دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

التاريخ 2021-10-12
سامي محمد عقل عياد

المعلومات الشخصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسمى الوظيفي :رئيس قسم الهندسة المدنية
الرتبة األكاديمية :استاذ مساعد
تاريخ الوالدة ومكانها- 5-11- 1972 :عمان

الجنسية :أردني
العنوان :االردن

رقم الهاتف0797249110:
البريد اإللكترونيsamiayyad@aau.edu.jo:

المؤهالت العلمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدرجة

التخصص الدقيق

مدة الدراسة
(من-الى)

دكتوراه

طرق

1998-2002

الجامعة
جامعة موسكو
للطرق
والسيارت
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البلد
روسيا
االتحادية

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
الخبرات التدريسية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل

الرتبة
األكاديمية

2018-حتى االن

أستاذ مساعد

2017-2018

أستاذ مساعد

2017-2015

أستاذ مساعد

2015-2012

أستاذ مساعد

جامعة االسراء

2004-2006

أستاذ مساعد

جامعة المرقب

المؤسسة
جامعة عمان
العربية
جامعةالشرق
االوسط
جامعة العلوم
التطبيقية

القسم/الكلية

البلد

الهندسة المدنية

االردن

الهندسة المدنية

االردن

الهندسة المدنية

االردن

الهندسة المدنية

االردن

الهندسة المدنية

ليبيا

خبرات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل

الرتبة

المؤسسة

القسم/الكلية
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البلد
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شركة الخيار االول
2010.-2012

مديرمشاريع

2009- 2010

منسق مشاريع

2006 -2009

مدير مراقبة الجودة

الدارة مشاريع

المشاريع

االردن-مصر

البناء
Storytransgaz
)(STG

المشاريع

الشركة الروسيةشركة الهدف
لالنشاءات

الجودة

أبو ظبي ،
اإلمارات
دبي-اإلمارات

الهندسية
2003-2002

مهندس مشروع

مؤسسة أبو منة
لمشاريع

المشاريع
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االردن

دائرة الموارد البشرية
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المنشورات والمؤلفات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجالت
المؤلفون
(بالترتيب)

1.سامي عياد
2.منذر عالونه
1.سامي عياد
2.عيىس عليان
 3.رشوق سالم
1.سامي عياد
2.عمر اسعد
1.عمر اسعد
2.سامي عياد

العنوان

المجلة

العدد

تأثير معامالت
الخرسانة على
طاقةالكسرالمحلية
للخرسانة
تأثير األلياف الفوالذية
والمعالجة الداخلية على
قوة الخرسانة المجمعة
ذاتيًا
استخدام األعمدة
الرملية في تقوية
الطبقات الضعيفة في
هندسة الطرق
إنتاج الخرسانة بمياه
معالجة وآثار على
القوة الضغط

International
Journal of
Applied
Engineering
Research

Volume12
Number 5
(2017)pp.793796

)(2017

Modern
Applied
Science

Vol. 14, No.
2;2020

2020

Archives of Civil
Engineering

no. 2/2021

2021

Archives of Civil
Engineering

no. 1/2021

2021
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سنة النشر

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
المؤتمرات
المؤلفون

العنوان

(بالترتيب)

المؤتمر
The International of
Arts cademic
Conference FHWien
University of Applied
Science of
WKW,Vienna

تصنيع لتركيب
سامي عياد الخرسانة مسبقة الصنع
(عبوات)

سامي عياد

تحسين االستخدام األمثل إلعادة تغذية مياه األمطار في الوديان
الرئيسية إلى أوجمين التخزين في طبقات المياه الجوفية كمؤشر
أداء رئيسي لكفاءة سياسة استراتيجية حوكمة المياه في األردن

IIsra
University
International
Civil
Engineering
Conference

البلد/المدينة
Vienna-Austria

Amman,
Jordan

التاريخ
17-22 April 2016

7 – 8 April
2015 -

عضوية الجمعيات العلمية والمهنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

منذ 1998
منذ 2004
منذ 2010

عضو نقابة المهندسين  ،األردن
عضو نقابة المهندسين ليبيا
عضوشبكة إتحاد المهندسين

عضوية اللجان في الجامعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ










عضو في :
لجنة إعداد التعليمات لقياس مخرجات التعلم 2021-2020-
لجنة متابعة الوضع الصحيفي الجامعة  -2021-حتى اآلن
لجنة امتحانات الكفاءة الجامعية  - 2021 -حتى اآلن
مجلس كلية الهندسة
لجنة الخطة الدراسية بكلية الهندسة
لجنة التدريب والتطوير ألعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة
لجنة المكتبة بكلية الهندسة
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قسم الهندسة المدنية
لجنة قياس فاعلية البرامج







كلية الهندسة
لجنة األمن والسالمة في المختبرات بكلية الهندسة
لجنة التدريب الميداني بكلية الهندسة
لجنة امتحانات الكفاءة الجامعية بكلية الهندسة
لجنة التخطيط االستراتيجي
لجنة تأديب الطالب

لجنة االنضباط الطالبية بكلية الهندسة
لجنة ضمان الجودة بكلية الهندسة
لجنة معادلة المواد بكلية الهندسة
شاريع التخرج بكلية الهندسة لجنة شؤون الطالب
لجنة التعلم اإللكتروني
لجنة ضمان الجودة
لجنة البحث العلمي
لجنة إدارة المخاطر
لجنة قياس فاعلية البرامج التربوية
لجنة معادلة المواد
لجنة التدريب الميداني
لجنة السالمة والمختبرات
لجنة التخطيط االستراتيجي بكلية الهندسة
رئيس ل:

الدورات التدريبية التي التحق بها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

-10 / 2019البرنامج التدريبي ألكاديميين المهن المبكرة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في
الجامعات األردنية  ،المجلس الثقافي البريطاني
 - 2018ورشة عمل لتطوير األداء المهني ألعضاء هيئة التدريس الجدد بجامعة الشرق األوسط )(MEU
-02/8/2016ورشة عمل (واقع المرور في األردن -مشاكل وحلول ) ،نقابة المهندسين األردنيين
-20-22 / 10 2015ورشة عمل تطوير األداء المهني ألعضاء هيئة التدريس الجدد  ،جامعة العلوم التطبيقية
الخاصة -عمان -األردن
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دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
-25-9- 2012ورشة عمل تطوير األداء المهني ألعضاء هيئة التدريس الجدد بالكلية اإلسراء
الجامعة -عمان -األردن
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دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
االهتمامات البحثية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطرق السريعة  ،النقل  ،المرور  ،مترو األنفاق  ،المطارات  ،الجسور وأنفاق مرور المركبات  ،مواد البناء

اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللغة األم العربية)
اإلنجليزية
الروسية

المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 1األستاذ خالد الطراونة .عميد كلية الهندسة جامعة عمان العربية
. 2األستاذ جهاد الحلبي  ،الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.
halabij@ksau-hs.edu.sa
. 3األستاذ مأمون بدر  ،جامعة الفيصل mbader@alfaisa.edu ،
. 4األستاذ عامر فخوريamerfakhori@gmail.com
. 5د .خالد رمضان جامعة البترا 0777371999
. 6د .أيمن عواد جامعة الشرق األوسط 0797980703 ،
 .7الدكتور زياد تقي الدين جامعة البترا 07996821361 ،
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