  EEnnggiinneeeerriinngg  CCoonnffeerreennccee  oonn  DDeevveellooppmmeennttss  iinn  

CCiivviill  &&  CCoommppuutteerr  EEnnggiinneeeerriinngg  AApppplliiccaattiioonnss,,  FFeebbrruuaarryy  2200--2211,,  IIsshhiikk  

UUnniivveerrssiittyy,,  

2277..    KKhhaalliidd  BB..  NNaajjiimm  ((22001166))  ''EExxaammiinniinngg  tthhee  uussee  ooff  iimmaaggee  pprroocceessssiinngg  

tteecchhnniiqquuee  aass  aa  nnoonn--ddeessttrruuccttiivvee  tteesstt  iinn  eevvaalluuaattiinngg  ccoonnccrreettee  ccoommpprreessssiivvee  

ssttrreennggtthh''  99tthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnccrreettee  CCoonnffeerreennccee,,  44  ––  66  JJuullyy,,  DDuunnddeeee,,  

SSccoottllaanndd,,  UUKK..  

2288..          KKhhaalliidd  NNaajjiimm  ,,  AAbbdduullrraahhmmaannSSaaeebb,,  IIbbrraahhiimm  AA..  AAll--JJuummaaiillyy  

''MMeecchhaanniiccaall  ssttrreennggtthh  aanndd  ssttrruuccttuurraall  bbeehhaavviioorr  ooff  rreeccyycclleedd  sstteeeell  ffiibbeerr  SSeellff--

ccoommppaaccttiinngg  ccoonnccrreettee''  22nndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  oonn  AArrcchhiitteeccttuurree,,  

MMaatteerraallss,,  aanndd  CCoonnssttrruuccttiioonn,,  44--66  DDeecceemmbbeerr  22001166  DDuubbaaii,,  UUAAEE  

2299..        KKhhaalliidd  NNaajjiimm  ((22001177))  ''SSttrreennggtthh  eevvaalluuaattiioonn  ooff  ccoonnccrreettee  ssttrruuccttuurreess  

uussiinngg  IISSoonnRReebb  lliinneeaarr  rreeggrreessssiioonn  mmooddeellss::  LLaabboorraattoorryy  aanndd  ssiittee  ((ccaassee  

ssttuuddiieess))  vvaalliiddaattiioonn,,  CCoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  BBuuiillddiinngg  MMaatteerriiaallss  114499,,  pppp  663399--664499  

3300..                  KKhhaalleeeellYYoouunniiss,,  HHaarriitthh  SSaabbaahh  NNaajjii,,  KKhhaalliidd  NNaajjiimm  ((22001177))  ''CCrraacckkiinngg  
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