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ارخ     09/2022/ 21ال
 
  

  سامر عبد المنعم الرطروط 
 
  
  

  الشخصية  المعلومات 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  عضو هيئة التدريس  المسمى الوظيفي:

  استاذ مساعد الرتبة األكاديمية:

  الرياض / السعودية - 1965 تاريخ الوالدة ومكانها:

  أردني  الجنسية:

  عمان  العنوان:

  + 962799024000 الهاتف:رقم 

  s.alratrout@aau.edu.jo البريد اإللكتروني:

  
  

  العلمية  المؤهالت 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  مدة الدراسة  التخصص الدقيق   الدرجة
  الى) -(من

  البلد   الجامعة

 الواليات المتحدة جامعة تكساس ايه اند ام   2005-2004 الحفاظ التاريخي في العمارة  ممارسة شهادة
 األمريكية 

 الواليات المتحدة جامعة تكساس ايه اند ام   2005-2002 العمارة  درجة الدكتوراه 
 األمريكية 

 األردن الجامعة األردنية   1994-1988 التصميم الحضري في العمارة  درجة الماجستير 

 األردن الجامعة األردنية   1988-1983 الهندسة المعمارية  درجة البكالوريوس 
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  التدريسية  الخبرات 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  الرتبة   مدة العمل
  األكاديمية 

  البلد   القسم/الكلية   المؤسسة 

حتى   - 2022
 األردن  قسم العمارة / كلية  الهندسة   جامعة عمان العربية استاذ مساعد  اآلن

 جامعة العلوم والتكنولوجيا استاذ مساعد  2019-2021
 األردن  قسم العمارة / كلية  العمارة والتصميم  األردنية

 األردن  قسم العمارة / كلية  العمارة والتصميم   ، جامعة الزيتونة األردنية استاذ مساعد  2017-2019

 األردن  قسم العمارة / كلية  العمارة والتصميم   ، الجامعة األمريكية في مادبا استاذ مساعد  2015-2017

 قسم العمارة والعمارة الداخلية / كلية العمارة  ، الجامعة األلمانية األردنية استاذ مساعد  2012-2015
 األردن  والبيئة المبنية 

 قسم العمارة والعمارة الداخلية / كلية العمارة  ، الجامعة األلمانية األردنية استاذ مساعد  2008-2010
 األردن  والبيئة المبنية 

 قسم العمارة والعمارة الداخلية / كلية العمارة  ، الجامعة األلمانية األردنية ممارس أستاذ 2007-2008
 األردن  والبيئة المبنية 

 األردن  قسم العمارة / كلية  الهندسة والتكنولوجيا الجامعة االردنية  استاذ مساعد  2005-2007

  
  
  

  أخرى  خبرات 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  

  البلد   القسم/الكلية   المؤسسة   الرتبة   مدة العمل

2022-2021 
 استشاري العمارة

 األردن  التصميم والبناء القطاع الخاص  والترميم 

 عضو مجلس 2018-2019
  اإلدارة

  المجلس الدولي
  والمواقع للمعالم

( ICOMOS ) 
 األردن  ايكوموس - األردن 

 الجامعة األلمانية نائب العميد  2014-2012
 األردنية

 كلية العمارة والبيئة
 األردن  المبنية 

 الحفاظ  رئيس قسم 2013-2012
 المعماري

 الجامعة األلمانية
 األردنية

 كلية العمارة والبيئة
 األردن  المبنية 
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 مدير مشاريع 2010-2012
  وكبير مهندسين

 دار الهندسة ( شاعر 
 مشاركوه) و

 قسم العمارة لتوسعة
 - المسجد النبوي

 السعودية
 مصر

 الهيئة عضو 2011-2009
 المركزية

 نقابة المهندسين
 األردن   شعبة الهندسة المعمارية األردنيين 

2014-2009 
 عضو مجلس
 اإلدارة (عضو

 (مؤسس

المجلس العالمي  
لالبنية الخضراء  

WGBC )( 

 المجلس األردني لألبنية
 األردن  ( JGBC ) الخضراء

 خبير تسجيل 2010-2009
 مشروع تراث عمان من تراث معماريون  التراث

 األردن  قبل أمانة عمان  الكبرى 

مشارك و مدير   2008-2007
 مشاريع 

 دار العمران
 األردن  إدارة المشاريع  مخططون ومهندسون

 عضو مجلس 2009-2007
 اإلدارة

 نقابة المهندسين
 األردنيين 

 جمعية المعماريين
 األردن  (JAS) األردنيين

  

  
  

  

  

  والمؤلفات   المنشورات 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  

  المجالت 
  

  المؤلفون 
  سنة النشر   العدد  المجلة  العنوان  (بالترتيب)

(بحث   "توظيف عناصر التراث في العمارة المعاصرة (األنماط الهندسية اإلسالمية)"، ،سامر الرطروط و رزق حماد
،  258-242،   5، العدد  7، المجلد.    (WJERT)المجلة العالمية للبحوث الهندسية والتكنولوجيا باللغة اإلنجليزية)

 . 2021سبتمبر 

 سوق البازار كعنصر فريد في العمارة(  توظيف عناصر التراث في العمارة المعاصرة، " حمادو رزق  الرطروطسامر 
 ، ، المجلد 9 العدد  IJRG( 267-258 ، 8( المجلة الدولية للبحوث - جرانثاليا لألبحاث والتكنولوجيا  )اإلسالمية

  . أغسطس 2021

، تشرين    80، المهندس األردني "، دورية نقابة المهندسين األردنيين ، المجلد  العالية الخضراء" المباني " الرطروط، سامر 
  . 2010األول 

  

  
  
  

  المؤتمرات 
  
  
  
  

  المؤلفون 
  التاريخ   البلد/المدينة   المؤتمر   العنوان   (بالترتيب)
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في التعليم  للجامعة األلمانية األردنية مفاهيم "الواقع المعزز"، قفزة مزدهرة ل شرح اكاديمي مبتكر"  ،الرطروطسامر 
المعماري نحو مستقبل معزز رقميا"، المؤتمر األردني الدولي األول للعمارة والتصميم (الواقع وتحديات المستقبل) الذي 

  4/2014/ 30- 29األردن،  –نظمته الجامعة األهلية ونقابة المهندسين األردنيين عمان 

منهج تجريبي لتدريس استوديو التصميم  -في عصر العمارة البارامترية  اكاديمية مقاربةسامر الرطروط و رنا زريقات، " 
) "المؤتمر الدولي السابع للجمعية العربية للتصميم المعماري ASCAAD-2013المعماري لطالب السنة الثالثة)"، (

  . 2013ديسمبر   18-16ت، جدة، المملكة العربية السعودية، بمساعدة الحاسوب، الذي نظمته جامعة عفّ 

الرطروط، "تدريس الوسائط المعمارية والرسومات والتمثيل (نقلة نوعية نحو المستقبل المعزز رقميا)"، سامر 
)ICAMA-2013 المعمارية، جامعة  ) المؤتمر الدولي حول التكيف والحركة في الهندسة المعمارية الذي نظمه قسم العلوم

  .2013أكتوبر  11-10ريرسون، تورونتو، كندا، 

لتدريس التصميم   اكاديميةالحديدي، "االقتراب من االستدامة الموجهة نحو التراث، تجربة سليمان  الرطروط وسامر 
المستقبل)، المؤتمر الدولي (المدن المستدامة المتوسطة المستقبلية: رسالة إلى أجيال  FISC2010 المعماري"، مؤتمر

  2010، مدينة الشروق، مصر، (BUE) للمدن المستدامة المتوسطة، الجامعة البريطانية في مصر

 المؤتمر"، " التقليدية اإلسالمية العربية المدن في العامة ألماكنل المعمارية لخصائصل عرض تبسيطيط، " الرطروسامر 
 ومنظمة للمعماريين التونسي الوطني المجلس ،"والمجتمع والمدينة العمارة - العرب المعماريين المهندسين ألسبوع األول

  2008، تونس العرب، المعماريين

،  CIPA 2005لتوثيق النقوش الصخرية في قلعة مونتيزوما"،  Moire طبوغرافيةالرطروط، " روبرت واردن و سامر 
  2005 -إيطاليا الندوة الدولية العشرين تورينو، 

 

  
  

  والمهنية  العلمية  الجمعيات  عضوية 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

  

" (الخبراء الدوليون إلثراء البحوث وتبادل  IEREKعضو لجنة المراجعة العلمية الدولية لـ "   . أ
) الذي تم تنظيمه في FSC 2019المعرفة) المؤتمر الدولي الثاني حول "مدن المستقبل الذكية" ( 

 2019نوفمبر  7إلى  5ة من جامعة شيامن ، كوااللمبور ، ماليزيا في الفتر

" (الخبراء الدوليون إلثراء البحوث وتبادل  IEREKعضو لجنة المراجعة العلمية الدولية لـ "   .ب
): "التحدي الدولي المستدام  GUالمعرفة) المؤتمر الدولي الثالث حول العمران األخضر (

إلى   1إيطاليا ، من ) الذي تم تنظيمه في روما ،  IEREK 2019للمجتمعات الصالحة للعيش" (
 2019ديسمبر  13

" (الخبراء الدوليون إلثراء البحوث وتبادل   IEREKعضو في لجنة المراجعة العلمية الدولية لـ "   .ج
): "المحيط كمحفز للطاقة  GUالمعرفة) المؤتمر الدولي الثاني حول العمران األخضر (

 2018ديسمبر   6إلى  5) تم تنظيمه في روما ، إيطاليا من IEREK 2018والمهارات" (



 
  دائرة الموارد البشرية

Human Resources Department 

 

 

F096, Rev. a 
Ref.: Deans' Council Session (13/2018-2019), Decision No.: 15, Date: 10/12/2018 

 
5-14 

 

" للتنمية المستدامة للبيئة المبنية: المؤتمر SDBE 2018عضو لجنة المراجعة العلمية الدولية "   .د
) الذي تم  SDBE 2018الدولي الثاني للتصميم المستدام للبيئة المبنية: البحث في الممارسة ( 

 2018 سبتمبر 13إلى  12تنظيمه في لندن ، المملكة المتحدة في الفترة من 

" ، الوسائط الرقمية وتطبيقاتها في التراث DMACH 2008عضو اللجنة العلمية لمؤتمر "   .ه
 الثقافي ، "مركز دراسة العمارة في المنطقة العربية" جامعة البتراء ، عمان ، األردن 

 ) "المجلس الدولي لآلثار والمواقع"  ICOMOSعضو (   .و

 ، األردن. لألبنية الخضراءالمجلس األردني  (JGBC) عضو مؤسس في  .ز

 ) ، األردن. JASعضو جمعية المهندسين المعماريين األردنيين (  .ح

 .الواليات المتحدة االمريكية، مركز حفظ التراث  (CHC)عضو   .ط

 جمعية العربية للتصميم المعماري باستخدام الحاسوبال) ASCAAD( عضو   .ي

 ، الواليات المتحدة األمريكية. مختبر تصوير الموارد التراثية  ( HRIL )عضو في   .ك

 المهندسين األردنيين، األردن.  نقابة)  JEAعضو (   . ل

  

  الجامعات  في  اللجان  عضوية 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

  

 اللجان العلمية      .أ
 

 2017-21 مشاريع التخرج لطلبة السنة الخامسة في الجامعة األردنية،   مناقشة : عضو لجنة
 األردن 

 2017 مشاريع التخرج لطلبة السنة الخامسة من جامعة العلوم التطبيقية،   مناقشة: عضو لجنة
 األردن 

 2017 مشاريع التخرج لطلبة السنة الخامسة من جامعة الزرقاء، األردن  مناقشة: عضو لجنة 

 2016 مشاريع التخرج لطلبة السنة الخامسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا   مناقشة: عضو لجنة
 األردنية، األردن. 

 2013قسم الهندسة المعمارية،  -في نقابة المهندسين األردنيين  ةالمهني ة: عضو لجنة الممارس
 األردن 

 2013 مارية في قسم الهندسة المع -: عضو لجنة تقييم الخطط الدراسية لنقابة المهندسين األردنيين
 نقابة المهندسين األردنيين، األردن

 2012 قسم الهندسة المعمارية،   -: رئيس لجنة الفحص والتقييم المهني لنقابة المهندسين األردنيين
 األردن 
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 2009 عضو لجنة تقييم مسابقة بوستر األسبوع المعماري الثالث عشر ، نقابة المهندسين :
 ن األردنيين، األردن األردنيين وجمعية المهندسين المعماريي

 2009الكتاب المعماري األولى ، نقابة المهندسين األردنيين ، لجنة   ة: عضو لجنة تقييم مسابق
 المكتبات. عمان، األردن 

 2008  لمنتدى شبكة الويب العالمية "  االقليميين: عضو المحررين (WA) " ،  مجتمع العمارة
 العالمي

 2008 عضو اللجنة العلمية لبرنامج " مؤتمر :DMACH 2008 الوسائط الرقمية وتطبيقاتها "
 في التراث الثقافي ، "مركز دراسة العمارة في المنطقة العربية" جامعة البتراء، األردن. 

 2008 مشاريع التخرج لطلبة السنة الخامسة في جامعة البترا، األردن.  مناقشة: عضو لجنة 

 2008 مشاريع التخرج لطلبة السنة الخامسة في جامعة آل البيت، األردن.  مناقشة: عضو لجنة 

 2008 مشاريع التخرج لطلبة السنة الخامسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا   مناقشة: عضو لجنة
 األردنية، األردن. 

 اللجان اإلدارية     . ب

 2019-2021لوم والتكنولوجيا األردنية، : عضو مجلس كلية العمارة والتصميم ، جامعة الع
 األردن 

 2017-2019عضو مجلس كلية العمارة والتصميم ، جامعة الزيتونة، األردن : 

 2017-2019 ،رئيس لجنة اختبار كفاءات خريجي قسم الهندسة المعمارية" ، جامعة الزيتونة" :
 األردن 

 2017-2019نة، األردن. : "رئيس لجنة كلية العمارة وتصميم الحاسوب" ، جامعة الزيتو 

 2017-2019.عضو لجنة انضباط الطالب بكلية العمارة والتصميم ، جامعة الزيتونة، األردن : 

 2017-2019 .عضو لجنة الهندسة المعمارية لمشروع التخرج ، جامعة الزيتونة، األردن : 

 2017-2019عضو مجلس قسم العمارة ، جامعة الزيتونة ، األردن : 

 2015-2017لهندسة المعمارية لمشروع التخرج ، الجامعة األمريكية في  : عضو لجنة قسم ا
 مادبا، األردن 

 2015-2017 عضو مجلس قسم العمارة ، الجامعة األمريكية في مادبا، األردن : 

 2015-2017 عضو مجلس كلية العمارة والتصميم ، الجامعة األمريكية في مادبا، األردن : 

 2013-2015 المعمارية والبيئة المبنية للدراسات العليا والبحث العلمي ،  : عضو لجنة الهندسة
 كلية الهندسة المعمارية والعمارة الداخلية ، الجامعة األلمانية األردنية، األردن 
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 2013-2015  عضو منسق لجنة الجامعة األلمانية األردنية النضباط الطالب ، الجامعة األلمانية :
 األردنية، األردن 

 2013-2014ي لجنة " مبادرة : عضو فiSustain 2014 لتشجيع التصميم األخضر "
واالستدامة ، كلية الهندسة المعمارية والعمارة الداخلية ، الجامعة األلمانية األردنية ، برعاية مجلس 

 ، األردن  A&Eأعمال 

 2013-2014 عضو لجنة المناقصات في كلية العمارة والبيئة المبنية ، كلية العمارة والعمارة :
 لداخلية ، الجامعة األلمانية األردنية ، األردن ا

 2013-2014  ،عضو لجنة المكتبة الجامعية األلمانية األردنية ، الجامعة األلمانية األردنية :
 األردن 

 2013-2014  عضو لجنة الجامعة األلمانية األردنية لقبول وتحويل الطالب ، الجامعة األلمانية :
 األردنية، األردن 

 2013-2014سق لجنة مباني ومنشآت الجامعة األلمانية األردنية ، الجامعة األلمانية األردنية،  : من
 األردن 

 2009-2010  عضو في "قسم لجنة الحفاظ على التراث لتطبيق برنامج االعتماد ، كلية الهندسة :
 المعمارية والعمارة الداخلية ، الجامعة األلمانية األردنية، األردن 

 2009-2014 جمعية  -الخاصة لتطوير نظام اعتماد المهندسين المعماريين : عضو اللجنة
 )، األردن JEA-JASCCقسم المهندسين المعماريين (  -المهندسين األردنيين 

 2009  .إلى الوقت الحاضر: عضو "لجنة التأسيس" ، مجلس البناء األخضر األردني "، األردن
 المتحدة األمريكية مبادرة من المجلس العالمي لألبنية الخضراء بالواليات

 2009-2012 ةالمعماري الشعبة -المهندسين األردنيين  لنقابة: عضو المجلس المركزي  )JEA-
JASCA  األردن ،( 

 2009-2010  عضو في "قسم لجنة الحفاظ على التراث لتطبيق برنامج االعتماد ، كلية الهندسة :
 ة، األردن.المعمارية والعمارة الداخلية ، الجامعة األلمانية األردني

 2009-2010 العمارة الداخلية ، الجامعة األلمانية  و العمارة  كلية: عضو في "لجنة مكتبة
 األردنية، األردن 

 2007-2010  عضو في "قسم الهندسة المعمارية ولجنة كلية العمارة الداخلية" كلية الهندسة :
 األردنية، األردن.المعمارية والعمارة الداخلية ، الجامعة األلمانية 

 2009كلية الهندسة المعمارية البصريصل  وا: عضو اللجنة الخاصة لمتطلبات قسم التصميم والت ،
 والعمارة الداخلية ، الجامعة األلمانية األردنية، األردن. 

 2009 الكمبيوتر ،  مختبرلمناقصات   البصري صل  واوالت: عضو اللجنة الخاصة لقسم التصميم
 مارية والعمارة الداخلية ، الجامعة األلمانية األردنية، األردن. كلية الهندسة المع

 2006-2007 عضو في "قسم لجنة كلية الهندسة المعمارية" ، الجامعة األردنية، األردن : 
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 2006-2007 عضو في "لجنة مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا" الجامعة األردنية، األردن : 

 2006-2007 بكلية الهندسة والتكنولوجيا" الجامعة األردنية، األردن الكمبيوتر: عضو في "لجنة 

 2006-2007  : في نظم المعلومات الجغرافية"  الماجستيربرنامج إنشاء عضو في "قسم لجنة
 الجامعة األردنية، األردن 

 2006-2007إنشاء كلية العمارة" الجامعة األردنية، األردن  مقترح : عضو في "لجنة 

 2006-2009  : عضو في لجنة تنسيق مشاريع التخرج في قسم الهندسة المعمارية الجامعة
 األردنية، األردن 

 2006-2007 عضو في "مجلس قسم الهندسة المعمارية لتطبيق :ABET   مجلس االعتماد)
  ألردن. لبرامج الكلية والجامعة)" الجامعة األردنية، ا

  
  بها  التحق التي التدريبية الدورات 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ
  
  

 2022مان العربية األردن (" باشراف جامعة عأنظمة و تعليمات الجامعةبعنوان "  ورشة عمل تدريبية ( 

 2022مان العربية األردن (بعنوان "استخدام التقنيات الحديثة في التدريس" باشراف جامعة ع رشة عمل تدريبيةو ( 

  ) .2018ورشة عمل تدريبية لتقديم طلبات التعلم اإللكتروني ، بإشراف جامعة الزيتونة األردنية، األردن( 

  ورش عمل تدريبية من قبلERASMUS + PROGRAM    باللون األخضر: تطوير دورات الهندسة البيئية)
 )2018) جامعة الزيتونة األردنية، األردن. (  ZUJشاريع الجامعية في وحقن مفهوم تغير المناخ لتنفيذ الم

 ) مؤتمر االعتماد المهني الثالث للهندسةPACE2017 " الذي نظمته نقابة المهندسين األردنيين ، (JEA   ، "
هندسين " " ، والهيئة العربية لتأهيل واعتماد الم JHCPQAوالمجلس األعلى األردني للتأهيل المهني واالعتماد " 

ACEQA  " واتحاد المهندسين العرب ، "AEU ) 2017"، األردن ( 

 ) المؤتمر الدولي الثامن للهندسة وإدارة المشاريع واإلنتاجEPPM2017 الذي نظمته (EPPM  وZUJ  في جامعة
 )2017الزيتونة األردنية، األردن. (

 نمذجة المعلومات البنائية  "مؤتمر BIM  " وقياس النجاح" الذي نظمه المهندسون األردنيونJEA  المنعقد في "
 ) 2015عمان ، األردن (

  ورشة عمل تدريبية تقدم تطبيقات التوثيق الرقمي لعرض المواقع التراثية والمتاحف ، بإشراف دائرة اآلثار األردنية
 ) 2014(واإلشراف المشترك من جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، األردن. 

  للتخطيط المكاني. كلية العمارة والعمارة الداخلية   الماجستيرورشة عمل لتقييم ومناقشة الخطوات المستقبلية لبرنامج
 ) 2014الجامعة األلمانية األردنية، األردن. (

  ية . كل" ضوابط الترميم والصيانة واالستفادة من مبنى معالي المرحوم السيد ابراهيم هاشم" ورشة عمل لمناقشة
 ) 2014العمارة والعمارة الداخلية الجامعة األلمانية األردنية، األردن. (

  الهيئة العربية للمهندسين " المدن العربية ما بعد الكوارث نحو إعادة إعمار وتعافي مستدامين" الندوة العلمية الخامسة .
 ).2010المعماريين ونقابة المهندسين المصريين ، القاهرة ، مصر (
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 مة لالنطالق الرسمي لـ "المجلس األردني لألبنية الخضراء" ، ورشة عمل عاJGBC  ،SABEQ  ،USAID 
JORDAN ) 2010، عمان ، األردن ( 

  نمذجة معلومات البناء ثالثية األبعاد (" ندوةBIM 5) و D التصميم االفتراضي والبناء " (VDC) ، JEA   ،
WARA PM  ) 2010، عمان ، األردن ( 

 2009، دائرة اآلثار العامة، األردن. (" )ي(القرن الثامن الميالد تىالمشاألموي  القصر ترميم " ورشة ( 

  2009الجامعة األلمانية األردنية، األردن. ( " التدريس والتعلم في التعليم العالي" ورشة عمل( 

  األلمانية األردنية، . الجامعة " عملية بولونيا والتجربة األوروبية في إصالحات التعليم العالي" ورشة عمل حول
 ) 2009األردن. (

  2009، دمشق ، سوريا (المعماريين العرب، هيئة  " مشهد العمارة وال" ندوة .( 

 فكر باألخضر" في التطوير العقاري  الثانيمؤتمر ال Think Green "   ،Events Unlimited   األردن ،
)2009 ( 

  الطبيعية والمنتجعات" ، نقابة المهندسين األردنيين ، الشعبة األسبوع المعماري الثالث عشر "هندسة المناظر
 ). 2009المعمارية (

  2009دمج الطاقة المتجددة في التصميم المعماري ، معهد جوته األردن ، األردن (ورشة ( 

 فكر باألخضر" مؤتمر األول في التطوير العقاري ال Think Green "   ،Events Unlimited   األردن ،
)2008 ( 

   مؤتمر أسبوع المعماريين العرب األول "العمارة والمدينة والمجتمع" ، المجلس الوطني للمهندسين المعماريين
 )2008، تونس (هيئة المعماريين العربالتونسيين و

  2008، نقابة المهندسين األردنيين ، األردن. ( " إدارة مشاريع التصميم الهندسي" ورشة عمل ( 

  2008) نقابة المهندسين األردنيين ، عمان ، األردن (االرتفاع المعماري الرابع (األبراج والمباني الشاهقةاألسبوع ( 

  " مركز دراسة العمارة في   " المسؤوليات والفرص في الحفاظ على العمارة: النظرية والتعليم والممارسةمؤتمر ،
 ) 2008جامعة البتراء ، األردن (، المنطقة العربية

  خطة التنمية الشاملة لوادي األردن" ندوة " .SABEQ USAID JORDAN ،Jordan) ،2008( 

  نقابة المهندسين األردنيين ، قرية الطيبات ، وادي موسى ، منطقة البتراء  " التواصل مع البتراء القديمة" ندوة ،
)2006 ( 

  واشنطن العاصمة. الواليات  في أمديست الوطن" إعادة دخول الحاصلين على منحة فولبرايت إلى  " ورشة عمل ،
 ) 2004المتحدة األمريكية (

  جامعة تكساس إيه آند إم ، الشرفة ، بريان ، تكساس ، الواليات  " ظ المبتكر: التكنولوجيا في الممارسةاالحف" ندوة ،
 ) 2004المتحدة األمريكية (

  
  

  عليها  أشرف التي التدريبية الدورات 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ
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 2019     " عضو لجنة المراجعة العلمية الدولية لـIEREK  (الخبراء الدوليون إلثراء البحوث وتبادل المعرفة) ، تم "
) في جامعة شيامن ، كوااللمبور ، ماليزيا FSC 2019تنظيم المؤتمر الدولي الثاني حول "مدن المستقبل الذكية" ( 

 2019نوفمبر  7-امس من الخ

 2019     الذي نظمه مجلس 2019الحكم الرسمي لـ (جوائز الشرق األوسط وشمال إفريقيا لألبنية الخضراء (
أكتوبر  16اإلمارات لألبنية الخضراء ، مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء ، دبي ، اإلمارات العربية المتحدة ، في 

2019 . 

 2019     " عضو لجنة المراجعة العلمية الدولية لـIEREK  ، (الخبراء الدوليون إلثراء البحوث وتبادل المعرفة) "
): "التحدي الدولي المستدام للمجتمعات الصالحة للعيش" ( GUالمؤتمر الدولي الثالث حول العمران األخضر (

IEREK 2019  2019بر ديسم 13إلى   1) الذي تم تنظيمه في روما ، إيطاليا من 

 2018  " عضو لجنة المراجعة العلمية الدولية لـIEREK   ، (الخبراء الدوليون إلثراء البحوث وتبادل المعرفة) "
الذي  ) IEREK 2018): "المحيط كمحفز للطاقة والمهارات" ( GUالمؤتمر الدولي الثاني حول العمران األخضر (

 2018ديسمبر   6إلى  5تم تنظيمه في روما ، إيطاليا في الفترة من 

 2018     " عضو لجنة المراجعة العلمية الدولية لـSDBE 2018  للتنمية المستدامة للبيئة المبنية ، تم تنظيم المؤتمر "
) في لندن ، المملكة المتحدة في  SDBE 2018الدولي الثاني للتصميم المستدام للبيئة المبنية: البحث في الممارسة ( 

 2018سبتمبر  13إلى   12الفترة من 

 2018     المستقبل المتوقع لمهنة الهندسة المعمارية" ، متحدث مدعو في الجلسة االفتتاحية من قبل   102"استوديو ،
 ةونقاب الشعبة المعمارية –لجنة المهندسين المعماريين الشباب ولجنة تدريب وتوظيف المهندسين المعماريين 

 المهندسين األردنيين ، عمان ، األردن

 2016    الدولية لـ " مؤتمر   عضو لجنة المراجعةASCAAD 2016 -   العوامل المعيارية والمواد ، تطور التقنيات
الرقمية من أجل التنمية" ، تم تنظيم المؤتمر الدولي الثامن للجمعية العربية للتصميم المعماري بمساعدة الحاسوب في  

 لندن ، الواليات المتحدة. مملكة. -في لندن   SOASجامعة 

 2015    المستقبل" ، متحدث مدعو في "األيام ضراوة   و الماضيت  أدواوهن ضر التعليم المعماري في األردن ، ا"ح
، نقابات المهندسين األردنيين ، الشعبة المعمارية" من  2014العلمية لتكريم جائزة مشاريع التخرج المتميزة لعام 

 عمان ، األردن 

 2014     يين ، عمان ، األردن ، نقابات المهندسين األردنالشعبة المعماريةمن "نمذجة معلومات البناء" ، متحدث مدعو 

 2009     المهندس    -ومدرب متفرغ في ورشة بدران "شظايا من الهذيان" (بإشراف حامل جائزة آغا خان مشرف
ساعة تدريبية لطالب السنة الثالثة في التصميم المعماري) ، الجامعة األلمانية األردنية بالتعاون  160راسم بدران ) (

 األردن. مع استوديو بدران ، عمان ،  

 2009     أجراها الدكتور ولفغانا كيسلينج ( ترانسوالر ،  " التخطيط المتكاملورشة " مشرف ومدرب مشارك في
، شتوتغارت ، ألمانيا) تدريب ليوم كامل   Kunsteألمانيا) والبروفيسور توبياس واليسير (أكاديمية فرو بيلديندي 

، محتوى ورشة العمل: إعادة التفكير في بيئة العمل الخاصة بك   لطالب الهندسة المعمارية والهندسة في السنة الثالثة
 المهندس. معهد جوته األردن ، عمان ، األردن.مع تعاون المعماري  -مبادئ التخطيط المتكامل  -

 2008     ومدرب متفرغ في تطوير تصميم مشروع التخرج ، تدريب ليوم كامل لطالب الهندسة المعمارية في مشرف
 ، مقر جمعية المهندسين المعماريين األردنيين ، عمان ، األردن .  السنة الخامسة 
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 2009      دور المهندسين في التصميم المعماري المستدام" ، متحدث مدعو في حلقة نقاش المؤتمر "دمج الطاقة"
) ، الجامعة   GJU) ، الجامعة األلمانية األردنية (  GIJالمتجددة في التصميم المعماري" معهد جوته األردنية ( 

 ،  ) ، عمان ، األردنRSS) ، الجمعية العلمية الملكية (UJاألردنية (

 2008 األسبوع المعماري الرابع (األبراج والمباني الشاهقة)" (األردن)  في  رئيس جلسة" 

 2008  المسؤوليات والفرص في الحفاظ على العمارة" (األردن)في   رئيس جلسة" 

 2008  منتدى "وادي األردن خطة التنمية الشاملة". (األردن)جلسة في رئيس 

 2008 فظ في الممارسة المعمارية" (األردن)مدير الجلسة العامة "معايير الح 

 2008  النفعية" (األردن)  مرافق عامة "ظروف البيئة والثقافة والالمحاضرة  المدير 

 2008     متحدث مدعو في مقر جمعية المهندسين المعماريين األردنيين ، االدراكية"المدن العربية وفقدان الصفات ، "
 عمان ، األردن 

 2008     نقابة المهندسين األردنيين ،  منمدعو  متحدث  كنقطة انطالق للممارسات المعمارية" ،"مشروع التخرج
 عمان ، األردن 

 2008     تالشي الخصائص المعمارية للمدن العربية المعاصرة ، متحدث مدعو في مقر جمعية المهندسين المعماريين"
 األردنيين ، عمان ، األردن. 

 2007     "متحدث مدعو في كلية الهندسة والتكنولوجيا بالجامعة األردنية ، قسم   "االبتكار في التصميم المعماري ،
 الهندسة المعمارية ، عمان ، األردن 

 2007     ، الطالب نحو ممارسة اإلبداع" ، متحدث مدعو في مقر جمعية المهندسين  بداية انطالق "مشروع التخرج
 المعماريين األردنيين ، عمان ، األردن

  الجديدة لمدينة عمان" ،   شاملةال التنموية الخطة  لتكوين الرأي حول"جمعية المهندسين المعماريين  2007مدير منتدى
 (األردن)

 2007  الجديدة ألمانة عمان الكبرى)" (األردن)التنظيمية رئيس منتدى "يعكس الرأي العام: المباني الشاهقة ، اللوائح 

 2006  االتصال داخل جمعية المهندسين المعماريين" (األردن)منسق منتدى "بدء 

 2004 ظ المبتكر: التكنولوجيا في الممارسة" (الواليات المتحدة األمريكية) امساعد مدير المؤتمر "ندوة الحف  

  

  البحثية االهتمامات 
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 الموروثة وإعادة التفكير في اإلبداع:البحث في التراث اإلسالمي واالستدامة  
ظ ، واللوائح ،  ا. وهذا يشمل فلسفات الحفةفي التراث اإلسالمي ، يتضمن مجال البحث التحقيق في المعرفة الموروث  

االهتمام والمواثيق ، وأساليب التدريس ، والنهج ، واالستراتيجيات ، وإجراءات أفضل الممارسات ، واإلدارة. كما يستهدف 
ب للتراث. يتضمن ذلك نمذجة المعلومات ، والتسجيل لوالص المرنتبني وتطوير إجراءات معاصرة مناسبة للتوثيق حثي الب

، والمحاكاة الرقمية ، والتقييمات االفتراضية ، وإعادة البناء االفتراضية   الترديالرقمي ثالثي األبعاد ، وقياس التآكل ، ومراقبة 
 . االستعراض التراثي،  ، والعرض المعزز ، واالستكشاف
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التحقيق في التراث لدعم تطوير مفاهيم البيئة المبنية  كذلك مع التركيز على االستدامة الموروثة ، يشمل مجال البحث  
الخضراء المعاصرة. وهذا يشمل المناهج التربوية ، وأنظمة التصنيف ، واتجاهات أفضل الممارسات ، والتشريعات ، وطرق  

امة ، ونمذجة المعلومات ، واستراتيجيات المشاركة العامة ، وأساليب التحفيز العام ، باإلضافة إلى إشراك  التنفيذ ، واالستد
 أصحاب المصلحة ، وتوليد الوعي.

، مروراً   االبتكاريأخذ البحث في هذا المجال في االعتبار جوانب مختلفة لدورة الحياة للبيئة المبنية ، بدًءا من فلسفات   
لتطور والمحاكاة والبناء واألداء واإلدارة والصيانة ، وينتهي بالحفاظ على الخبرة البشرية الجماعية من خالل  بالمفاهيم وا

الحفاظ على األصول غير الملموسة وإعادة بناء افتراضية لآلثار المادية. كما يأخذ في االعتبار عمليات وإجراءات الحفظ 
 والتوثيق والتخلص وإعادة التدوير ذات الصلة. 

الثقافية الموروثة. يتم استخدام هذه الدروس   التركاتفي إعادة التفكير في اإلبداع ، يتضمن البحث الكشف عن جوهر    
لتفكير اإلبداعي  اتدعم  المستفادة إلدخال أساليب مبتكرة للتحقيق والفهم. األساليب التي تتضمن العمليات المتطورة باستمرار 

 البيئة المبنية. و ابتكاروالتصميم 
في هذا المجال ، تدعم أساليب البحث المستخدمة تقديم ودمج إرشادات أفضل الممارسات ، بما في ذلك النظريات   

  الناشئة للتحقيق وفهم المكاسب من معالم التراث والعالمات والمؤشرات.

  
  

  اللغات 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

  عربي •
  إنجليزي  •
  
  

  أخرى نشاطات 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عضو ورئيس جلسة "لجنة الرأي العام حول مشروع الخطة الرئيسية الجديدة لوادي األردن" الممول من قبل      2008  •
USAID  وتديرهSABEQ  .جمعية المعماريين األردنيين" عمان ، األردن" 

ينة عضو ورئيس جلسات (ثماني جلسات) "لجنة الرأي العام المعمارية التي تعكس المخطط العام الجديد لمد    2007  •
 عمان" ، "جمعية المعماريين األردنيين" عمان ، األردن 

تطوع في "تطوير مركز الجالية المسلمة المحلية". تطوع في "مركز المجتمع اإلسالمي كوليج ستيشن".     2003  •
 كوليج ستيشن ، تكساس ، الواليات المتحدة األمريكية.

(برنامج فولبرايت قبل األكاديمي). تطوع في "مطبخ تطوع في "مساعدة المشردين في المجتمع المحلي"     2002  •
  الحساء سانت فنسنت ديبول". بوفالو ، نيويورك ، الواليات المتحدة األمريكية. 

  
  

  عليها  حصل  التي الجوائز
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

 ) الواليات المتحدة األمريكيةوزارة الخارجية ،  -) ، منظمة فولبرايت 2014منحة تطوير الخريجين.  

  شركة العبدلي لالستثمار والتطوير ، األردن 2009العبدلي لالبتكار (اشراف مشروع فائز بجائزة جائزة ، (.  

 ) جمعية المهندسين المعماريين األردنيين ، األردن2009جائزة تقديرية ، (.  
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 ) دنيين) ، نقابة المهندسين األر2008اإلشراف المتميز على مشروع تخرج.  

 ) ،نقابة المهندسين األردنيين األردن2008منحة بحثية ،(  

 ) نقابة المهندسين األردنيين ، األردن2008جائزة اإلنجاز االستثنائي ، (.  

 ) دراسات المباني التاريخية األمريكية ، الواليات المتحدة األمريكية2004جائزة كينيث أندرسون ، (.  

 (2004) جائزة بيترسون  ،National Park Services & HABS  خدمات المتنزهات الوطنية، 
  .الواليات المتحدة األمريكية

 وزارة الخارجية ، الواليات المتحدة 2004-2003-2002( لدراسة الدكتوراة  منحة فولبرايت ، (
  .األمريكية

 ) المتحدة األمريكية) ، جامعة تكساس إيه آند إم ، الواليات 2003منحة المجلس متعدد التخصصات للبحوث.  

  جامعة تكساس إيه آند إم ، الواليات المتحدة 2004-2003-2002( للدراسات العلياعدة زماالت ، (
  .األمريكية

 نقابة المهندسين األردنيين1996(األسبوع المعماري الثالث في  تشريفي تقدير ، (.  

 تطبيق حاسوبي معماري تقدير المطورين لمستخدمي  "ARCHICAD" (1994)  ،Graphisoft   ،
  المجر. 

  
  

  العليا الدراسات  طلبة على اإلشراف
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  

 اسم الطالب  الرسالة  عنوان

 2015  كأداة  البيئي" مفهوم المتحف  بعنوان الشلبي " ، اإلشراف على رسالة ماجستيرطالبة ماجستير " مها
 - السلطنحو مقاربة الحفاظ على التراث المستدام: استكشاف إمكانات وتحديات مشروع جايكا في مدينة 

  .لمعمارياالحفاظ ماجستير برنامج  -األردن" الجامعة األلمانية األردنية 

 2015   ، "رسالة ماجستير "التحقيق في األذان (الدعوة اإلسالمية اإلشراف على طالبة ماجستير "دينا يونس
للصالة) كميراث صوتي مهم : دراسة حالة للمنظر الصوتي الحضري للمسجد الحسيني في وسط مدينة 

  . لمعمارياالحفاظ ماجستير برنامج  -عمان" الجامعة األلمانية األردنية 

 2015   يرسالة ماجستير "السمات المرئية للتراث من الواقع اإلشراف على رم " ، قماجستير "نور الطالبة 
برنامج  -لتعليم التراث في األردن" الجامعة األلمانية األردنية   عرض االفتراضي: متطلبات الاالفتراضيإلى 

  .لمعمارياالحفاظ ماجستير 

 2015    داخلي)  متحنلجنة فحص أطروحة الماجستير (مطالبة الماجستير "منى البشيتي " ، عضو
  .برنامج التخطيط المكاني -"الحدائق المحلية العامة في األردن" الجامعة األلمانية األردنية 
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 2015  ) متحنمطالبة الماجستير "روان تيسير أبو العطا " ، عضو لجنة فحص أطروحة الماجستير  
ة غامرة في تعزيز اإلدراك المكاني ضمن عملية التصميم" خارجي) "التحقيق في تأثير توظيف بيئة افتراضي

  .الهندسة المعماريةماجستير برنامج  -جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

 2009   أثر خارجي)  متحن(م طالبة ماجستير "هبة ستيتية ، عضو لجنة فحص أطروحة الماجستير "
على التفاعل االجتماعي في المشاريع السكنية في األردن "الجامعة األردنية ،   ذات النهايات الغير نافذةالطرق 
  .حضريال ماجستير التصمبمبرنامج 

 2008    التعليم خارجي)  متحنعضو لجنة فحص أطروحة الماجستير (م ي " ، ططالبة الماجستير "رامة ع"
ماجستير  برنامج  المعماري في العصر الرقمي: تقنيات متطورة في التصميم المعماري" الجامعة األردنية ، 

  .حضري ال التصمبم

 


