دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

التاريخ 2022/9/25
صورة
شخصية

أ.د .حنان محمد احمد
المعلومات الشخصية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسمى الوظيفي :عضو هيئة تدريس
الرتبة األكاديمية :استاذ
تاريخ الوالدة ومكانها - 1959/11/9 :العراق
الجنسية :فرنسية /عراقية
العنوان :الرابية /عمان  -االردن
رقم الهاتف0799627729 :
البريد اإللكترونيhanan.h@aau.edu.jo :

المؤهالت العلمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التخصص الدقيق

مدة الدراسة
(من-الى)

الجامعة

البلد

الدرجة

هندسة عمارة

1998-1996

جامعة بغداد

العراق

ماجستير

هندسة عمارة

1989-1987

جامعة بغداد

العراق

بكالوريوس

هندسة عمارة

1982-1977

جامعة بغداد

العراق

دكتوراه
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دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
الخبرات التدريسية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرتبة
األكاديمية

المؤسسة

القسم/الكلية

البلد

مدة العمل
2023-2022

استاذ

جامعة عمان العربية

قسم هندسة العمارة/كلية
الهندسة

االردن

2021-2020

استاذ

جامعة عمان العربية

قسم هندسة العمارة/كلية
الهندسة

االردن

2020-2019

استاذ

كلية الخوارزمي
الجامعية التقنية

قسم هندسة العمارة/كلية
الهندسة

االردن

2019-2011

استاذ مشارك

جامعة الشرق االوسط

قسم هندسة العمارة /كلية
العمارة والتصميم

االردن

2011-2000

محاضرة اكاديمية

مدرسة اكاديمية

فرنسا

2000-1999

استاذ مشارك

جامعة بغداد

قسم الهندسة المعمارية/
كلية الهندسة

العراق

1999-1998

استاذ مساعد

جامعة بغداد

قسم الهندسة المعمارية/
كلية الهندسة

العراق

1997-1989

مدرس

جامعة بغداد

قسم الهندسة المعمارية/
كلية الهندسة

العراق

1989-1982

مساعد مدرس

جامعة بغداد

قسم الهندسة المعمارية/
كلية الهندسة

العراق
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دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

خبرات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل

الرتبة

المؤسسة

القسم/الكلية

البلد

2015-2012

رئيس قسم هندسة

جامعة الشرق االوسط

قسم هندسة العمارة/كلية

االردن

العمارة
2014-2012

رئيس قسم الهندسة

العمارة والتصميم
جامعة الشرق االوسط

المعمارية وانظمة البناء

قسم الهندسة المعمارية

االردن

وانظمة البناء /كلية
الهندسة

1996-1990

مهندسة

جامعة بغداد

1987-1985

مهندسة مقيم (دوام

جامعة بغداد

مكتب االستشارات

العراق

الهندسية

جزئي) لالشراف على

الدائرة الهندسية /جامعة
بغداد

مواقع البناء
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العراق

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

المنشورات والمؤلفات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجالت
سنة
النشر

العدد

المجلة

العنوان

المؤلفون

2020

Vol. 11
Issue 5

International
Journal of
Advanced
Research in
Engineering
and
Technology

The Efficiency
of Artificial
Lighting for
Visual
Perception of
Historical
Façade

 حنان محمد احمد.د
 نيران الشيخلي.د

-2018
2019

Vol. 14
Issue 5

Journal of
Engineering
and Applied
Sciences

The Efficiency of
Cluster Barrier
Building
Organization in
Reducing Traffic
Noise in the Built
Area

2018

Vol. 9
Issue 10

International
Journal of
Civil
Engineering
and
Technology
(IJCIET)

The Effect of
Sustainable
Louvers
Performance on
Indoor
Environment in
Office Buildings

2018

Vol. 9

International
Journal of
Civil
Engineering
and
Technology
(IJCIET)

The Effect of
Barrier
Buildings Gaps
on Traffic Noise
Attenuation in
the built
Environment

Issue 6
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 حنان محمد احمد.د

 حنان محمد احمد.د
 ميس رازم.م
 ايمان ابو عاصي.م

 حنان محمد احمد.د

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
2018

الطبعة
االولى

دار وائل للنشر

كتاب الصوت
والضوضاء في
العمارة والبيئة
الحضرية

2018

Vol.227

WIT
Transactions
on Ecology
and the
Environment
Journal

UrbanArchitectural
Heritage and
Sustainable
Tourism

Vol.4,
Issue 12

International
Journal of
Innovative
Science,
Engineering
and
Technology

Muqarnas Form
Efficiency in
Diffusing Sound
Waves within
the Space

Vol.3

International
Journal of
Innovative
Science,
Engineering
and
Technology

The Effect of
Design
Efficiency of the
Wall Barrier
(Screen) on
Traffic Noise
Attenuation

 حنان محمد احمد.د

2017

2016

Issue 7

 حنان محمد احمد.د

 حنان محمد احمد.د

 حنان محمد احمد.د

2015

Vol. 3

International
Journal of
Technical
Research and
Applications

The Effect of
Buildings
Organization on
Traffic Noise
Propagation in
the Urban
Environment

 حنان محمد احمد.د

2013

Vol. 3

International
Journal of
Technical
Research and
Applications

Traffic Noise
Attenuation in
Self-Protected
Building
Envelops

 حنان محمد احمد.د
 مجدي توفيق.د
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دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

د .حنان محمد احمد

توهين الضوضاء
المرورية في
المجمعات السكنية

مجلة اتحاد
الجامعات العربية

1999

Vol.6

د .حنان محمد احمد

االداء الصوتي في
االبنية
االدارية ذات النظام
المفتوح

مجلة المهندس

Vol.3

1993

د .حنان محمد احمد

متطلبات التصميم
الصوتي في القاعات
الموسيقية

مجلة اتحاد
الجامعات العربية

Vol.1

1991

د .حنان محمد احمد

متطلبات التصميم
الصوتي
في القاعات الموسيقية

مجلة اتحاد
الجامعات العربية

Vol.1

1994

د .حنان محمد احمد

دراسة وتقيم االداء
الصوتي للقاعات
في المراكز الثقافية
والنقابات المهنية

مجلة المهندس

Vol. 113

1993

المؤتمرات
المؤلفون
د.حنان محمد احمد
د .قبيلة فارس
د.فالدا ميلينك

المؤتمر

العنوان
Urban-Architectural
Heritage
and Sustainable Tourism

WIT Conference “8th
International
Conference in Sustainable
Tourism 2018

د .حنان محمد احمد
د.نيران الشيخلي

تأثير الضوء على واجهة
االثر التاريخي

المؤتمر الدولي الثالث
الفنون التشكيلية وخدمة المجتمع

د .حنان محمد احمد

اثرالتشكيل الكتلي
للغالف البنائي
على التوهين الصوتي
في االبنية المحمية
ذاتيا

المؤتمرالدولي
االول للفنون
الجميلة وخدمة
المجتمع
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البلد/المدينة

التاريخ

فينا /النمسا

 4-2ايار
2018

االقصر  /مصر  25 -23إبريل
2017
مصر

2015

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

الكتب
المؤلفون

العنوان

الناشر

الطبعة

د .حنان محمد احمد

الصوت والضوضاء في العمارة
والبيئة الحضرية
"االعتبارات التخطيطية والتصميمية"

دار وائل
للنشر

االولى

التاريخ
2018- 2019

عضوية الجمعيات العلمية والمهنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ





عضو في المنتدى الهندسي ”( “I Sustain Initiativeممثل جامعة الشرق االوسط) /االردن لغاية 2018-2019
عضو في الشعبة المعمارية في مكتب االستشارات الهندسية /جامعة بغداد لغاية 1999
عضو في تقابة المهندسين العراقيين /العراق لغاية 1999

عضوية اللجان في الجامعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
















عضو لجنة وحدة الرقابة والتدقيق لضمان الجودة في الجامعة (ممثلة كلية الهندسة)
عضو في المجلس التاديبي االبتدائي للهيئة التدريسية في الجامعة (ممثلة كلية الهندسة)
عضو في مجلس البحث العلمي في الجامعة (ممثلة كلية الهندسة)
رئيس لجنة البحث العلمي في الكلية
رئيس لجنة مشاريع التخرج في الكلية/القسم
عضو لجنة الترقية في الكلية
عضو لجنة النوعية وضمان الجودة في القسم
عضولجنة المكتبة في القسم
عضو لجنة البحث العلمي في القسم
لجنة فاعلية البرامج االكاديمية في القسم
لجنة الترقية في القسم
لجنة امتحان الكفاءة في القسم
لجنة شؤون الطلبة في القسم
عضو لجنة تاديب الطلبة في القسم
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دائرة الموارد البشرية
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الدورات التدريبية التي التحق بها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

 ورشة عمل لالكاديميين في الجامعات االردنية حول مشاريع التخرج للطلبة ،مقر منتدى
 االعمال الهندسي ،عمان – االردن .2016-2015 ،
 دورة عن تحوالت الطاقة ضمن فعاليات االسبوع الثقافي الفرنسي بالتعاون مع الجمعية العلمية
 الملكية ،عمان – االردن.2014 ،
 ورشة عمل المنتدى المعماري ( ،)“Jury Tour Day 2014”,عمان – االردن2014 ،
 ورشة عمل لتطوير مهارات االتصال البصري بعنوان ( ،)Hi Design Dayالجامعة االردنية،
 عمان – االردن2014-2013 ،
 تطوير اداء اعضاء هيئة التدريس ،جامعة الشرق االوسط ،عمان – االردن .2013 ،
 المنتدى االلماني العربي البيئي( ،)German – Arab Environment Forumغرفة تجارة عمان
 عمان – االردن 2012-2013 ،
 تفعيل الشراكة والتعاون االردني االوربي ،الجمعية العلمية الملكية  ،عمان – االردن2013-2012 ،
 دورة عن الضوضاء وتاثيرها على التصميم المعماري ،وزارة االسكان والتعمير ،بغداد –
 العراق.1997،
 دورة التصميم الصوتي ،مركز االستشارات الهندسية ،وزارة االسكان ،بغداد-العراق1994 ،
 دورة عن تاثير ضوضاء الطائرات على المباني السكنية،وزارة النقل والمواصالت،بغداد
 العراق.1992،

الدورات التدريبية التي أشرف عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ











دورة عن (الضوضاء في القاعات) ،جامعة بغداد /كلية الهندسة.1994 ،
دورة (التصميم الصوتي في القاعات) ،المركز القومي لالستشارات الهتدسية ،وزارة االسكان،
العراق.1993 ،
دورة (التصميم والعزل الصوتي)  ،المركز القومي لالستشارات االنشائية ،العراق1989 ،
دورة (التصميم المعماري في المناخ الحار الجاف) ،جامعة بغداد  ،العراق.1992 ،
دورة (، )Architecture and Environmental design in hot climate regions
كلية الهندسة  /جامعة بغداد .1992 ،
ورشة (الصوت المعماري)عمل في المركز القومي للمختبرات االنشائية ،وزارة االسكان ،
العراق1989 ،
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االهتمامات البحثية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1البحوث ذات العالقة بالعمارة والبيئة  /التصميم الصوتي في القاعات السمعية والعزل الصوتي (التوهين الضوضائي بشكل عام
والضوضاء المروري بشكل خاص) في العمارة والبيئة الحضرية.والتوصل إلى سبل توهين ضوضاء المرور من خالل دور كل
من المخطط والمصمم الحضري في إيجاد العالقة بين التوهين الصوتي والمتغيرات التصميمية والتخطيطية.
 .2اختيار البدائل ذات المرونة التصميمية لتلبية جميع المتطلبات والحصول على الحماية الصوتية.
 .3التحكم في المتغيرات البيئية داخل المبنى الكتساب الطاقة الشمسية فضال عن عزل الصوت المنتقل من خارج المبنى الى الداخل
مع الحفاظ على االتصال البصري الجيد مع البيئة الخارجية من خالل تصميم القشرة البنائية للمبنى المستدام.

اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللغة الفرنسية
اللغة االنجليزية
اللغة العربية

نشاطات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجوائز التي حصل عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان الرسالة

اسم الطالب
االشراف على مجموعة طلبة الماجستير في جامعة بغداد /العراق

المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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