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الخلفية العلمية
اوروب ووا) .جامع ووة

 -2دكت وووراا ت وواريخ هندس ووة معماري ووة ( رس ووالة ال وودكتوراا /قب ووة اله ووارا وتالريه ووا عل وول العم ووارة والف وون
الدراسات روما ( املعرفة) ايطاليا2991-9-66 .
 -1دورة دراسات عليا التهميم لذوي االحتياجات اخلاصة .جامعة الدراسات روما ( املعرفة) ايطاليا2991 .

 -6دورة عاملية حول اعمال املعماري العاملي اندريا باالديو  -فيشنسا  -ايطاليا( 2991 .حاصل علل بعثة)
 -1دبلوم دراسات عليا نظريات العمارة .جامعة الدراسات روما ( املعرفة) ايطاليا2996-2991 .
 -9دورة تنسيق حدائق .نقابة املهندسني االردنيني .عمان – االردن2900. .
 -0بكووالوريوه هندسووة معماريووة( مشووروا التاوور  /تهووميم مبووب البلديووة وتطوووير وسووب مدينووة اربوود) .جامعووة الدراسووات
روما ( املعرفة) ايطاليا.2901-22-10 .

الخبرات العملية
 -1621رئو وويس قسو ووم اهلندسو ووة املعماريو ووة  /كليو ووة اهلندسو ووة والتكنولوجيو ووا  /اجلامعو ووة االردني و وة ،للعو ووام الدراسو ووي اجلو ووامعي
1621-1626
 -1621منسق عام للمسابقة املعمارية التاطيطية العاملية "حلم اهبا" تنظيم امانة منطقة عسري بالتعاون مع اهليئة
العامة للسياحة وااللار اململكة العربية السعودية.
 -1621رئيس جلنة متابعة وتنفيذ التبادل الثقا وبينايل العقبة مابني سلطة منطقة اقليم العقبة االقتهادية وجامعة
بالريمو وجامعة روما 6

ايطاليا.

 -1626عضو اللجنة العلمية للمؤمتر

العالمي

XII International Forum of Studies “Le Vied dei

 Mercanti” – Capri 12, 13, and 14 June 2014اليت تقيمه جامعة نابويل الثانية بالتعاون مع منظمة اليونسكو،
ايطاليا مدينيت نابويل وكابري-ايطاليا الفرتة ما بني 1621. /0/ 21-21
 -1626مستشار غري متفرغ لسلطة منطقة اقليم العقبة االقتهادية.
 -1626السكرتري العام لبينايل العقبة لعمارة املتوسب.
 -1626منسق عام ملتقل العمارة الساحلية ( العقبة -بريوت – االسكندرية ) والذي اقيم عمان والعقبة،االردن
 -1626عضو اللجنة العلمية جمللة كلية اهلندسة املعمارية " جملة العمارة والتاطيب" – جامعة بريوت العربية
 -1626عضو جملس امناء كلية تدريب وادي السري ( كلية جامعية متوسطة – جامعة البلقاء التطبيقية)
 --1621الرتقية لرتبة االستاذيه هندسة العمارة.
 -1621عضو اللجنة اهلندسية االستشارية لدراسة املاطب الشمويل اهليكلي ملدينة العقبة.
 -1621عضووو اللجنووة املشووكلة موون اجلامعووة االردنيووة للتنسوويق و ووا سووبل التعوواون وتووالري الع قووة بووني اجلامعووة وسوولطة
منطقة اقليم العقبة االقتهادية.
 -1621رئو وويس قسو ووم اهلندسو ووة املعماريو ووة  /كليو ووة اهلندسو ووة والتكنولوجيو ووا  /اجلامعو ووة االردني و وة ،للعو ووام الدراسو ووي اجلو ووامعي
1626-1621
 -1622عميد كلية اهلندسة  /جامعة آل البيت للعام اجلامعي 1621 -1622
 -1622امني عام ملتقل املعماريني االكادمييني العرب وحىت االن
 -1622جائزة انتونيتا البيزي – كاتنيا – ايطاليا للدور الثقا والتعليمي.
 -1622عضووو اللجنووة العلمي ووة للم وؤمتر الع وواملي SYMPOSIUM ON COMMON

INTERNATIONAL

GOVERNANCE CULTURE & RESTRUCTURING PROBLEMS IN THREE SEAS BASIN

 COUNTRIESاليت تقيمه جامعة اسطنبول ايدن الرتكيه
.1622

مدينة اسطنبول – تركيا

الفرتة موا بوني  20-26اكتووبر

 -1626عميد كلية اهلندسة  /جامعة آل البيت للعام اجلامعي 1622 -1626
 -1626عميد معهد العمارة والفنون االس مية  /جامعة آل البيت للعام اجلامعي 1626-1669
 -1626عضو اللجنة العلمية للمؤمتر العاملي  Domus in the worldاليت تقيموه مؤسسوة روموالودو ديول بيوانكو
مدينة فلورنس االيطالية الفرتة ما بني  0-6نوفمرب 1622.

 1626عضوو اللجنوة العلميوة ملوؤمتر First International Conference on Sustainability and
 the Futureاليت تقيمه اجلامعة الربيطانية مهر الفرتة ما بني  19-16نوفمرب.
 -1669عضو اللجنة العلمية جمللة الدراسات البيئية واجملتمعية الهادرة عن جامعة سوها

مهر.

 -1669عضو اللجنة العلمية جمللة  Mediterraneaالهادرة عن جامعة رجيو كاالبريا االيطالية.
 -1660عميد معهد العمارة والفنون االس مية  /جامعة آل البيت للعام اجلامعي 1669-1660
 -1660مستشار وزارة الشؤون البلدية للتنمية احمللية والتعاون احمللي والدويل.
 -1660عضو اللجنة الفنية للرتاث العمراين واحلضري /وزارة السياحة وااللار.
 - 1661عضو جلنة وضع معايري لتاههات شعبة اهلندسة املعمارية  /نقابة املهندسني االردنيني.
 -1661عضو جلنة تنظيم احلرم اجلامعي ،اجلامعة االردنية للعام اجلامعي 1660-1661
 -1661رئيس قسم اهلندسة املعمارية  /كلية اهلندسة والتكنولوجيا  /اجلامعة االردنية ،للعام اجلامعي 1660-1661
 -1661عضو اللجنة التحضريية للمؤمتر الثاين للطلبة الوافدين

اجلامعات االردنية ،اجلامعة االردنية.

 -1661مسووئول فري وق اجلامعووة االردنيووة ورشووة العموول التدريبيووة للطلبووة الوويت نظمتهووا كليووة اهلندسووة املعماريووة
اجرجنتوا االيطالية بالتعاون مع اجلامعة االردنية ،فرباير .1661

جامعووة

 -1660عضو جملس ادارة صندوق اسكان العاملني اجلامعة االردنية لغاية 1669/0/22
 -1660عضو جملس كلية الفنون والتهميم ،اجلامعة االردنية للعام اجلامعي 1661-1660
 -1660رئيس جلنة العمارة الحتفالية مرور  219عام علل تاسيس بلدية اربد  /بلدية اربد الكربى.
 -1660عضو اللجنة العليا الحتفالية مرور  219عام علل تاسيس بلدية اربد  /بلدية اربد الكربى.
 -1660عضو اللجنة العلمية لربنامج دراسات املاجستري
املواقع الرتالية ،الذي تقيمه جامعة كتانيا /ايطاليا.

هندسة العموارة وتنسويق املواقوع واملاجسوتري

احلفوا علول

 1660احلهول علل اجلائزة االوىل ملسوابقة " تصميم ملصق عربي بمناسببة احتففباب بباليول العرببي لنسب ان" الوذي
اجرته املؤسسة العامة ل سكان والتطوير احلضري ،عمان ،االردن.
 -1669عضو جملس كلية الفنون والتهميم ،اجلامعة االردنية للعام اجلامعي 1660.-1669
 -1669عضو اللجنة االستشارية ملشروا تطوير وسب مدينة اربد  /بلدية اربد الكربى/مع وزارة السياحة وااللار.
 -1669عضو اللجنة اهلندسية حلرم اجلامعة االردنية ،اجلامعة االردنية.
 -1669عضو جلنة استادام واشغال مباين اجلامعة االردنية ،اجلامعة االردنية.
 -1661رئ وويس قس ووم اهلندس ووة املعماري ووة  /كلي ووة اهلندس ووة والتكنولوجي ووا  /اجلامع ووة االردنيو وة ،مت التجدي وود للع ووام اجل ووامعي
1669-1661
 -1661عضو جلنة السلطات احمل ليوة واالقليميوة الدائموة للشوراكة االوروبيوة املتوسوطية ،املركوز الرئيسوي لدينوة بوالريمو /
ايطاليا .مت التجديد ملدة  1سنوات.
 -1661مستشار معماري ملعايل امني عمان الكربى منذ تاريخ .1661/1/2
 -1661عضو جلنة حتكيم مسابقة تطوير الزرقاء ( اجلسر  -الرب املائي والنفق ) التابع ملؤسسة موارد  /االردن.
 -1661عضو جلنة حتكيم جائزة امللك عبود اهلل الثواين ل بوداا
تطوير الرتاث املعماري  /امانة عمان الكربى.

حقول املدينوة العربيوة وقضواياها /دور املدينوة العربيوة

 -1661رئ وويس فري ووق اجلامع ووة االردني ووة
االردنية.
 -1661املش وواركة

مش ووروا تط وووير مغ ووارة ب وورق املش وورت م ووع اجلامع ووة اهلا ي ووة  /وزارة الس ووياحة

مو وؤمتر العم ووارة اليمني ووة ال ووذي اق وويم

ص وونعاء بالتع وواون م ووع هيئ ووة املعم وواريني الع وورب ووزارة الثقاف ووة

والسياحة اليمنية ( .عضو جلنة حتضريية للمؤمتر )
 -1661عضو جلنة حتكيم مسابقة مشروا حدائق العبديل التابع المانة عمان الكربى /عمان – االردن.
 1666رئيس قسم اهلندسة املعمارية  /كلية اهلندسة والتكنولوجيا  /اجلامعة االردنية ،للعام اجلامعي 1661.-1666
 -1666عض ووو ث وول لو و ردن اللجن ووة التحض ووريية ملو وؤمتر العم ووارة اليمني ووة ال ووذي س وويقام ص وونعاء بالتع وواون م ووع هيئ ووة
املعماريني العرب

صيف 1661.

 -1666رئويس فريوق العمول مون اجلامعوة االردنيووة لتهوميم مشوروا دعنبا جربر " بيببض ابيابة بي بي "
امليت بالتعاون مع مركز امللك عبداهلل الثاين للتهميم والتطوير.
 -1666تدريس اول مساق لكودات البناء لذوي االحتياجات اخلاصة

منطقوة البحوور

اجلامعات االردنية.

 -1666عضووو جلنووة للنظوور موضوووا انشوواء برنووامج االدارة املتاههووة علوول االر املاههووة السووتعمال اجلامعووة
منطقة الشالئ اجلنويب بالعقبة  -اجلامعة االردنية.
 -1666عضو جلنة التحقيق خمالفات الطلبة لكلية اهلندسة  -اجلامعة االردنية..
 -1666عضو فريق اجلامعة املتعاون مع امانة عمان الكربى العادة دراسة احلركة املرورية عند البوابة اجلنوبية  -اجلامعة
االردنية.
 -1661مستشار معماري ملعايل امني عمان الكربى.
 -1661عضو
ايطاليا.

جلنة السلطات احمللية واالقليمية الدائمة للشراكة االوروبية املتوسطية ،املركز الرئيسي لدينة بالريمو /

 -1661عضو منتاب اللجنة القطرية االردنية هليئة املعماريني العرب.
 -1661عضو جلنة التحكيم الختيار افضل املشاريع املعمارية لطلبة اقسام هندسة العمارة
نقابة املهندسني االردنيني.

اجلامعات االردنية /

 - 1662عضو جملس اجلامعة االردنية كممثل لكلية اهلندسة والتكنولوجيا.
اجلامعووات االردنيووة /

 -1662عضووو جلنووة التحكوويم الختيووار افضوول املشوواريع املعماريووة لطلبووة اقسووام هندسووة العمووارة
نقابة املهندسني االردنيني.
 -1662عضو اللجنة التحضريية ليوم املستقبل الوظيفي لكلية اهلندسة والتكنولوجيا  /اجلامعة االردنية.
 – 1662عض ووو اللجن ووة العلي ووا للمو وؤمتر الع وواملي " م وواتريا  -البو ورتاء " ال ووذي نظمت ووة جامع ووة الدراس ووات ،روم ووا ومنظم ووة
اليونسكو /روما.
 - 1662عضو اللجنة التحضريية الحتفاالت كلية اهلندسة والتكنولوجيا لناسبة يوبيلها الفضي  /اجلامعة االردنية.
 – 1662عضو جلنة التحكيم للمسابقة املعمارية "تهمييم مبب احلسبة اجلديدة وسب مدينة اربد"  /بلدية اربد.
 - 1666عضو اللجنة الفنية لتقييم "تهاميم القرية الثقافية حدائق احلسني"  /أمانة عمان الكربى.
 - 1666رئيس اللجنة التحضريية ليوم اخلريج لناسبة اليوبيل الفضي لقسم هندسة العمارة

اجلامعة االردنية.

 - 1666فكورة وتنظويم املعور املعمواري االول للمعمواري االيطوايل بواولو لوتشووين
امللكي ،1666- 19-21 ،عمان – االردن.

 ،paolo Luccioniاملركوز الثقوا

 - 2999-2990عضو جلنة تأهيل املكاتب والشركات اهلندسية واالستشارية /وزارة االشغال العامة واالسكان.
 - 2990ثل اجملتمع احمللي

مدينة اربد ملنطقة السرايا والشوارا احمليطة هبا /وزارة السياحة وااللار.

- 2990عض ووو جلن ووة التحك وويم للمس ووابقة املعماري ووة "ته ووميم مب ووب هيئ ووة تنظ وويم االته وواالت"  /وزارة االش ووغال العام ووة
واالسكان
 - 2990-2996مسوؤول االتهواالت موع اجلامعوات العربيوة

مشوروا اجملموعوة االوروبيوة

med campus- unimed

 139الذي شاركت به اجلامعة االردنية ،االردن  -جامعة الدراسات روما ( املعرفة) ،ايطاليوا  -جامعوة تيوزي اوزو ،اجلزائور
 جامعة الكسليك ،لبنان.- 2996عضو اللجنة العليا للمعر العاملي الم ان المقدس بي الحضارات  /بينايل فينيسيا ،ايطاليا.
- 2991عضو اللجنة العليا ملعر

واعموال المعماري العالمي تسن بفحبي بالتعواون موابني جامعوة روموا واالكادمييوة

املهرية روما /روما ،ايطاليا
- 2992-2900حماضر غري متفرغ – جامعة الريمو  -اربد ،االردن.
- 2909رئيس حترير جملة املهنده االردين-العدد املعماري اخلاص باالسبوا املعماري اخلامس.
-666-2900ناقوود معموواري بالهووحف االردنيووة ،زاويووة فوون معموواري جريوودة الورأي اليوميووة العمووارة والنوواه جريوودة
الدستور اليومية ،العمارة واجملتمع جريدة العرب اليوم اليومية.

احبحاث والدراسات والندوات والمؤلفات
 -1626ا منشور ( باحا منفرد) منشور باللغة العربية لجلة لونارد وهي خمتهة بالفن والعمارة ،علمية حمكمة
والهادرة باللغتني العربية واالجنليزية – لندن  ،اململكة املتحدة ،بعنوان المعماريون احيطاليون والفعامل مع مفردات
العمارة احسنمية بي القرن العشرين ،العدد الثاين عشر  -لندن.
 -1621ا مشرت ( باحا لاين) منشور باللغة االيطاليه لجلة
جامعه روما للدراسات ،ايطاليا بعنوانDesign as formulation: from application to reflection :
 -1621ا مشرت (باحا لالا) منشور باللغة االجنليزيه لجلة Research Journal of Applied Sciences
disegnar idee immagini

 ، Engineering and Technology - Maxwell science publicationبريطانيا بعنوان:

الهادرا عن

Investigating the

quality of open educational spaces: the case of Al-Bayt university Al-mafraq/Jordan

 - 1622ا مشرت ( باحا رئيسي) مقبول للنشر باللغة العربية باجمللة االردنية

الدراسات االس ميه الهادرة

عن جامعة آل البيت ،االردن بعنوان :إعادة إتياء الفراث المعماري اإلسنمي بي األردن:تالة دراسية "اسفخدال
الفناء الداخلي بي المباجي الس نية والعامة "

 -1622ا مشرت ( باحا لاين) منشور باللغة االجنليزية بمرلة جامعة الملك سعود برع العمارة والفخطيط
الهادرة عن جامعة امللك سعود ،الريا

 ،السعودية

بعنوانShopping Mall's Spatial Quality on Urban :

Planning in Greater Amman.

 1626ووا مشوورت ( باحووا رئيسووي) مقبووول للنشوور باللغووة االجنليزيووة بمرلببة
of Ekistics

 _ Centerاليوجببان بعنببوان:

Ekistics

الصببادرة عببن

Athens

“Universities as Urban and Architecture spread

”stimulators in Developing Countries: The Case of Jordan

 -1626ا مشرت ( باحا لاين) منشور

جملة جامعة البعا – سووريا بعنووان إشب الية الفلبوث العمراجبي وأار با

علب الف بر المعمباري ببي بفبرة مبا بعبد الطفبرة العمراجيبة ببي األردن  -تالبة دراسبية – المبباجي السب نية والفراريبة
بي مدينة عمان.
 1626بح ب مشببفر ( بات ب رسيسببي ) منشببور باللغببة احجرليزيببة واحيطاليببة بمرلببة  Disegnareالصببادرة عببن
جامعة روما للدراسات_ ايطاليا العدد  0404 /04بعنوان:
House Plan Typologies: Influences on spatial house Plan Development
The case of Amman, Jordan.

-1626

" “Humanization of Tall Building: Case study of city centre of Melbourne in Australia

ا

مشرت ( باحا لاين) منشور باللغة االجنليزية جملة  ، Journal of Human Ecologyاهلند.
 -1669مناقشووة رسووالة دكتوووراة كليووة هندسووة العمووارة  /جامعووة البعووا/مح و للطالب وة هويوودا خ وزام موون كليووة اهلندسووة
املعمارية جبامعة البعا ،وكانوت الرسوالة بعنووان " دراسبة جبدوو واببال المسب ن محبدود المسباتة ببي سبوريا " بتواريخ

1669/21/16
-1669

Analysis of Socio- Cultural Heritage of Madaba An Approach to Conservation of

) Heritage Buildings : Case Study of Dar Al Saraya Building in Madaba

وا مشورت ( باحوا رئيسوي)

جملوة، The Anthropologist: international journal of contemporary and applied studies of man

منشوور باللغوة االجنليزيوة
اهلند.
" La Pietra come espressione dell'identita` Culturale di Amman Capitale della Giordania nel Terzo - 1669
" Millennioحماضرة القيت بناء علل دعوة من بلدية نابويل ضمن نشالات املؤمتر :
 1st World Cities Management Workshopالذي عقد

مدينة نابويل االيطالية للفرتة ما بني  10-11ماره 1669

 -1669مناقش ووة رس ووالة دكت وووراة كلي ووة هندس ووة العم ووارة  /جامع ووة دمش ووق للطال ووب حس ووام النعم ووان م وون كلي ووة اهلندس ووة
املعمارية جبامعة دمشوق ،وكانوت الرسوالة بعنووان " اابر البي بة الطبيعيبة والفقابيبة علب تشب يل البنيبة الفضباسية للفرمعبات

الس اجية الريفية" بتاريخ 1669/6/9
 " Jordanian Architecture between Modernity & Tradition -1660حماضورة رئيسوية ضومن املوؤمتر الودويل
الث و وواين للهندس و ووة املعماري و ووة والتاط و وويب العمو و وراين كلي و ووة اهلندس و ووة املعماري و ووة جبامع و ووة ع و ووني و ووس  -مه و وور بت و وواريخ -19
.1660/26/11

 "Umm Qais: a view towards revitalization" -1660ا مشرت ( باحا رئيسي) منشور باللغة االجنليزيوة
جملوة  Mediterraneaالهوادرة عون جامعوة  ، Universita` Mediterranea di Reggio Calabria,ايطاليوا ،عودد رقوم
 1660بعنوان:

) (2

Tradition & Modernity"-1661

 "Euro-Mediterranean Itineraries, Amman:حماضورة لطلبوة الودكتوراة

التهميم احلضري كلية اهلندسة املعمارية جبامعة رجو كاالبريا
- 1661

ايطاليا بتاريخ .1661-6-0

“Attribute of Urban and Environmental Development and the Role of Greater Amman

”Municipality

ا مشرت ( باحا رئيسي ) منشور

جملة . Alexadria Engineering Journal, 4 July 2007

" -1661الفرميم ،المحابظة ،اعادة اتياء وتطوير المباجي الفرااية بي احردن" ا مشرت ( باحوا رئيسوي) منشوور
ضوومن كتوواب امل وؤمتر الثوواين – احلفووا املعموواري
املتحدة.

القوورن الثوواين والعش ورين 26-22فربايوور  ،1661ديب ،االمووارات العربيووة

 " -1661اار احبنية العالية عل السلو احجسباجي ببي مدينبة عمبان" وا مشورت ( باحوا رئيسوي) منشوور

جملوة

جامعة دمشق ،سوريا.
جملوة  do.co.mo.moالهوادرة عون

 -1660ا مشرت ( باحا لواين) منشوور باللغوة االجنليزيوة
الدولية ،باريس ،سبتمرب  1660بعنوانLithic Modernity, Jordan's Architectural Leagcy :
 -1660ا مشرت ( باحا رئيسي ) منشور باللغة االجنليزية كتاب مؤمتر

مؤسسوةdo.co.mo.m

4th FAE International Symposium,

 ، Architecture, Civil Eng, Computer Science& Eng, Electrical& Electronic Eng..الويت اقامتوه
of Lefeke, North Cyprus.

 Universityقووربص 66 ،نوووفمرب  2-ديسوومرب 1660 ،بعن ووان:

European

The Use of

Computers in Architectural Reserch and Practice in Jordan.

 -1660حماض ورات ح ووول "ت بباريل الف ببراث المعم بباري ب ببي احردن " القي ووت ض وومن ماجس ووتري اقته وواديات وادارة املواق ووع
الرتالية

جامعة كتانيا ،ايطاليا.

 -1660حماضورات حووول " تصببميم الحببداسق واابباث المدينببة" القيووت ضوومن ماجسووتري تنسوويق املواقووع

جامعووة كتانيووا،

ايطاليا.

" -1669ا ميببة تببوبير جمبباية تضببرية معامببرة تسببا م بببي ابببراي المرفمببع المعربببي" ووا مشوورت ( باحووا رئيسووي)

منشور ضمن اوراق ندوة مدن املعرفة 66-10 ،نوفمرب  ،1669املدينة املنورة ،السعودية.

 -1669ووا مش وورت ( باح ووا رئيس ووي) مقب ووول للنش وور باللغ ووة االجنليزي ووة وااليطالي ووة لجل ووة  Disegnareاله ووادرة ع وون

جامعة روما للدراسات_ ايطاليا بعنوان:

Symbolic and Geometrical Transformations of Stalactite Design

in Modern Jordanian Architecture.
-2005

ا بعنوان (

Conservation of Buildings in Jordan in the Light of local
)and European Experience

منشوور باللغووة االيطاليووة ضوومن كتوواب ( سببياتة واسببفدامة )

`Turismo e Sostenibilita

 ،والهووادر باللغووة

االيطالية من اصدارات ارماندو للنشر – روما ،ايطاليا.
 -1669ووا مشوورت منشووور باللغووة االجنليزيووة وااليطاليووة لجلووة  Disegnareالهووادرة عوون جامعووة رومووا للدراسووات_
ايطاليا بعنوانQuest for Quality:Approach to Landscape Design in the Mediterranean :
 -0442و ووا مشو وورت منشو ووور

جملو ووة جامعو ووة االسو ووكندرية -مهو وور جملو وود  11العو وودد  1مو وواره  ،1669بعن و ووان:

People’s Perception and Behavior Patterns in Amman’s Public Parks and Plazas

 -1661اار عمارة بيض المقدس بي العمارة احوروبية ،ضمن ندوة القوده واهلوا يون 1661-21-11 ،امانوة عموان
الكربى.
 -1666وسبباسل ومنيريببات اعببادة تقيببيم الفببراث الفقببابي مببن خببنب الشببراطة احوروبيببة المفوسببطية ،حماضوورة معوودة
بطلب القيت ضمن اجتماعات القيادة جلنوة السولطات احملليوة واالقليميوة الدائموة للشوراكة االوروبيوة املتوسوطية ،كازيرتوا –
ايطاليا  11سبتمرب.
 -1666اللببون بببي احردن مببا بببين العمببارة والطبيعببة ،حماضوورة القيووت ضوومن امل وؤمتر الوودويل ( صووقلية واالل ووان ) الووذي
نظمته جامعة بالريمو للدراسات ،بالريمو  26-21حزيران.

المفوس ببط ،حماض وورة القي ووت ض وومن املنت وودى امل وودين

 -1666الفب ببادب الفق ببابي والحض بباري ب ببين دوب البح ببر احب ببي
االورويب املتوسطي  1-2ايار ،خانيا/جزيرة كريت /اليونان

 -1666المحابظة عل المباجي بي احردن عل اوء الفرربة المحليبة واحوروبيبة ببي احردن ،حماضورة بودعوة مون
جلنة السلطات احمللية واالقليمية الدائمة للشراكة االوروبية املتوسطية ،القاهرة /مجهورية مهر العربية1666. /2/0 ،

 -1661الدور احردجي بي تطوير الفقابة بي منطقة البحبر احببي
املتوسطي ،االورويب الذي عقد

 29كانون اول

المفوسبط ،ورقوة عمول مشواركة

اللقواء السونوي

مدينة بالريمو جبزيرة صقلية االيطالية.

 -1661مدينة عمان ،جيل الرواد بي اليندسة المعمارية ،ا منشور

جملة ا اث الريمو  ،اجمللود احلوادي عشور،

العدد االول (ب)  ، 1661جامعة الريمو  ،اربد.

 -1661المدينة والطبيعة ،ورشة عمل دولية لعدة جامعات عقدت

مدينة افلينو االيطاليوة

الفورتة موا بوني 9/11

وحىت  1661/26/2بالتعاون ما بني بلدية افلينو وجامعة نابويل ومثان جامعات اوروبية واجلامعة االردنية.

 -1661ادارة وتنسوويق نوودوة الحضببارة احسببنمية بببي جزيببرة مببقلية بببين المااببي والحااببر ،مركووز احلسووني الثقووا ،

عمان 1661./1/22
 -1661الل ببون ب ببي الم ببدن احردجي ببة ،حماض وورة القي ووت ض وومن اله ووالون املتوس ووطي االول للرتم وويم واحملافظ ووة عل وول الو ورتاث
املعموواري والبيئووي الووذي نظمتووه نقابووة املعموواريني االيطووا ليني بالتعوواون مووع اللجنووة الدوليووة للمحافظووة علوول ال ورتاث املعموواري
واللجنة الدائمة للشراكة املتوسطية االوروبية الفرتة ما بني  20-26حزيران ،لدينة كاتانيا جبزيرة صقلية االيطالية.

 -1661القضايا المسبفردة ببي مرباب سبنمة المبواد المسبفخدمة ببي البنباء وتمايبة المسبفيلك ،حماضورة منشوورة
ضمن كتاب القيت

الندوة الثانية حلماية املستهلك  0 -9ايار  ،بلدية مسقب  -سلطنة ‘عمان.

 -1661خصوم ببية عم ببان المعماري ببة وب ببن العم ببارة احس ببنمية ،حماض وورة القي ووت ض وومن ن وودوة ف وون العم ووارة االسو و مية
وخهوصية عمان املعمارية الذي نظمتها امانة عمان الكربى  /عمان .

 -1661المحابظبة وتبرميم مقامبات الصبحابة ببي احردن ،حماضورة القيوت لبوب سوان ميكيلوة

مدينوة روموا االيطاليوة

ضمن مؤمتر الرتميم والعمارة املقدسة الذي نظمتة منظمة اسريكو االيطالية للرتميم واحملافظة علل الرتاث املعماري.

 -1661المساجد المعامبرة ببي مدينبة عمبان ،حماضورة القيوت كليوة اهلندسوة املعماريوة
صووقلية االيطاليووة ضوومن م وؤمتر العمووارة املقدسووة
ايطاليا.

منطقووة حووو

مدينوة سورياكوزا

جزيورة

البحوور االبوويج املتوسووب الووذي نظمتووة جامعووة كتانيووا -

 -1662مقال منشور باللغة االيطالية جملة  Abitare La Terraبعنوان  La Memoria Delle Pietreحول احد
مشاريع املعماري راسم بدران ،العدد  2السنة االوىل ،روما – ايطاليا.
-1662مقال منشور باللغة االجنليزية وااليطالية لجلة

University Residence in ،L’industia delle Costruzioni

 San Miniato, Siena,العدد  ،699سبتمرب  ،1662روما ،ايطاليا.
 -1662اللغببة المعماريببة احيطاليببة والعناببة مببع الشببرل ،حماضوورة القيووت ضوومن برنووامج االسووبوا اللغوووي االيطووايل /
اجلامعة االردنية  -السفارة االيطالية.

 -1662تررببة اوروبيبة ببي مرباب الفصبميم المعمباري لبتوي احتفياجبات الخامبة  /احعاابة البصبرية ،ورقوة عمول
مشاركة "بندوة الوعي اجملتمعي وازالة احلواجز املعمارية من البيئة ( عمان منوذجاٌ )" الذي نظمتهوا امانوة عموان الكوربى /
عمان .
-1662العمارة المعامرة بي ايطاليا ،حماضرة القيت كلية العمارة والتهميم الداخلي

جامعة البرتاء  /عمان.

-1662القببدس بببي طفببا الرتالببة ،ورقووة عموول مشوواركة "بنوودوة ال ورتاث املعموواري للقووده وسووبل احملافظووة عليهووا" الووذي
نظمها املركز االردين للدراسات واملعلومات بالتعاون مع رابطة الفنانني التشكيلييني  /عمان.
-1666مقال منشور باللغة االجنليزية وااليطاليوة لجلوة  cContro Spazioبعنووان
 in Jordan.العدد  1666/6ايطاليا.

The Architectural Renaisance

-1666تياة المواطنين ،بين احاار القديمة والقرية العفماجيبة ومشبروع احسب ان الحبدي ببي اريبة ال ابي  ،ورقوة
عمل مشاركة لؤمتر " ماتريا  -البرتاء " الذي نظمتة جامعة الدراسات ،روما ومنظمة اليونسكو /روما.

 -1666الخمسببينيات والسببفينيات بببي ياطببرة المعمبباريين احردجيببين احواسببل ،ورقووة عموول مشوواركة

امل وؤمتر الوودويل

الثاين لتاريخ االردن االجتماعي /مركز االردن اجلديد للدراسات 9-6 ،متوز  ،1666عمان – االردن.
-1666مقوال منشوور باللغوة االجنليزيوة وااليطاليوة لجلوة
 Amman- Jordan,العدد  ،612ماره  ،1666روما ،ايطاليا.

delle Costruzioni

،L’industia

Le Dune Club in

 -1666المعماريون احردجيون وتنوع اسفخدال مادة الحرر :وا منشوور ومشوار ضومن كتواب وموؤمتر "موواد البنواء
العربية والتحديات االقتهادية/وزارة االسكان واملرفق واجملتمعات العمرانية"  -القاهرة /مجهورية مهر العربية.

-1666المساجد بي عمان "ترربة العشر سبنوات احخيبرة" :حماضورة كليوة الفنوون اجلميلوة /جامعوة املنيوا /مجهوريوة
مهر العربية.
 The Use of Computers in Archaeological and Architecture Research in Jordan -1666وا
مشوار بواملؤمتر العواملي  Virtual Archaeology between scientific Research and Territorial Marketingالوذي
نظمته جامعة فلورنس واالحتاد االورويب

مدينة اريتسو  /ايطاليا.

 -2999العمببارة المعامببرة بببي ببباري

 :حماضوورة ضوومن االسووبوا الثقووا الفرنسووي

-1666العمارة المعامرة بي احردن :حماضرة كلية العمارة /جامعة فردريك الثاين

مدينة نابويل /ايطاليا.
اجلامعووة االردنيووة /موودر سووعيد

املفيت /عمان ،االردن.
 -2999وا منشوور باللغوة االيطاليوة لجلوة

of architecture in Jordan ،Disegnare

 Representationالسونة

الثامنة ،العدد  20الهادرة عن جامعة روما  /كليوة اهلندسوة املعماريوة  /قسوم التمثيول املعمواري والرفوع عون الواقوع – روموا
 -ايطاليا.

 -2999المراطببز احسببنمية بببي اوروبببا :المرطببز الفقببابي احسببنمي ومسببرد برومببا – تالببة دراسببي  .ووا منشووور
ومشار ضمن كتاب /ندوة عمارة املساجد/جامعة امللك سعود /الريا  ،اململكة العربية السعودية.
 -2990معامبرة البتاطرة المحليبة بببي الفررببة المعماريب للمعمبباري احردجبي د .جظيبر ابببو عبيبد ،موؤمتر الفون العووريب
املعاصر الثاين ،جامعة الريمو  ،اربد ،االردن.

 -2990جيببل رواد العمببارة بببي احردن ،نوودوة افوواق االعمووار

املدينووة العربيووة-عمووان منوذجووا ،أمانووة العاصوومة عمووان،

االردن.

 -2990عم ببارة عم ببان م ببن خ ببنب اعم بباب المعم بباري جعف ببر طوا ببان ،دراس ووة منش ووورة كت وواب (نظري ووات العم ووارة)
 Teorie Dell’Architetturaباللغة االيطالية.

 -2999الم ان المقدس بي احسنل – المسرد ،مؤمتر جولة

املكان املقده ،روما ،ايطاليا.

 -2996العمارة احسنمية بي مقلية -مبن العزيز بي باليرمو ،موؤمتر احملافظوة عل والرتاث املعمواري

االردن والعوا

العريب ،اجلامعة االردنية ،عمان  ،االردن.

 -2991بببين الفليببوجي ب ببي الغببور احردجببي ،م وؤمتر ومعوور اعمووال املعموواري العوواملي حسوون فتحووي ،اكادمييووة الفن ووون
املهرية بروما بالتعاون مع جامعة روما ،روما ،ايطاليا.

 -2991المسرد بين المحابظبة والفرديبد ،دراسوة منشوورة كتواب املعور العواملي ( املكوان املقوده

احلضوارة)،

فينيسيا ،ايطاليا.

 -2909طبار المعمباريين وتطبور المنبزب ،مقوال منشوور
املهندسيني االردنيني ،عمان ،االردن.
 -1661 -2900حماضرات عديدة

العودد املعمواري اخلواص باالسوبوا املعمواري اخلوامس ،نقابوة

اجلامعات االردنية  ،جامعة املنيا وحمافظة القاهرة

مهر ،جامعة اجلزائر

اجلزائر ،جامعة الكسليك واجلامعة اللبنانية وتقابة املهندسني لبنان ،جامعة روما ونابويل وفلورنس واريتسو وسرياكوزا
وكتانيا وبالريمو وافلينو وكوسنزا ورياشه واجرجنتوا ورجوكاالبريا ايطاليا ،جامعة مالطا مالطا ،بلدية مسقب
سلطنة ‘عمان ،بلدية صنعاء اليمن ،بلدية ديب االمارات العربية املتحدة ،جزيرة كريت وبلدية الينا اليونان،
بلدية لشبونه

الربتغال ،بلدية وارسو

بولندا.

طفا منشورة
 -1669كتواب ( سبياتة واسبفدامة ) ` Turismo e Sostenibilitaمشورت موع عودد مون البواحثني االيطواليني
واالجانب ،والهادر باللغة االيطالية من اصدارات ارماندو للنشر – روما ،ايطاليا.
 -1666كتواب ( ترببارة ومعابببد )

 Sassi e Templiمشورت مووع عوودد مون البوواحثني االردنيووني وااليطوواليني،

والهادر باللغة االيطالية من اصدارات ارماندو للنشر – روما ،ايطاليا.

 -1661كتوواب (طفابببات معماريببة بببي الصببحابة احردجيببة)  ،والهووادر باللغووة العربيووة موون اصوودارات نقابووة املهندسووني
االردنيني – عمان ،االردن.

 -1662كتوواب (جعفببر طواببان احعمبباب المعماريببة)

TUKAN ARCHITECTURE

 JAFARوالهووادر باللغووة

االجنليزية  ،باالشرتا مع الربفسور ماريو بيزاين ،دار نشر ليربيا االيطالية ،ملفي ايطاليا.
 – 2990كتاب ( جظريات العمبارة )  Teorie dell'Architettureمشورت موع عودد مون البواحثيني االيطواليني،
والهادر باللغة االيطالية من اصدارات كابا للنشر – روما ،ايطاليا.

 -2992كتاب (باولو بورتوايزي :اتد ا م المعماريين احيطاليين المعامريين)  ،والهادر باللغة العربية عون مطوابع
الدستور  -عمان ،االردن.
الرمعيات والنقابات
-

نقابة املهندسني االردنيني  /شعبة اهلندسة املعمارية.

-

هيئة املعماريني العرب  /عضو اللجنة القطرية االردنية.
جلنووة السوولطات احملليووة واالقليميووة الدائمووة للش وراكة االوروبيووة املتوسووطية ،عضووو جلنووة الثقافووة والتكنولوجيووا
والبيئة.

-

جلنة جائزة انتونيتا لبيزي العاملية ،كاتانيا – ايطاليا.

-

اجلمعية الولنية حلماية املستهلك  -االردن  /عضو هيئة ادارية  /رئيس جلنة اخلدمات.
مجعية البيئة االردنية /رئيس اللجنة العلمية لفرا عمان.

-

النادي السينمائي االردين.

