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Introduction

تسعى كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا إلى تطوير
مهارات طلبة الكلية وتنمية المجتمع المحلي ،حيث نظم قسم
هندسة العمارة عددا ً من األنشطة والفعاليات التي استهدفت
طلبة المدارس ،وذلك بغرض التطوير واالرتقاء بمهاراتهم
التصميمية واإلبداعية ،وفي هذا الكتاب سيتم استعراض
أبرز هذه األنشطة واإلنجازات
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مشاركة الدكتور عامر الجوخدار في تحكيم رسالة ماجستير في التخطيط
الحضري  /كانون أول 2019
Dr Amer Al 2019
Jokhadar
participation
in the
committee
for a
يي-ي كانونيأولي
ماجستيي في التخطيطيالحض
arbitraryرسالة
الجوخدار في تحكيم
مشاركة الدكتور عامر
Master’s thesis in Urban Planning
ي

شارك الدكتور عامر الجوخدار في تحكيم رسالة ماجستير بعنوا:
"دور النشطاء والفاعلين الحضريين في تحول ومالءمة الفراغ العام واستخدامه  -جبل اللويبدة كحالة دراسية"
(The Role of Urban Actors and Agents in Transforming and Appropriating Public Space: The Case
)of Jabal Al-Weibdeh

للطالبة دينا الخوالدة من الجامعة األلمانية األردنية ،وذلك يوم الثاللثاء الموافق 2019/12/31
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استضافة رئيس هيئة أرض فلسطين الدكتور سليمان أبو ستة عبر
السكايب  /كانون أول 2019
Hosting the head of Plasetine Land society Dr. Salman Abu Sitta on
Skype / December 2019

دع ًما للمشاركات الدولية للطلبة ،استضاف قسم هندسة العمارة بإشراف الدكتور ياسر ابو هاشم رئيس القسم في جامعة البترا يوم الخميس
الموافق  ٢٠١٩ / ١٢ / ١٩الدكتور سلمان أبو ستة رئيس هيئة أرض فلسطين و مقرها بريطانيا وذلك عبر تقنية السكايب ،للحديث عن
مسابقة إعادة إعمار قرى فلسطين المدمرة و التي تنظمها الهيئة بنسختها الرابعة لهذا العام .وتم افتتاح اللقاء بعرض فيديو لمبادرة (كنا
و ما زلنا) التي أطلقتها منصة (ل ّمة) والتي يوثق من خاللها طارق البكري لقرى فلسطين و شعبها وحاراتها و بيوتها .و قد عبّر الدكتور
أبو ستة في لقائه مع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية عن امتنانه لمشاركة طلبة مشاريع التخرج في القسم في هذه المسابقة الدولية التي
يشارك بها جا معات من الشرق األوسط وأوروبا وأمريكا .كما استضاف القسم المهندس يزن نصرهللا أحد خريجي قسم هندسة العمارة في
جامعة البترا والذي حصد الجائزة األولى للمسابقة لعام  ،٢٠١٨إضافة إلى المهندسة أسيل حمدان إحدى خريجات القسم كذلك للحديث عن
مشاركتها في المسابقة العام الماضي .
يذكر بأن المهندسة روان خطاب مساعد البحث والتدريس في قسم هندسة العمارة قد قامت بإدارة هذا اللقاء والتنسيق له ،بمساعدة كل من
المهندس يزن نصرهللا والجمعية الطالبية في الكلية.
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عمل سلسة من اللقاءات األسبوعية للمهتمين بالبحث العلمي تحت عنوان
"الملتقى البحثي" مع بداية الفصل األول من العام الدراسي

2020/2019

Establish the “Research Forum”: a series of weekly meetings for
interested academic staff in Scientific Research with the biggining of
the first semester of the academic year 2019/2020
تماشيا مع رغبه القسم في تنشيط العمل البحثي فقد ارتأت لجنه البحث العلمي ان تنظم مجموعه من اللقاءات ألعضاء الهيئة التدريسية و
االدارية ضمن سلسله أسموها الملتقى
و قد تم تحديد ساعة محددة أسبوعيا و هو يوم األربعاء من الساعة  9:00حتى الساعة  10:00صباحا و يتم االعالن عن المتحدث
الذي سيدير الجلسة و يعرض مشروعة البحثي بداية كل أسبوع.
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مبادرة اعادة االستخدام مع طالب سنة أولى باشراف الدكتورة لمى أبو
حسان /كانون أول 2019
Up-cycling initiative with first year students under the supervision
of Dr. Lama Abu Hassan / December 2019
قامت الدكتورة لمى أبو حسان باالشراف على مبادرة اعادة االستخدام مع طالب سنة أولى باعادة استخدام المشاريع القديمة لصنع سلة
خاصة للورق بهدف تدوير للورق و كانت هذه المبادرة خاصة لمرسم 4222
و سيتم تكرار الفكرة في أكثر مرسم.
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ورشة عمل مع مهندسين ممارسين في المراحل االولى للتصميم في
مادة تصميم معماري  3باشراف الدكتورة لمى أبو حسان /كانون أول
2019
Workshop with engineers in the practical field in order to help
Design 3
students in their initial design stage under supervision
of Dr. Lama Abu Hassan / December 2019
استضافت الدكتورة لمى أبو حسان المهندسين :محمود صايمة و كرم العوض و محمد كناكري و نور عقدة ضمن ورشة عمل في
المراحل األولى لمادة تصميم معماري 3
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قسم هندسة العمارة يشارك في فعاليات مؤتمر البلقاء الهندسي الدولي
الثاني  /كانون أول 2019
Department of Architecture participates in Balaa International
Engineereing Confference / December 2019

استضافة الدكتور وسيم جابي من جامعة كاردف  /بريطانيا
نيسان 2019

شارك قسم هندسة العمارة في جامعة البترا في فعاليات مؤتمر البلقاء الهندسي الدولي الثاني ،والذي عقد في فندق كمبنسكي البحر
الميت يوم الثالثاء  ،2019/12/3ولغاية يوم الخميس  ،2019/12/5بحضور ما يزيد عن أكثر من  750باحث ومختص وأكاديمي
ومهندس من أكثر من  10دول ،وذلك من خالل حضور كل من :الدكتور ياسر أبو هاشم ،الدكتورة هدير مرزه ،الدكتور عامر
الجوخدار ،المهندسة ياسمين السعودي ،والمهندسة نعمات الديسي لفعاليات المؤتمر.
كما تم تقديم أوراق بحثية على النحو التالي:
( )1ورقة بحثية مقدمة من الدكتور عامر الجوخدار بعنوان:
The innovation of a parametric tool for the design of socially sustainable apartment buildings in
hot arid regions.
إضافة إلى تمثيله جامعة البترا في اللجنة التحضيرية والعلمية للمؤتمر.

استضافة الدكتور وسيم جابي من جامعة كاردف  /بريطانيا
نيسان 2019

( )2ورقة بحثية مقدمة من المهندسة نعمات الديسي بعنوان:
An urban usability study for exploring socio-cultural sustainability in contemporary public spaces:
the case of Boulevard project in Amman

جامعة البترا تشارك في فعاليات مؤتمر البلقاء الهندسي
الدولي الثاني  /كانون أول 2019

شارك قسم هندسة العمارة في جامعة البترا في فعاليات مؤتمر البلقاء الهندسي الدولي الثاني ،والذي عقد في فندق كمبنسكي البحر
الميت يوم الثالثاء  ،2019/12/3ولغاية يوم الخميس  ،2019/12/5بحضور ما يزيد عن أكثر من  750باحث ومختص وأكاديمي
ومهندس من أكثر من  10دول ،وذلك من خالل حضور كل من :الدكتور ياسر أبو هاشم ،الدكتورة هدير مرزه ،الدكتور عامر
الجوخدار ،المهندسة ياسمين السعودي ،والمهندسة نعمات الديسي لفعاليات المؤتمر.
كما تم تقديم أوراق بحثية على النحو التالي:
( )3ورقة بحثية مقدمة من الدكتور عامر الجوخدار بعنوان:
The innovation of a parametric tool for the design of socially sustainable apartment buildings in
hot arid regions.
إضافة إلى تمثيله جامعة البترا في اللجنة التحضيرية والعلمية للمؤتمر.

استضافة الدكتور وسيم جابي من جامعة كاردف  /بريطانيا
نيسان 2019

( )4ورقة بحثية مقدمة من المهندسة نعمات الديسي بعنوان:
An urban usability study for exploring socio-cultural sustainability in contemporary public spaces:
the case of Boulevard project in Amman

استضافة الدكتور وسيم جابي من جامعة كاردف  /بريطانيا
14
نيسان 2019
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كما شارك قسم هندسة العمارة في جامعة البترا بمتابعة و تنسيق من الدكتور عامر الجوخدار ضمن المعرض المرافق للمؤتمر بعرض
مجموعة من مشاريع تخرج الطلبة ،وقد أعرب الحضور عن إعجابهم بمستوى المشاريع وتميزها.
و قد حضر رئيس قسم هندسة العمارة الدكتور ياسر ابو هاشم و الدكتورة هدير مرزة و المهندسة ياسمين السعودي للمؤتمر لحضور
فعاليات اليوم الثاني و التي تتضمن العرض التقديمي لكل من الباحثين المشاركين من القسم.

15
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استضافة المهندس االنشائي ّ
عالم عبد المجيد العطاء محاضرة بخصوص
االنظمة االنشائية /كانون أول 2019
Hosting the construction Engineer Allam Abd Al Majeed to give a
lecature about the construction systems / December 2019

استضافة الدكتور وسيم جابي من جامعة كاردف  /بريطانيا

استضافت الدكتورة لما أبو حسان المهندس االنشائي ا
عالم عبد المجيد العطاء محاضرة بخصوص االنظمة االنشائية المستخدمة في المباني
متعددة االستخدام لطالب مادة تصميم معماري .3

نيسان 2019

استضافة الدكتور وسيم جابي من جامعة كاردف  /بريطانيا
نيسان 2019

استضافة المهندس االنشائي ا
عالم عبد المجيد العطاء
محاضرة بخصوص االنظمة االنشائية /كانون أول 2019

استضافة الدكتور وسيم جابي من جامعة كاردف  /بريطانيا
نيسان 2019

استضافة الدكتور وسيم جابي من جامعة كاردف  /بريطانيا
نيسان 2019
17
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اللقاء التنوريري للطالب المستجدين في قسم هندسة العمارة للعام
الدراسي ( / )2020/2019كانون أول 2019
Informative Meeting for new Architecture students for the
academic year (2019/2020) / December 2019

استضافة الدكتور وسيم جابي من جامعة كاردف  /بريطانيا
نيسان 2019

استضافة الدكتور وسيم جابي من جامعة كاردف  /بريطانيا
نيسان 2019
قامت كل من المهندسة نعمات الديسي و المهندسة روان خطاب بعمل لقاء تنويري للطالب المستجدين في قسم هندسة العمارة بحضور
الدكتور ياسر ابو هاشم و مساعدي البحث و التدريس في القسم.

اللقاء التنوريري للطالب المستجدين في قسم هندسة
العمارة للعام الدراسي (( / )2020/2019كانون أول )2019

استضافة الدكتور وسيم جابي من جامعة كاردف  /بريطانيا
نيسان 2019
18
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استضافة الدكتور وسيم جابي من جامعة كاردف  /بريطانيا

تنسيق أمسيات لمشاهدة أفالم مختلفة لالطالع على الحضارات و الثقافات
المتنوعة  /كانون أول 2019
Coordinate Movie evenings to watch different movies in order to
learn about different civilizations and cultures / November 2019
قامت مجموعة الرواد في قسم هندسة العمارة بجامعة البتراء بالتعاون مع اللجنة الطالبية بكلية العمارة والتصميم بالبدء بعمل أمسيات
لمشاهدة أفالم حازت على جوائز متنوعة و لها دور في اثراء ثقافة الطالب و زيادة الحس العائلي في أجواء القسم .بدأتها بأمسية
لمشاهدة فيلم "ذيب" بالتنسيق من الدكتورة لما أبو حسان و المهندسة روان خاطب و المهندس معتز االبطح.

استضافة الدكتور وسيم جابي من جامعة كاردف  /بريطانيا
نيسان 2019

و سيتم عمل سلسلة أمسيات سيحيها قسم هندسة العمارة كل يوم خميس من اول كل شهر للتعرف على ثقافات الشعوب و بعد مشاهدة
الفيلم يدار حوار متبادل بين الضيوف و الطالب واألساتذة بالكلية عن معاني ورسائل الفيلم.

استضافة الدكتور وسيم جابي من جامعة كاردف  /بريطانيا
نيسان 2019

تنسيق أمسية لمشاهدة فيلم / Theeb

كانون أول 2019

استضافة الدكتور وسيم جابي من جامعة كاردف  /بريطانيا
نيسان 2019

استضافة الدكتور وسيم جابي من جامعة كاردف  /بريطانيا
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نيسان 2019

حضور المؤتمر األول لجودة الهواء والبيئة الصحية الداخلية وبيئة
العمل  /تشرين الثاني 2019
& Attending the first conference about indoor Air Environment
Quality / November 2019
بتنظيم من نقابة المهندسين األردنيين والجمعية األمريكية لجودة الهواء الداخلي (فرع األردن) ،حضر كل من د .ياسر
أبو هاشم ،د .عامر الجوخدار ،م .ياسمين السعودي المؤتمر األول لجودة الهواء والبيئة الصحية الداخلية وبيئة العمل
"The first conference in Jordan & the Middle East about "Indoor Air Environment & Quality
under title of "Indoor Environment Quality & Occupational Health Risk Assessment & Raising
Awareness, Professionalism beyond Certification".

والذي عقد في عمان  /فندق مينا تايكي في الفترة .2019/11/24-23

بتنظيم من نقابة المهندسين األردنيين والجمعية األمريكية لجودة الهواء الداخلي (فرع األردن) ،حضر كل من د .ياسر
أبو هاشم ،د .عامر الجوخدار ،م .ياسمين السعودي المؤتمر األول لجودة الهواء والبيئة الصحية الداخلية وبيئة العمل
"The first conference in Jordan & the Middle East about "Indoor Air Environment & Quality
under title of "Indoor Environment Quality & Occupational Health Risk Assessment & Raising
Awareness, Professionalism beyond Certification".

والذي عقد في عمان  /فندق مينا تايكي في الفترة .2019/11/24-23
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اطالق مبادرة "مزاجنا وبيئتنا " من قبل أعضاء قسم هندسة العمارة بجامعة البترا و هي مبادرة
صديقة للبيئة للتقليل من المخلفات البالستيكية والورقية اليومية /أيلول 2019

Launching "Our Mood and Our Environment" initiative an
environmentally friendly initiative to reduce daily plastic and paper
waste / September 2019
بفكرة من رئيس قسم هندسة العمارة الدكتور ياسر أبو هاشم و أعضاء
القسم انطلقت مبادرة "مزاجنا و بيئتنا" و ذلك لتشجيع الطلبة بشرب
قهوة الصباح بالجامعة بدون أكواب ورقية او بالستيكية ،حيث انه تم
تصميم جدران خاصة لتعليق أكواب القهوة عليها داخل الكلية ،وعلى كل
طالب او عضو هيئة تدريس يقوم باستعمال األكواب لعدة مرات أن يقوم
بغسلها وإعادتها قبل نهاية الدوام .واالكواب يتم شرائها مرة واحدة ويكتب
عليه اسم الطالب ورمز قسم هندسة العمارة.
وينتظر من طالب الكليات األخرى تكرار هذه المبادرة لتقليل زيادة التلوث
البيئي لنصل لصفر أكواب ورقية خالل فترة قصيرة.
و قد تم نشر هذه المبادرة في جريدة الدستور يوم الخميس الموافق 19
أيلول .2019

بفكرة من رئيس قسم هندسة العمارة الدكتور ياسر أبو هاشم و أعضاء
القسم انطلقت مبادرة "مزاجنا و بيئتنا" و ذلك لتشجيع الطلبة بشرب
قهوة الصباح بالجامعة بدون أكواب ورقية او بالستيكية ،حيث انه تم
تصميم جدران خاصة لتعليق أكواب القهوة عليها داخل الكلية ،وعلى كل
طالب او عضو هيئة تدريس يقوم باستعمال األكواب لعدة مرات أن يقوم
بغسلها وإعادتها قبل نهاية الدوام .واالكواب يتم شرائها مرة واحدة ويكتب
عليه اسم الطالب ورمز قسم هندسة العمارة.
وينتظر من طالب الكليات األخرى تكرار هذه المبادرة لتقليل زيادة التلوث
البيئي لنصل لصفر أكواب ورقية خالل فترة قصيرة.
و قد تم نشر هذه المبادرة في جريدة الدستور يوم الخميس الموافق 19
أيلول .2019

بفكرة من رئيس قسم هندسة العمارة الدكتور ياسر أبو هاشم و أعضاء
القسم انطلقت مبادرة "مزاجنا و بيئتنا" و ذلك لتشجيع الطلبة بشرب
قهوة الصباح بالجامعة بدون أكواب ورقية او بالستيكية ،حيث انه تم
تصميم جدران خاصة لتعليق أكواب القهوة عليها داخل الكلية ،وعلى كل
طالب او عضو هيئة تدريس يقوم باستعمال األكواب لعدة مرات أن يقوم
بغسلها وإعادتها قبل نهاية الدوام .واالكواب يتم شرائها مرة واحدة ويكتب
عليه اسم الطالب ورمز قسم هندسة العمارة.
وينتظر من طالب الكليات األخرى تكرار هذه المبادرة لتقليل زيادة التلوث
البيئي لنصل لصفر أكواب ورقية خالل فترة قصيرة.
 (Allالموافق 19
الخميس
الدستور يوم
و قد تم نشر هذه المبادرة في جريدة
Department Of Architecture © 2018/2019
Rights
)Reserved
.201921
أيلول

المشاركة في ورشة
Project

عملENI CBC Med Program Call for Strategic

 /حزيران 2019

”Participation in “ENI CBC Med Program Call for Strategic Project
workshop/ June 2019

شارك كالً من الدكتور ياسر أبو هاشم و الدكتورة فاطمة ميادة النمري في ورشة
عمل )(ENI CBC Med program Call for Strategic Project
والتي تهدف إلى دعم وتطبيق نتائج األبحاث وصياغة االستراتيجيات التنموية.

استضافة المتخصصة بتربية األطفال السيدة منال عثمان لطلبة السنة الثانية  /نيسان
2019شارك كالً من الدكتور ياسر أبو هاشم و الدكتورة فاطمة ميادة النمري في
ورشة عمل Med program Call for Strategic

(ENI CBC

)Project
والتي تهدف إلى دعم وتطبيق نتائج األبحاث وصياغة االستراتيجيات التنموية.

استتتضتتافة المتخصتتصتتة بتربية األطفال
الستتيدة منال عثمان لطلبة الستتنة الثانية
 /نيسان 2019
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عقد برنامج صيفي خاص لخريجي الثانوية العامة تحت عنوان نادي االبتكار
الصيفي  /تموز 2019

A special summer program for high school students was held
’’under the title of “Summer Creative Club

ضمن سعي قسم هندسة العمارة المتواصل للتفاعل مع المجتمع المحلي ،وبهدف تعريف خريجي الثانوية العامة بتخصص هندسة العمارة
وإثراء الجانب الثقافي والعلمي لديهم ،قام مجموعة من أساتذة ومهندسي القسم (د ياسر أبو هاشم ،د عامر الجوخدار ،م نعمات الديسي ،م
روان خطاب) بإعداد برنامج صيفي يتضمن زيارات لطلبة المدارس لكلية العمارة والتصميم في جامعة البترا.
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اشتمل البرنامج الذي استمر لمدة  3أيام زيارة لمرافق الجامعة المميزة  ،إضافة إلى مجموعة من المحاضرات التعريفية والنشاطات
التفاعلية والتي تتضمن ما يلي:
 -1زيارة المعرض السنوي لكلية العمارة والتصميم و شرح لمجموعة من المشاريع بمختلف الكليات برفقة الدكتور عامر الجوخدار
و المهندسة سناء األسعد و المهندسة شذى قطيط.
 -2تقديم محاضرة تعريفية عن تخصص هندسة العمارة و موجز عن رحلة الطالب الجامعية أثناء الدراسة من قبل كل من المهندسة
نعمات الديسي و المهندسة روان خطاب و المهندسة سارة أبو سعود و المهندسة بتول القرارعة.
 -3التعرف على مشغل المجسمات وقص الليزر برفقة األستاذ فراس رحال.
 -4التعرف على مرسم الرسم الحر برفقة األستاذ فراس رحال.
 -5التعرف على مختبر التصوير الضوئي برفقة األستاذ لؤي القاضي.
 -6التعرف عى آلية الرسم التقني باستخدام برانامج AutoCad

برفقة المهندسة ياسمين السعودي و المهندس عدي حداد و

المهندسة نعمات الديسي.
 -7التعرف على الفناء الخلفي للكلية وشرح آلية تصميمه.
 -8محاضرة تعريفية عن تخصص التحريك و الوسائط المتعددة قدمها رئيس قسم التحريك الدكتور طارق الريماوي.
 -9التعرف على مشغل النجارة.
 -10تقديم ورشة عمل موجزة لتقنيات الرسم واإلظهار المعماري من قبل كل من المهندسة سناء األسعد والمهندسة بتول القرارعة.
 -11عقد حلقة نقاشية مع مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية في قسم هندسة العمارة.
 -12عمل مسابقات ترفيهية لطلبة المدارس إلضفاء جو من المتعة و التسلية برفقة المهندسة شذى قطيط والمهندس رعد عيسوه).
 -13توزيع شهادات مشاركة على جميع الطالب المشاركين.

مشاركة الدكتور عامر الجوخدار في تحكيم رسالة ماجستير في هندسة العمارة والحفاظ المعماري /تموز 2019
اشتمل البرنامج الذي استمر لمدة  3أيام زيارة لمرافق الجامعة المميزة  ،إضافة إلى مجموعة من المحاضرات التعريفية والنشاطات
التفاعلية والتي تتضمن ما يلي:
 -14زيارة المعرض السنوي لكلية العمارة والتصميم و شرح لمجموعة من المشاريع بمختلف الكليات برفقة الدكتور عامر
الجوخدار و المهندسة سناء األسعد و المهندسة شذى قطيط.
 -15تقديم محاضرة تعريفية عن تخصص هندسة العمارة و موجز عن رحلة الطالب الجامعية أثناء الدراسة من قبل كل من
المهندسة نعمات الديسي و المهندسة روان خطاب و المهندسة سارة أبو سعود و المهندسة بتول القرارعة.
 -16التعرف على مشغل المجسمات وقص الليزر برفقة األستاذ فراس رحال.
 -17التعرف على مرسم الرسم الحر برفقة األستاذ فراس رحال.

©Department Of Architecture .
2018/2019
)Reserved
القاضي
 (Allاألستاذ لؤي
Rightsبريفقة
التصوير الضوئي
 -18 24التعرف على مختبر
 -19التعرف عى آلية الرسم التقني باستخدام برانامج  Autocadبرفقة المهندسة ياسمين السعودي و المهندس عدي حداد و
المهندسة نعمات الديسي.
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مشاركة الدكتور عامر الجوخدار في تحكيم رسالة ماجستير في هندسة
العمارة والحفاظ المعماري /تموز 2019
Dr Amer Al Jokhadar participation in the arbitrary committee for a
Master’s thesis in Architecture Preservation

شارك الدكتور عامر الجوخدار في تحكيم رسالة ماجستير بعنوان "فهم التراث المعماري لفترة الحداثة في جبل الحسين :ظهوره ،أنماطه
المعماري ،وأهميته"
)(Understanding Jabal Al-Hussien’s Architectural Heritage of Modernity: Emergence, typology and significance

للطالبة سرى الحاللشة من الجامعة األلمانية األردنية ،وذلك يوم االثنين الموافق 2019/ 7 /29

المشاركة في ورشة عمل بعنوان "التعليم والتدريب المهني والتعليم العالي الموجه لسوق العمل  /تموز 2019شارك الدكتور عامر الجوخدار في
تحكيم رسالة ماجستير بعنوان "فهم التراث المعماري لفترة الحداثة في جبل الحسين :ظهوره ،أنماطه المعماري ،وأهميته"
)(Understanding Jabal Al-Hussien’s Architectural Heritage of Modernity: Emergence, typology and significance

26

)Department Of Architecture © 2018/2019 (All Rights Reserved

للطالبة سرى الحاللشة من الجامعة األلمانية األردنية ،وذلك يوم االثنين الموافق 2019/ 7 /29

المشاركة في ورشة عمل بعنوان "التعليم والتدريب المهني والتعليم
العالي الموجه لسوق العمل  /تموز 2019
Participate in a workshop entitled " Professional Education and
"Training and Higher Education for the Labor Market.

المشاركة في ورشة عمل بعنوان "التعليم والتدريب المهني والتعليم
العالي الموجه لسوق العمل  /تموز 2019

المشاركة في ورشة عمل بعنوان "التعليم والتدريب المهني والتعليم
العالي الموجه لسوق العمل  /تموز 2019

شارك كل من الدكتور ياسر أبو هاشم والدكتورة شذى ملحيس والدكتور عامر الجوخدار في ورشة العمل بعنوان "التعليم والتدريب المهني
والتعليم العالي الموجه لسوق العمل" والتي نظمتها الوكالة األلمانية لإلنماء والجامعة األلمانية األردنية برعاية وزير التعليم العالي والبحث
العلمي ،والتي أقيمت في فندق األردن يوم الخميس الموافق 2019 / 7 / 18
"التعليم والتدريب المهني والتعليم
المشاركة في ورشة عمل بعنوان
العالي الموجه لسوق العمل  /تموز 2019
المشاركة في حضور فعالية "ع ام رها باألخضر :آلية تصميم وتقييم وترخيص المباني الخضراء في األردن"  /تموز2019شارك كل من
الدكتور ياسر أبو هاشم والدكتورة شذى ملحيس والدكتور عامر الجوخدار في ورشة العمل بعنوان "التعليم والتدريب المهني والتعليم
العالي الموجه لسوق العمل" والتي نظمتها الوكالة األلمانية لإلنماء والجامعة األلمانية األردنية برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
والتي أقيمت في فندق األردن يوم الخميس الموافق 2019 / 7 / 18

المشاركة في ورشة عمل بعنوان "التعليم والتدريب المهني والتعليم
العالي الموجه لسوق العمل  /تموز 2019
27
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المشتتاركة في حضتتور فعالية "ع ّمرها باألخضتتر :آلية تصتتميم وتقييم
وترخيص المباني الخضراء في األردن"  /تموز2019

المشاركة في حضور فعالية "ع ّمرها باألخضر :آلية تصميم وتقييم
وترخيص المباني الخضراء في األردن"  /تموز2019
Attendance in the event "built it green: a mechanism for designing,
”evaluating and licensing green buildings in Jordan
شارك الدكتور عامر الجوخدار والمهندسة نعمات الديسي في حضور فعالية "ع ّمرها باألخضر :آلية تصميم وتقييم وترخيص المباني
الخضراء في األردن" والتي نظمتها لجنة البناء األخضر المعمارية في نقابة المهندسين األردنيين ،حيث أقيمت الفعالية في أمانة عمان
الكبرى يوم السبت الموافق 2019 / 7 / 6

مشاركة الدكتور عامر الجوخدار كعضو في اللجنة التحضيرية واللجنة العلمية لمؤتمر البلقاء الهندسي الدولي الثاني بعنوان "استدامة ،ريادة،
وابتكار" بتنظيم من نقابة المهندسين األردنيين  /فرع البلقاء ،والذي سيعقد في البحر الميت في الفترة 2019 /11 / 28-26شارك الدكتور
عامر الجوخدار والمهندسة نعمات الديسي في حضور فعالية "ع ّمرها باألخضر :آلية تصميم وتقييم وترخيص المباني الخضراء في األردن"
والتي نظمتها لجنة البناء األخضر المعمارية في نقابة المهندسين األردنيين ،حيث أقيمت الفعالية في أمانة عمان الكبرى يوم السبت الموافق
2019 / 7 / 6

مشتتتتتتاركة الدكتور عامر الجوخدار كعضتتتتتتو في اللجنة التحضتتتتتتيرية
واللجنتتة العلميتتة لمؤتمر البلقتتاء الهنتتدستتتتتتي التتدولي الثتتاني بعنوان
"استتتدامة ،ريادة ،وابتكار" بتنظيم من نقابة المهندستتين األردنيين /
فرع البلقاء ،والذي سيعقد في البحر الميت في الفترة /11 / 28-26
2019
استضافة عدد من طلبة مدارس الحصاد التربوي  /آذار 2019مشاركة الدكتور عامر الجوخدار كعضو في اللجنة التحضيرية واللجنة العلمية
لمؤتمر البلقاء الهندسي الدولي الثاني بعنوان "استدامة ،ريادة ،وابتكار" بتنظيم من نقابة المهندسين األردنيين  /فرع البلقاء ،والذي سيعقد في
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البحر الميت في الفترة 2019 /11 / 28-26شارك الدكتور عامر الجوخدار والمهندسة نعمات الديسي في حضور فعالية "ع ّمرها باألخضر:
آلية تصميم وتقييم وترخيص المباني الخضراء في األردن" والتي نظمتها لجنة البناء األخضر المعمارية في نقابة المهندسين األردنيين،

مشاركة الدكتور عامر الجوخدار كعضو في اللجنة التحضيرية واللجنة
، ريادة،العلمية لمؤتمر البلقاء الهندسي الدولي الثاني بعنوان "استدامة
 والذي، فرع البلقاء/ وابتكار" بتنظيم من نقابة المهندسين األردنيين
2019 /12 / 5-3 سيعقد في البحر الميت في الفترة

Dr Amer Al Jokhadar participation in the preparation and scientific
committee for Balqaa International Engineering Confferemce
“Sustainability, Entrepreneurship, and Innovation” which is
organized by Jordan Engineers association/ Balqaa Branch, which
will held in Dead Sea in 2-5/December/2019

Department Of Architecture © 2018/2019 (All Rights Reserved)
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مسابقة أفضل هيكل إنشائي  /نيسان 2019
Pavilion Festival / April 2019

ضمن فعاليات األسبوع العلمي لكلية العمارة و التصميم  ،٢٠١٩نظم قسم هندسة العمارة مسابقة لتنفيذ أفضل هيكل
إنشائي  Pavilion Festivalوذلك يوم الثالثاء الموافق  ،٢٠١٩/٤/٢٣وهدفت الفعالية التي أقيمت أمام كلية العمارة
والتصميم في جامعة البترا إلى تشجيع الفكر اإلبداعي والروح الجماعية واالبتكار في المجتمع األردني ،وذلك من خالل
مشاركة مجموعة من طلبة ست مدارس مختلفة من العاصمة عمان وهي:

30

•

مدارس المنتيسوري الحديثة

•

مدارس الكلية العلمية االسالمية

•

المدارس المستقلة الدولية

•

مدارس الحكمة الثانوية

•

مدارس الحصاد التربوي

•

مدارس أكاديمية القادة الدولية
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ضمن فعاليات األسبوع العلمي لكلية العمارة و التصميم  ،٢٠١٩نظم قسم هندسة العمارة مسابقة لتنفيذ أفضل هيكل
إنشائي  Pavilion Festivalوذلك يوم الثالثاء الموافق  ،٢٠١٩/٤/٢٣وهدفت الفعالية التي أقيمت أمام كلية العمارة

و شارك في تنظيم هذه الفعالية التي تعتبر األولى من نوعها على م ستوى الجامعات األردنية ،مجموعة من أع ضاء الهيئة التدري سية
(د .ياسر أبو هاشم ،د .عامر الجوخدار ،م .ياسمين السعودي ،م .شذى قطيط) ،إضافة إلى فريق مساعدي البحث والتدريس في قسم
هند سة العمارة (م .نعمات الدي سي ،م .روان خطاب ،م .عدي حداد ،م .نور سان أبو جعفر ،م .مرح الشنتير ،م .سارة أبو ال سعود ،م.
بتول القرارعة).

و شارك في تنظيم هذه الفعالية التي تعتبر األولى من نوعها على م ستوى الجامعات األردنية ،مجموعة من أع ضاء الهيئة التدري سية
(د .ياسر أبو هاشم ،د .عامر الجوخدار ،م .ياسمين السعودي ،م .شذى قطيط) ،إضافة إلى فريق مساعدي البحث والتدريس في قسم
هند سة العمارة (م .نعمات الدي سي ،م .روان خطاب ،م .عدي حداد ،م .نور سان أبو جعفر ،م .مرح الشنتير ،م .سارة أبو ال سعود ،م.
بتول القرارعة).

و شارك في تنظيم هذه الفعالية التي تعتبر األولى من نوعها على م ستوى الجامعات األردنية ،مجموعة من أع ضاء الهيئة التدري سية
(د .ياسر أبو هاشم ،د .عامر الجوخدار ،م .ياسمين السعودي ،م .شذى قطيط) ،إضافة إلى فريق مساعدي البحث والتدريس في قسم
هند سة العمارة (م .نعمات الدي سي ،م .روان خطاب ،م .عدي حداد ،م .نور سان أبو جعفر ،م .مرح الشنتير ،م .سارة أبو ال سعود ،م.
بتول القرارعة).

و شارك في تنظيم هذه الفعالية التي تعتبر األولى من نوعها على م ستوى الجامعات األردنية ،مجموعة من أع ضاء الهيئة التدري سية
(د .ياسر أبو هاشم ،د .عامر الجوخدار ،م .ياسمين السعودي ،م .شذى قطيط) ،إضافة إلى فريق مساعدي البحث والتدريس في قسم
هند سة العمارة (م .نعمات الدي سي ،م .روان خطاب ،م .عدي حداد ،م .نور سان أبو جعفر ،م .مرح الشنتير ،م .سارة أبو ال سعود ،م.
بتول القرارعة).

الهيئة التدري سية
مجموعة من أع ضاء
الجامعات األردنية،
نوعها على م
Rightsمن
تعتبر األولى
و شارك في تنظيم هذه الفعالية التي
Department
Of Architecture
ستوى ©
2018/2019
(All
)Reserved

31

(د .ياسر أبو هاشم ،د .عامر الجوخدار ،م .ياسمين السعودي ،م .شذى قطيط) ،إضافة إلى فريق مساعدي البحث والتدريس في قسم
هند سة العمارة (م .نعمات الدي سي ،م .روان خطاب ،م .عدي حداد ،م .نور سان أبو جعفر ،م .مرح الشنتير ،م .سارة أبو ال سعود ،م.

واستغرقت التحضيرات لهذه الفعالية ما يزيد عن الشهر ،تم خاللها عقد عدة اجتماعات لتوزيع المهام والتواصل مع الجهات المعنية ووضع
خطة عمل تفصيلية اشتملت على ما يلي:
-

عمل صفحة مشاركة للفعالية على موقع التواصل االجتماعي الفيسبوكن ووضع تفاصيل للفعالية.

-

إرسال الدعوات إلى المدارس الكترونيا ً و ورقيا ً.

-

تولّي كل مساعد بحث و تدريس تصميم نموذج لهيكل إنشائي ،وعمل لوحة تعليمات خاصة بطريقة تركيب قطع الكرتون لمساعدة
طلبة المدارس على تنفيذ التصميم.

-
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أخذ كافة إجراءات السالمة العامة لتفادي أية إصابات أو جروح.
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ولضمان المساواة والعدالة وعدم التحيز ألي مدرسة تم عمل قرعة بين المدارس المشاركة الختيار أحد النماذج لتنفيذه ،وقد شاركت كل
مدرسة بفريق مكون من  6طالب من المرحلة الثانوية ،وبإشراف مهندس من مساعدي البحث والتدريس ،إضافة إلى طالبين من قسم
هندسة العمارة.
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وفي نهاية الفعالية التي دعمتها جامعة البترا إضافة إلى مجموعة من المؤسسات ،تم تحكيم المشاريع من قبل لجنة من المهندسين
المعماريين من خارج الجامعة والتي تضمنت كالً من م .بالل حماد ،م .ثائر قبعة ،م .علي صوافطة وقد فازت مدرسة المنتيسوري
بالمرتبة األولى كأفضل هيكل انشائي وحصلت على درع جامعة البترا  ،2019كما تم توزيع دروع وهدايا تذكارية لطلبة المدارس
المشاركة وأساتذتهم المرافقين.

وتجدر اإلشارة إلى أنه تمت التغطية اإلعالمية للفعالية من قبل التلفزيون األردني من خالل البرنامج الصباحي يوم جديد والذي عرض
يوم األحد .2019/4/28
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المعتتتتتتترض الستتتتتتتنوي ألعمتتتتتتتال طلبتتتتتتتة كليتتتتتتتة العمتتتتتتتارة والتصتتتتتتتميم
بعنوان "التصميم والتكنولوجيا"  /نيسان 2019
Annual Exhibition for Department of Architecture and Design
تتتتتتتتارة
workتتتتتتتتة العمت
تتتتتتتتة كليت
تتتتتتتتال طلبت
andتتتتتتتتنوي ألعمت
”Designالست
المعتتتتتتتتترض
students
entitled
“ Technology
/ April 2019

والتصتتتتتتتتتتميم
نيسان 2019

بعنتتتتتتتتتتوان "التصتتتتتتتتتتميم والتكنولوجيتتتتتتتتتتا" /

ضمن فعاليات األسبوع العلمي لكلية العمارة والتصميم  ،٢٠١٩افتتح معرض أعمال الطلبة وذلك يوم الخميس الموافق 2019/4/25

المعتتتتتتتتترض الستتتتتتتتتنوي ألعمتتتتتتتتتال طلبتتتتتتتتتة كليتتتتتتتتتة العمتتتتتتتتتارة
والتصتتتتتتتتتتميم بعنتتتتتتتتتتوان "التصتتتتتتتتتتميم والتكنولوجيتتتتتتتتتتا" /
نيسان 2019

المعتتتتتتتتترض الستتتتتتتتتنوي ألعمتتتتتتتتتال طلبتتتتتتتتتة كليتتتتتتتتتة العمتتتتتتتتتارة
والتصتتتتتتتتتتميم بعنتتتتتتتتتتوان "التصتتتتتتتتتتميم والتكنولوجيتتتتتتتتتتا" /
نيسان 2019

المعتتتتتتتتترض الستتتتتتتتتنوي ألعمتتتتتتتتتال طلبتتتتتتتتتة كليتتتتتتتتتة العمتتتتتتتتتارة
والتصتتتتتتتتتتميم بعنتتتتتتتتتتوان "التصتتتتتتتتتتميم والتكنولوجيتتتتتتتتتتا" /
نيسان 2019
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المعتتتتتتتتترض الستتتتتتتتتنوي ألعمتتتتتتتتتال طلبتتتتتتتتتة كليتتتتتتتتتة العمتتتتتتتتتارة
)Department Of Architecture © 2018/2019 (All Rights Reserved
والتصتتتتتتتتتتميم بعنتتتتتتتتتتوان "التصتتتتتتتتتتميم والتكنولوجيتتتتتتتتتتا" /
نيسان 2019

المعرض المتحرك  /نيسان 2019

Mobile Exhibition / April 2019

تم افتتاح المعرض المتحرك خالل اليوم العلمي السنوي لكلية العمارة والتصميم بحضور رئيس جامعة البترا األكرم الدكتور مروان المال
والذي هو نتاج عمل دؤوب من طالب قسم هندسة العمارة بالتعاون مع كلية الهندسة المدنية للفصل الدراسي األول . 2019/2018
كما تم على عدة مراحل استغرقت  6شهور ،ويحمل في طياته جمال وروعة ورؤية جامعة البترا.
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استضافة الدكتور وسيم جابي من جامعة كاردف  /بريطانيا
نيسان 2019

Hosting Dr Wasim Jabi from Cardiff Univeresity / United kingdom /
April 2019

ضمن فعاليات اليوم العلمي لكلية العمارة والتصميم ،استضاف قسم هندسة العمارة الدكتور وسيم جابي ،األستاذ المشارك في جامعة
كاردف في بريطانيا ،والمتخصص بالعمارة الرقمية والبارامترية.

ضمن فعاليات اليوم العلمي لكلية العمارة والتصميم ،استضاف قسم هندسة العمارة الدكتور وسيم جابي ،األستاذ المشارك في جامعة
كاردف في بريطانيا ،والمتخصص بالعمارة الرقمية والبارامترية.

ضمن فعاليات اليوم العلمي لكلية العمارة والتصميم ،استضاف قسم هندسة العمارة الدكتور وسيم جابي ،األستاذ المشارك في جامعة
كاردف في بريطانيا ،والمتخصص بالعمارة الرقمية والبارامترية.

ضمن فعاليات اليوم العلمي لكلية العمارة والتصميم ،استضاف قسم هندسة العمارة الدكتور وسيم جابي ،األستاذ المشارك في جامعة
كاردف في بريطانيا ،والمتخصص بالعمارة الرقمية والبارامترية.
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استضافة المتخصصة بتربية األطفال السيدة منال عثمان لطلبة السنة
الثانية  /نيسان 2019

Hosting Mrs Manal Otham: a specialist in kids upbringing for
second year students
على هامش مادة التصميم المعماري ( )2لطلبة السنة الثانية ،استضاف الدكتور ياسر أبو هاشم مدرس المادة السيدة منال عثمان،
مديرة روضة درب العلم في الصويفية ،حيث نقلت خبرتها التي تزيد عن  17عاما ً إلفادة الطلبة في مشروع تصميم روضة أطفال.

عقد برنامج صيفي خاص لخريجي الثانوية العامة تحت عنوان نادي االبتكار الصيفي  /تموز 2019على هامش مادة التصميم المعماري

استضافة المتخصصة بتربية األطفال السيدة منال عثمان لطلبة السنة
حيث نقلت خبرتها التي تزيد عن  17عاما ً إلفادة الطلبة في مشروع تصميم روضة
أطفال .نيسان 2019
الثانية /

( )2لطلبة السنة الثانية ،استضاف الدكتور ياسر أبو هاشم مدرس المادة السيدة منال عثمان ،مديرة روضة درب العلم في الصويفية،

عقد برنامج صتتتتتتيفي خاص لخريجي الثانوية العامة تحت عنوان
نادي االبتكار الصيفي  /تموز 2019

استضافة المتخصصة بتربية األطفال السيدة منال عثمان لطلبة السنة
الثانية  /نيسان 2019
عقد برنامج صيفي خاص لخريجي الثانوية العامة تحت عنوان نادي االبتكار الصيفي  /تموز 2019على هامش مادة التصميم المعماري
( )2لطلبة السنة الثانية ،استضاف الدكتور ياسر أبو هاشم مدرس المادة السيدة منال عثمان ،مديرة روضة درب العلم في الصويفية،
حيث نقلت خبرتها التي تزيد عن  17عاما ً إلفادة الطلبة في مشروع تصميم روضة أطفال.

عقد برنامج صيفي خاص لخريجي الثانوية العامة تحت عنوان نادي االبتكار الصيفي  /تموز 2019على هامش مادة التصميم المعماري
( )2لطلبة السنة الثانية ،استضاف الدكتور ياسر أبو هاشم مدرس المادة السيدة منال عثمان ،مديرة روضة درب العلم في الصويفية،
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حيث نقلت خبرتها التي تزيد عن  17عاما ً إلفادة الطلبة في مشروع تصميم روضة أطفال.

استضافة المتخصصة بتربية األطفال السيدة منال عثمان لطلبة السنة
الثانية  /نيسان 2019

استضافة عدد من طلبة مدارس الحصاد التربوي  /آذار 2019
Hosting a number of students from AlHassad AlTarbawi
Schools / March 2019

استضافة عدد من طلبة مدارس الحصاد التربوي  /آذار 2019

استضافة عدد من طلبة مدارس الحصاد التربوي  /آذار 2019

استضافة عدد من طلبة مدارس الحصاد التربوي  /آذار 2019

استضافة عدد من طلبة مدارس الحصاد التربوي  /آذار 2019

استضاف قسم هندسة العمارة في جامعة البترا على مدار يومين خالل شهر آذار  2019مجموعة من طلبة مدارس الحصاد التربوي.
وهدفت الزيارة إلى تعريف الطلبة بتخصص هندسة العمارة من خالل برنامج تفاعلي قام بإعداده كل من المهندسة روان خطاب والمهندسة
نعمات الديسي وبإشراف الدكتور ياسر أبو هاشم رئيس قسم هندسة العمارة.

استضافة عدد من طلبة مدارس الحصاد التربوي  /آذار 2019
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استضافة عدد من طلبة مدارس الحصاد التربوي  /آذار 2019

واشتمل البرنامج الذي استمر لمدة خمس ساعات يوميا ً على ما يأتي:
-

محاضرة تعريفية بهندسة العمارة ومجاالت الدراسة والعمل ضمن هذا التخصص.

-

زيارة المعرض السنوي لكلية العمارة والتصميم.

-

التعرف على تقنيات اإلظهار المعماري.

-

حضور جزء من مراسم التصميم المعماري لطلبة السنة الثانية.

-

التعرف على أسس التصوير الضوئي وتطبيقها من خالل جلسة تصوير تفاعلية.

-

التعرف على تقنيات الطباعة الحديثة وقص المجسمات باستخدام الليزر.

مشاركة الدكتور عامر الجوخدار كمتحدث رئيسي في األسبوع العلمي بجامعة عمان األهلية  /آذار 2019
واشتمل البرنامج الذي استمر لمدة خمس ساعات يوميا ً على ما يأتي:
-

محاضرة تعريفية بهندسة العمارة ومجاالت الدراسة والعمل ضمن هذا التخصص.

-

زيارة المعرض السنوي لكلية العمارة والتصميم.

-

التعرف على تقنيات اإلظهار المعماري.

-

حضور جزء من مراسم التصميم المعماري لطلبة السنة الثانية.

-

التعرف على أسس التصوير الضوئي وتطبيقها من خالل جلسة تصوير تفاعلية.

-

التعرف على تقنيات الطباعة الحديثة وقص المجسمات باستخدام الليزر.

مشاركة الدكتور عامر الجوخدار كمتحدث رئيسي في األسبوع
العلمي بجامعة عمان األهلية  /آذار 2019
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مشاركة الدكتور عامر الجوخدار كمتحدث رئيسي في األسبوع العلمي بجامعة عمان األهلية  /آذار 2019
واشتمل البرنامج الذي استمر لمدة خمس ساعات يوميا ً على ما يأتي:
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مشاركة الدكتور عامر الجوخدار كمتحدث رئيسي في األسبوع العلمي
بجامعة عمان األهلية  /آذار 2019

Dr. Amer Al-Joukhdar participated as a keynote speaker at The
Scientific Week at Al-Ahliyya Amman University, March 2019

شارك الدكتور عامر الجوخدار من قسم هندسة العمارة في جامعة البترا كمتحدث رئيسي في فعاليات األسبوع العلمي في جامعة
عمان األهلية ،والذي عقد برعاية سمو األميرة وجدان الهاشمي بتاريخ  ،2019/3/17وكانت المحاضرة بعنوان
 ،A Smart-Parametric Design Approach towards Socially-Sustainable Buildingsوتحدث فيها عن
برنامج تصميمي رقمي قام بابتكاره ليقدم حلوالً للمباني السكنية العالية للمساعدة على إيجاد بيئة اجتماعية تفاعلية مع المحافظة
على الخصوصية والهوية الثقافية للمنطقة.

استضافة منسق "جائزة تميز" المهندس أسيد العيطان /آذار 2019
شارك الدكتور عامر الجوخدار من قسم هندسة العمارة في جامعة البترا كمتحدث رئيسي في فعاليات األسبوع العلمي في جامعة
عمان األهلية ،والذي عقد برعاية سمو األميرة وجدان الهاشمي بتاريخ  ،2019/3/17وكانت المحاضرة بعنوان
 ،A Smart-Parametric Design Approach towards Socially-Sustainable Buildingsوتحدث فيها عن
برنامج تصميمي رقمي قام بابتكاره ليقدم حلوالً للمباني السكنية العالية للمساعدة على إيجاد بيئة اجتماعية تفاعلية مع المحافظة
على الخصوصية والهوية الثقافية للمنطقة.
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استضافة منسق "جائزة تميز" المهندس أسيد العيطان /آذار

استضافة منسق "جائزة تميز" المهندس أسيد العيطان /آذار 2019
Hosting the coordinator of "Tamayouz award", Eng. Osaid Al-Aitan
/ March 2019
استتتتتضتتتتافة المهندس شتتتتادت عبدالستتتتالم لتقديم محاضتتتترة بعنوان يمقدمة في األستتتتس التخطيطية
والتصتتتميمية للمباني العاليةل لطلبة الستتتنة الرابعة آذار 2019استتتتضتتتافة منستتتق "جائزة تميز"
المهندس أسيد العيطان آذار 2019

استضتتتتتافة المهنتتتتتدس شتتتتتادت عبدالستتتتتالم لتقتتتتتديم محاضتتتتترة بعنتتتتتوان يمقدمتتتتتة فتتتتتي األستتتتتس
التخطيطية والتصميمية للمباني العاليةل لطلبة السنة الرابعة آذار 2019

استتتتتضتتتتافة المهندس شتتتتادت عبدالستتتتالم لتقديم محاضتتتترة بعنوان يمقدمة في األستتتتس التخطيطية
والتصتتتميمية للمباني العاليةل لطلبة الستتتنة الرابعة آذار 2019استتتتضتتتافة منستتتق "جائزة تميز"
المهندس أسيد العيطان آذار 2019
استضاف قسم هندسة العمارة منسق "جائزة تميز" المهندس أسيد العيطان بتاريخ  2019/3/27في مسرح الكلية الجديد ،حيث
تحدث الضيف بحضور مجموعة من طلبة السنة الخامسة والسنة الرابعة عن شروط االشتراك بالجائزة.

استتتتتضتتتتافة المهندس شتتتتادت عبدالستتتتالم لتقديم محاضتتتترة بعنوان يمقدمة في األستتتتس التخطيطية
والتصتتتميمية للمباني العاليةل لطلبة الستتتنة الرابعة آذار 2019استتتتضتتتافة منستتتق "جائزة تميز"
المهندس أسيد العيطان آذار 2019

استضتتتتتافة المهنتتتتتدس شتتتتتادت عبدالستتتتتالم لتقتتتتتديم محاضتتتتترة بعنتتتتتوان يمقدمتتتتتة فتتتتتي األستتتتتس
التخطيطية والتصميمية للمباني العاليةل لطلبة السنة الرابعة آذار 2019
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استضتتتتتافة المهنتتتتتدس شتتتتتادت عبدالستتتتتالم لتقتتتتتديم محاضتتتتترة بعنتتتتتوان يمقدمتتتتتة فتتتتتي األستتتتتس
التخطيطية والتصميمية للمباني العاليةل لطلبة السنة الرابعة آذار 2019

استضافة المهندس شادي عبدالسالم لتقديم محاضرة بعنوان (مقدمة في
األسس التخطيطية والتصميمية للمباني العالية) لطلبة السنة الرابعة /
آذار 2019
Eng. Shadi Abdel Salam hosting a lecture entitled (Introduction to
the planning and design basics of high-rise buildings) for students
of the fourth year / March 2019

حرصا ً على إفادة الطلبة من الناحية العملية وربط مشاريع التصميم بالواقع ،وسعيا ً لتعريفهم بسوق العمل ومنهجيات التصميم في المؤسسات
العالمية ،استضاف مدرسو مساق التصميم المعماري ( 6الدكتورة فاطمة ميادة النمري والدكتور عامر الجوخدار) بتاريخ 2019/3/24
المهندس شادي عبدالسالم (المعماري الشريك و رئيس التصميم و مدير أتيليه جعفر طوقان للعمارة والتصميم) ،وذلك لتقديم محاضرة بعنوان
(مقدمة في األسس التخطيطية والتصميمية للمباني العالية) ،حيث عرض من خاللها مجموعة متميزة من مشاريع الشركة في األردن وفلسطين
والسعودية ،إضافة إلى إتاحة الفرصة للطلبة لتجربة مشاهدة المشاريع من خالل تقنية Virtual Reality

استضافة المهندس كرم العوض لتقديم محاضرة بعنوان (تصميم األبراج واألبنية العالية في األردن) لطلبة السنة الرابعة  /آذار 2019حرصا ً على
إفادة الطلبة من الناحية العملية وربط مشاريع التصميم بالواقع ،وسعيا ً لتعريفهم بسوق العمل ومنهجيات التصميم في المؤسسات العالمية،
استضاف مدرسو مساق التصميم المعماري ( 6الدكتورة فاطمة ميادة النمري والدكتور عامر الجوخدار) بتاريخ  2019/3/24المهندس شادي
عبدالسالم (المعماري الشريك و رئيس التصميم و مدير أتيليه جعفر طوقان للعمارة والتصميم) ،وذلك لتقديم محاضرة بعنوان (مقدمة في
األسس التخطيطية والتصميمية للمباني العالية) ،حيث عرض من خاللها مجموعة متميزة من مشاريع الشركة في األردن وفلسطين والسعودية،
إضافة إلى إتاحة الفرصة للطلبة لتجربة مشاهدة المشاريع من خالل تقنية Virtual Reality
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استتتتضتتتافة المهندس كرم العوض لتقديم محاضتتترة بعنوان (تصتتتميم
األبراج واألبنيتتة العتتاليتتة في األردن) لطلبتتة الستتتتتتنتتة الرابعتتة  /آذار

استضافة المهندس كرم العوض لتقديم محاضرة بعنوان (تصميم األبراج
واألبنية العالية في األردن) لطلبة السنة الرابعة  /آذار 2019
Eng. Karam Al-Awad hosting a lecture entitled (design of towers
And high-rise buildings in Jordan) for students of the fourth year /
March 2019

استضاف مدرسو مساق التصميم المعماري ( 6الدكتورة فاطمة ميادة النمري والدكتور عامر الجوخدار) بتاريخ  2019/3/19المهندس كرم
العوض مدير المشاريع في شركة ميسم لالستشارات ،وذلك لعرض تجربته في التصميم واإلشراف على مجموعة من األبراج واألبنية العالية في
األردن وفلسطين وأبو ظبي ،وكذلك األسس الواجب اتباعها من النواحي الحضرية والمعمارية واإلنشائية والكهربائية والميكانيكية خالل تصميم
هذه المشاريع.

تقديم محاضرة للدكتورة لما أبو حسان في نقابة المهندسين األردنيين /آذار 2019استضاف مدرسو مساق التصميم المعماري ( 6الدكتورة فاطمة
ميادة النمري والدكتور عامر الجوخدار) بتاريخ  2019/3/19المهندس كرم العوض مدير المشاريع في شركة ميسم لالستشارات ،وذلك لعرض
تجربته في التصميم واإلشراف على مجموعة من األبراج واألبنية العالية في األردن وفلسطين وأبو ظبي ،وكذلك األسس الواجب اتباعها من
النواحي الحضرية والمعمارية واإلنشائية والكهربائية والميكانيكية خالل تصميم هذه المشاريع.

تقديم محاضرة للدكتورة لما أبو حسان في نقابة المهندسين األردنيين
/آذار 2019
تقديم محاضرة للدكتورة لما أبو حسان في نقابة المهندسين األردنيين /آذار 2019استضاف مدرسو مساق التصميم المعماري ( 6الدكتورة فاطمة
ميادة النمري والدكتور عامر الجوخدار) بتاريخ  2019/3/19المهندس كرم العوض مدير المشاريع في شركة ميسم لالستشارات ،وذلك لعرض
تجربته في التص ميم واإلشراف على مجموعة من األبراج واألبنية العالية في األردن وفلسطين وأبو ظبي ،وكذلك األسس الواجب اتباعها من
النواحي الحضرية والمعمارية واإلنشائية والكهربائية والميكانيكية خالل تصميم هذه المشاريع.

Department
Of Architecture
© 2018/2019
Rightsاأل(All
(الدكتورة فاطمة
التصميم المعماري 6
استضاف مدرسو مساق
ردنيين /آذار 2019
)Reservedالمهندسين
محاضرة للدكتورة لما أبو حسان في نقابة
تقديم 46
ميادة النمري والدكتور عامر الجوخدار) بتاريخ  2019/3/19المهندس كرم العوض مدير المشاريع في شركة ميسم لالستشارات ،وذلك لعرض
تجربته في التصميم واإلشراف على مجموعة من األبراج واألبنية العالية في األردن وفلسطين وأبو ظبي ،وكذلك األسس الواجب اتباعها من

تقديم محاضتتترة للدكتورة لما أبو حستتتان في نقابة المهندستتتين األردنيين
/آذار 2019
Presentation of a lecture by Dr. Lama Abu Hassan at the Jordanian
Engineers Association / March 2019

ضمن نشاطات اللجنة العلمية للشعبة المعمارية في نقابة المهندسين
األردنيين ،قدمت الدكتورة لما أبو حسان محاضرة بعنوان "العمارة
الحركية والحسية السينمائية" وذلك يوم السبت الموافق
 .2019/3/2وقد أدار الجلسة والحوار الدكتورة فاطمة ميادة النمري.
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مشاركة طلبة قسم هندسة العمارة في ورشة عمل "العمارة البارامترية"
المنعقدة في الجامعة األردنية  /آذار 2019
Participation of students of the Department of Architecture in the
"Parametric Architecture" workshop held at the University of Jordan
/ March 2019

شارك طلبة قسم هندسة العمارة بورشة عمل بعنوان " العمارة
البارامترية" والتي قام بتنظيمها الملتقى المعماري الوسيط ،والتي
عقدت في الجامعة األردنية خالل الفترة 2019/3/5-3

مشاركة الدكتور ياسر
أبو هاشم في حفل إطالق
الخطة الوطنية لتصويب
أوضاع المباني القائمة /
آذار 2019
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مشاركة الدكتور ياسر
أبو هاشم في حفل إطالق
الخطة الوطنية لتصويب
أوضاع المباني القائمة /
آذار 2019
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مشاركة الدكتور ياسر أبو هاشم في حفل إطالق الخطة الوطنية لتصويب
أوضاع المباني القائمة  /آذار 2019
Dr. Yasser Abu Hashem participated in the launching ceremony of
the national plan to correct the existing building conditions / March
2019

شارك قسم هندسة العمارة في جامعة البترا ممثالً بالدكتور ياسر أبو هاشم في إطالق الخطة الوطنية لتصويب أوضاع المباني القائمة
والمرافق العامة ،والذي أقيم برعاية دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء وذلك يوم االثنين الموافق  2019/3/11في فندق جراند
حياة عمان.

المشاركة في ورشة عمل بعنوان " تطوير تعليمات االعتماد والتأهيل لالستشاريين للعمل في األردن "  /آذار 2019شارك قسم هندسة
العمارة في جامعة البترا ممثالً بالدكتور ياسر أبو هاشم في إطالق الخطة الوطنية لتصويب أوضاع المباني القائمة والمرافق العامة،
والذي أقيم برعاية دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء وذلك يوم االثنين الموافق  2019/3/11في فندق جراند حياة عمان.
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تطوير تعليمات
المشتتاركة في ورشتتة عمل بعنوان "
والتأهيل لالستشاريين للعمل في األردن "  /آذار 2019

المشتتتتتاركة في ورشتتتتتة عمل بعنوان " تطوير تعليمات االعتماد والتأهيل
لالستشاريين للعمل في األردن "  /آذار 2019

Participation in a workshop entitled "Developing accreditation and
qualification instructions for consultants to work in Jordan" / March
2019
والتأهيل
المشتتتتتاركة في ورشتتتتتة عمل بعنوان " تطوير تعليمات االعتماد

لالستشاريين للعمل في األردن "  /آذار 2019

المشتتتتتاركة في ورشتتتتتة عمل بعنوان " تطوير تعليمات االعتماد والتأهيل
لالستشاريين للعمل في األردن "  /آذار 2019
شارك قسم هندسة العمارة في جامعة البترا ممثالً بالمهندس
رعد عيسوه في ورشة عمل بعنوان "تطوير تعليمات
األردن" والتي
فيللعمل في
لالستشاريين
عمل بعنوان " تطوير تعليمات االعتماد والتأهيل
ورشتتتتتة
والتأهيلتتتتاركة
االعتمادالمشت
عقدت في مجمع النقابات المهنية في عمان يوم االثنين
األردن "  /آذار 2019
لالستشاريين للعمل في

الموافق 2019/3/18

المشاركة في ورشة عمل في أمانة عمان الكبرى إلطالق
مشروع تحويل عمان إلى مدينة خضراء  /شباط 2019

عمل بعنوان " تطوير تعليمات االعتماد والتأهيل
تتتتاركةفيفي
المشت
ورشتممثالً
تتتتةبالمهندس
جامعة البترا
هندسة العمارة
شارك قسم
"تطوير تعليمات
عمل بعنوان
رعد عيسوه في ورشة
األردن "  /آذار 2019
للعمل في
لالستشاريين
االعتماد والتأهيل لالستشاريين للعمل في األردن" والتي
عقدت في مجمع النقابات المهنية في عمان يوم االثنين

الموافق 2019/3/18

المشتتتتتاركة في ورشتتتتتة عمل بعنوان " تطوير تعليمات االعتماد والتأهيل
األردن "  /آذار 2019
للعملفيفيورشتتتة
لالستشاريينتتاركة
المشت
Department Of Architecture © 2018/2019 (All Rights
)Reservedع مان
 50ع مل في أ ما نة
التتتتتكتتتتتبتتتتترى إلطتتتتتالق
مشتتروع تحويل عمان

المشاركة في ورشة عمل في أمانة عمان الكبرى إلطالق مشروع تحويل
عمان إلى مدينة خضراء  /شباط 2019
Participation in a workshop in the Greater Amman Municipality to
launch the project to transform Amman into a green city / February
2019

شارك قسم هندسة العمارة في جامعة البترا ممثالً بالدكتور ياسر أبو هاشم والدكتور عامر الجوخدار في ورشة العمل التي نظمتها أمانة
عمان الكبرى بالتعاون مع البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير إلطالق مشروع تحويل عمان إلى مدينة خضراء " Amman Green
 ، "City Action Plan Launchحيث عقدت الورشة بتاريخ 2019/2/25

عقد ورشة عمل متخصصة في التصميم التشاركي  /تشرين ثاني 2017شارك قسم هندسة العمارة في جامعة البترا ممثالً بالدكتور ياسر
أبو هاشم والدكتور عامر الجوخدار في ورشة العمل التي نظمتها أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير إلطالق
الورشة بتاريخ
 ، Ammanحيث عقدت
Green "City
Action Plan(All
Launch
)" Reserved
مشروع تحويل عمان إلى مدينة خضراء
Department
Of Architecture
© 2018/2019
Rights
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عقد ورشة عمل متخصصة في التصميم التشاركي /تشرين ثاني 2017
عقد ورشة عمل متخصصة في التصميم التشاركي  /تشرين ثاني 2017
A workshop on participatory design held in November 2017

عقد ورشة عمل متخصصة في التصميم التشاركي  /تشرين ثاني 2017
قام مركز دراسات البيئة المبنية ( CSBEم .الرا زريقات) بالتعاون
مع طلبة كلية العمارة والتصميم بعمل ورشة عمل متخصصة في
التصميم التشاركي  /تشرين ثاني 2017
عقد ورشة عمل متخصصة في
التصميم التشاركي وذلك بتاريخ  . 2017/10/26وتهدف الدورة الى

تدريب طلبة من الجامعات من تخصصات العمارة والتصميم ليقوموا

مدارس حكومية
والعمل كمنسقين لطلبة
بدورهم بنقل
التصميم التشاركي  /تشرين ثاني 2017
متخصصةفيفي
المعرفةعمل
ورشة
عقد
إلعادة تصميم وتأهيل أجزاء محددة من مدارسهم وذلك من خالل
مشاركة الطلبة نفسهم في اتخاذ القرارات التي تخص مدارسهم ونقل

التصميم التشاركي  /تشرين ثاني 2017
عقد ورشة عمل متخصصة في
الخبرات التصميمية والمهارات التنفيذية الى طلبة اخرين وهو ما
يعرف بمفهوم االستدامة .باشراف د هدير ميرزه  ,د خالد طرزي و م
عقدخطاب.
روان
ورشة عمل متخصصة في التصميم التشاركي  /تشرين ثاني 2017
زريقات) بالتعاون
المبنية ( CSBEم.
ورشةالبيئة
مركز دراسات
قام
التصميم التشاركي  /تشرين ثاني 2017
الرا في
متخصصة
عمل
عقد
مع طلبة كلية العمارة والتصميم بعمل ورشة عمل متخصصة في
التصميم التشاركي وذلك بتاريخ  . 2017/10/26وتهدف الدورة الى

التصميم التشاركي  /تشرين ثاني 2017
العمارة في
متخصصة
عمل
ورشة
عقد
والتصميم ليقوموا
من تخصصات
الجامعات
تدريب طلبة من
بدورهم بنقل المعرفة والعمل كمنسقين لطلبة في مدارس حكومية
إلعادة تصميم وتأهيل أجزاء محددة من مدارسهم وذلك من خالل
التصميم التشاركي  /تشرين ثاني 2017
عقد ورشة عمل متخصصة في
مشاركة الطلبة نفسهم في اتخاذ القرارات التي تخص مدارسهم ونقل

الخبرات التصميمية والمهارات التنفيذية الى طلبة اخرين وهو ما

خالد طرزي و م
باشراف د هدير ميرزه
االستدامة.
عقد بمفهوم
يعرف
التصميم التشاركي  /تشرين ثاني 2017
متخصصة ,دفي
عمل
ورشة
روان خطاب.

عقد ورشة عمل متخصصة في التصميم التشاركي  /تشرين ثاني 2017
قام مركز دراسات البيئة المبنية ( CSBEم .الرا زريقات) بالتعاون
مع طلبة كلية العمارة والتصميم بعمل ورشة عمل متخصصة في
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52عقد ورشة عمل
التصميم التشاركي وذلك بتاريخ  . 2017/10/26وتهدف الدورة الى
تدريب طلبة من الجامعات من تخصصات العمارة والتصميم ليقوموا
بدورهم بنقل المعرفة والعمل كمنسقين لطلبة في مدارس حكومية

عقد ورشة عمل متخصصة في مجال
 /Renewable Energy System Designشباط 2018
Holding a specialized workshop in Renewable Energy System
Design / February 2018

عقدت ورشة عمل بعنوان C-MAP Tool for
Renewable Energy System Design
بالتعاون ما بين طلبة كلية العمارة والتصميم وطلبة
كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا و
 ، ENEPLANوذلك يوم 2018/2/20

عقدت ورشة عمل بعنوان C-MAP Tool for
Renewable Energy System Design
بالتعاون ما بين طلبة كلية العمارة والتصميم وطلبة
كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا و
 ، ENEPLANوذلك يوم 2018/2/20

عقدت ورشة عمل بعنوان C-MAP Tool for
Renewable Energy System Design
بالتعاون ما بين طلبة كلية العمارة والتصميم وطلبة
كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا و
 ، ENEPLANوذلك يوم 2018/2/20

عقدت ورشة عمل بعنوان C-MAP Tool for
Renewable Energy System Design
بالتعاون ما بين طلبة كلية العمارة والتصميم وطلبة
جامعة البترا
كلية تكنولوجيا المعلومات في
Rightsو Department Of Architecture © 2018/2019 (All
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مشتتتتتتتاركة الدكتور عامر الجوخدار في الفعالية التي نظمتها لجنة البناء
األخضتتتتتتر المعمارية في نقابة المهندستتتتتتين األردنيين بعنوان "عالمنا بعد
خمسين عاماً :حلم العيش المستدام" /تشرين أول 2018
Dr. Amer Al-Joukhdar's participation in the event organized by the
Architectural Green Building Committee in the Jordanian Engineers
Association entitled "Our world after fifty years: the dream of
sustainable living" / October 2018
شتتتتتتتتتتتارك التتتتتتتتتتتدكتور عتتتتتتتتتتتامر
الجوختتتتتدار فتتتتتي الفعاليتتتتتة التتتتتتي
نظمتهتتتتتتتتتتتتا لجنتتتتتتتتتتتتة البنتتتتتتتتتتتتاء
األخضتتتتتتتتتر المعماريتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتي
نقابتتتتتتة المهندستتتتتتين األردنيتتتتتتين
بعنتتتتتتتتتتتوان "عالمنتتتتتتتتتتتا بعتتتتتتتتتتتد
خمستتتتتين عامتتتتتاً :حلتتتتتم العتتتتتيش
المستتتتتتتتدام" ،والتتتتتتتتي تحتتتتتتتدث
فيهتتتتا عتتتتن االستتتتتدامة والبنتتتتاء
األخضتتتتتتتتتتتر ،كمتتتتتتتتتتتا عتتتتتتتتتتترض
ابتكتتتتتتتاره لبرنتتتتتتتامج تصتتتتتتتميمي
رقمتتتتتتتتتتتتتي يقتتتتتتتتتتتتتدم حلتتتتتتتتتتتتتوالً
تصتتتتتتميمية للمبتتتتتتاني الستتتتتتكنية
العاليتتتتتتة تستتتتتتاعد فتتتتتتي ايجتتتتتتاد
بيئتتتتتة اجتماعيتتتتتة تفاعليتتتتتة متتتتتع
الحفتتتتتتتتاظ علتتتتتتتتى الخصوصتتتتتتتتية
والهويتتتتتتة الثقافيتتتتتتتة للمنطقتتتتتتتة.
وعقتتتتتتتتتتتدت الفعاليتتتتتتتتتتتة يتتتتتتتتتتتوم
الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبت الموافتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق
.2018/10/20

المشاااااااركة فااااااي حفاااااال تكااااااريم
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الجهاااااااااااااااااااااات الداعمااااااااااااااااااااااة
والمشاااااااااااركة فااااااااااي مسااااااااااابقة
الملكاااااااااة عليااااااااااء للمساااااااااؤولية

المشاركة في حفل تكريم الجهات الداعمة والمشاركة في مسابقة الملكة
علياء للمسؤولية االجتماعية لعام / 2018تشرين أول 2018
Participation in the honoring ceremony for the supporters and
participants in the Queen Alia Social Responsibility Competition
for the year 2018 / October 2018

برعايتتتتتة ستتتتتمو األميتتتتترة بستتتتتمة بنتتتتتت طتتتتتالل ،شتتتتتارك قستتتتتم هندستتتتتة العمتتتتتارة فتتتتتي جامعتتتتتة البتتتتتترا ممتتتتتثالً بالتتتتتدكتورة
هتتتتتتتدير ميتتتتتتترزه فتتتتتتتي حفتتتتتتتل تكتتتتتتتريم الجهتتتتتتتات الداعمتتتتتتتة والمشتتتتتتتاركة فتتتتتتتي مستتتتتتتابقة الملكتتتتتتتة عليتتتتتتتاء للمستتتتتتتؤولية
االجتماعية لعام  ، 2018والذي عقد بتاريخ 2018/10/8

برعايتتتتتة ستتتتتمو األميتتتتترة بستتتتتمة بنتتتتتت طتتتتتالل ،شتتتتتارك قستتتتتم هندستتتتتة العمتتتتتارة فتتتتتي جامعتتتتتة البتتتتتترا ممتتتتتثالً بالتتتتتدكتورة
هتتتتتتتدير ميتتتتتتترزه فتتتتتتتي حفتتتتتتتل تكتتتتتتتريم الجهتتتتتتتات الداعمتتتتتتتة والمشتتتتتتتاركة فتتتتتتتي مستتتتتتتابقة الملكتتتتتتتة عليتتتتتتتاء للمستتتتتتتؤولية
االجتماعية لعام  ، 2018والذي عقد بتاريخ 2018/10/8

برعايتتتتتة ستتتتتمو األميتتتتترة بستتتتتمة بنتتتتتت طتتتتتالل ،شتتتتتارك قستتتتتم هندستتتتتة العمتتتتتارة فتتتتتي جامعتتتتتة البتتتتتترا ممتتتتتثالً بالتتتتتدكتورة
هتتتتتتتدير ميتتتتتتترزه فتتتتتتتي حفتتتتتتتل تكتتتتتتتريم الجهتتتتتتتات الداعمتتتتتتتة والمشتتتتتتتاركة فتتتتتتتي مستتتتتتتابقة الملكتتتتتتتة عليتتتتتتتاء للمستتتتتتتؤولية
االجتماعية لعام  ، 2018والذي عقد بتاريخ 2018/10/8
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برعايتتتتتة ستتتتتمو األميتتتتترة بستتتتتمة بنتتتتتت طتتتتتالل ،شتتتتتارك قستتتتتم هندستتتتتة العمتتتتتارة فتتتتتي جامعتتتتتة البتتتتتترا ممتتتتتثالً بالتتتتتدكتورة
هتتتتتتتدير ميتتتتتتترزه فتتتتتتتي حفتتتتتتتل تكتتتتتتتريم الجهتتتتتتتات الداعمتتتتتتتة والمشتتتتتتتاركة فتتتتتتتي مستتتتتتتابقة الملكتتتتتتتة عليتتتتتتتاء للمستتتتتتتؤولية

استضافة وفد من جامعة كوفنتري البريطاني/

كانون األول 2018

Hosting a deputations from the British University of Coventry /
December 2018

استضتتتتتتتتاف قستتتتتتتتم هندستتتتتتتتة العمتتتتتتتتارة يتتتتتتتتوم األحتتتتتتتتد الموافتتتتتتتتق  2018/12/9وفتتتتتتتتدا ً متتتتتتتتن جامعتتتتتتتتة
كتتتتتوفنتري البريطانيتتتتتة ممتتتتتتثالً بعميتتتتتدة كليتتتتتتة الفنتتتتتون والتصتتتتتتميم التتتتتدكتورة راشتتتتتتيل نتتتتتولز ،ومتتتتتتديرة
العالقتتتتتتات العامتتتتتتتة والدوليتتتتتتتة بتتتتتتتاربرا تتتتتتتتولي ،وبحضتتتتتتور عميتتتتتتتدة كليتتتتتتتة العمتتتتتتتارة والتصتتتتتتتميم فتتتتتتتي
جامعتتتتتة البتتتتتترا ورؤستتتتتاء األقستتتتتام ومستتتتتاعدو العميتتتتتد،وجرى ختتتتتالل اللقتتتتتاء بحتتتتتث آليتتتتتة التعتتتتتاون متتتتتا
بتتتتتتين جامعتتتتتتة كتتتتتتوفنري وجامعتتتتتتة البتتتتتتترال لالستتتتتتتفادة متتتتتتن البتتتتتترامج المشتتتتتتتركة لتبتتتتتتادل الطلبتتتتتتة،
وتطتتتتتتوير الخطتتتتتتط الدراستتتتتتية ،وتأستتتتتتيس برنتتتتتتامج الماجستتتتتتتير فتتتتتتي هندستتتتتتة العمتتتتتتارة فتتتتتتي جامعتتتتتتة
البترا.

استضتتتتتتتتاف قستتتتتتتتم هندستتتتتتتتة العمتتتتتتتتارة يتتتتتتتتوم األحتتتتتتتتد الموافتتتتتتتتق  2018/12/9وفتتتتتتتتدا ً متتتتتتتتن جامعتتتتتتتتة
كتتتتتوفنتري البريطانيتتتتتة ممتتتتتتثالً بعميتتتتتدة كليتتتتتتة الفنتتتتتون والتصتتتتتتميم التتتتتدكتورة راشتتتتتتيل نتتتتتولز ،ومتتتتتتديرة
العالقتتتتتتات العامتتتتتتتة والدوليتتتتتتتة بتتتتتتتاربرا تتتتتتتتولي ،وبحضتتتتتتور عميتتتتتتتدة كليتتتتتتتة العمتتتتتتتارة والتصتتتتتتتميم فتتتتتتتي
جامعتتتتتة البتتتتتترا ورؤستتتتتاء األقستتتتتام ومستتتتتاعدو العميتتتتتد،وجرى ختتتتتالل اللقتتتتتاء بحتتتتتث آليتتتتتة التعتتتتتاون متتتتتا
بتتتتتتين جامعتتتتتتة كتتتتتتوفنري وجامعتتتتتتة البتتتتتتترال لالستتتتتتتفادة متتتتتتن البتتتتتترامج المشتتتتتتتركة لتبتتتتتتادل الطلبتتتتتتة،
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وتطتتتتتتوير الخطتتتتتتط الدراستتتتتتية ،وتأستتتتتتيس برنتتتتتتامج الماجستتتتتتتير فتتتتتتي هندستتتتتتة العمتتتتتتارة فتتتتتتي جامعتتتتتتة
البترا.

المشاركة في ورشة عمل بعنوان "الحفاظ على التراث العمراني
والخطط الدراسية في كليات العمارة في جامعاتنا األردنية" /كانون
الثاني 2019
Participation in a workshop entitled "Preserving the architectural
heritage and study plans in the colleges of architecture in our
Jordanian universities" / January 2019
شتتتتتارك قستتتتتم هندستتتتتة العمتتتتتارة فتتتتتي جامعتتتتتة
البتتتتتتترا ممتتتتتتثالً بالمهنتتتتتتدس رعتتتتتتد عيستتتتتتوه
فتتتتتي ورشتتتتتة عمتتتتتل بعنتتتتتوان "الحفتتتتتاظ علتتتتتى
التتتتتتتتتراث العمرانتتتتتتتتي والخطتتتتتتتتط الدراستتتتتتتتية
فتتتتتتتتتي كليتتتتتتتتتات العمتتتتتتتتتارة فتتتتتتتتتي جامعاتنتتتتتتتتتا
األردنيتتتتتتة" والتتتتتتتي عقتتتتتتدت فتتتتتتي الجامعتتتتتتة
األمريكيتتتتتتتتة فتتتتتتتتي مادبتتتتتتتتا يتتتتتتتتوم الخمتتتتتتتتيس
الموافق 2019/1/10

شتتتتتارك قستتتتتم هندستتتتتة العمتتتتتارة فتتتتتي جامعتتتتتة
البتتتتتتترا ممتتتتتتثالً بالمهنتتتتتتدس رعتتتتتتد عيستتتتتتوه
فتتتتتي ورشتتتتتة عمتتتتتل بعنتتتتتوان "الحفتتتتتاظ علتتتتتى
التتتتتتتتتراث العمرانتتتتتتتتي والخطتتتتتتتتط الدراستتتتتتتتية
فتتتتتتتتتي كليتتتتتتتتتات العمتتتتتتتتتارة فتتتتتتتتتي جامعاتنتتتتتتتتتا
األردنيتتتتتتة" والتتتتتتتي عقتتتتتتدت فتتتتتتي الجامعتتتتتتة
األمريكيتتتتتتتتة فتتتتتتتتي مادبتتتتتتتتا يتتتتتتتتوم الخمتتتتتتتتيس
الموافق 2019/1/10
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شتتتتتارك قستتتتتم هندستتتتتة العمتتتتتارة فتتتتتي جامعتتتتتة

د

البتتتتتتترا ممتتتتتتثالً بالمهنتتتتتتدس رعتتتتتتد عيستتتتتتوه

د

فتتتتتي ورشتتتتتة عمتتتتتل بعنتتتتتوان "الحفتتتتتاظ علتتتتتى

م

التتتتتتتتتراث العمرانتتتتتتتتي والخطتتتتتتتتط الدراستتتتتتتتية

ن

فتتتتتتتتتي كليتتتتتتتتتات العمتتتتتتتتتارة فتتتتتتتتتي جامعاتنتتتتتتتتتا
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األردنيتتتتتتة" والتتتتتتتي عقتتتتتتدت فتتتتتتي الجامعتتتتتتة
األمريكيتتتتتتتتة فتتتتتتتتي مادبتتتتتتتتا يتتتتتتتتوم الخمتتتتتتتتيس
الموافق 2019/1/10

أ
ع
ضا

مشاركة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في دورة
" شباطDesign Builder for Energy Modeling" / تدريبية بعنوان
2019
A number of faculty members in the department participated in a
training course entitled "Design Builder for Energy Modeling" /
February 2019
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عمل خيري لدعم الالجئين في مخيم الزعتري /تشرين أول 2017
Charitable work to support refugees in Zaatari camp, October 2017
الالجئين في مخيم
عمل مبادرة
ضمن
الالجئين في مخيم الزعتري /تشرين أول 2017
لدعم لدعم
خيري
الزعتري ،نظم قسم هندسة العمارة
بإشراف الدكتور خاد طرزي والمهندسة آية
مسمار ورشة عمل بعنوان (Boarders

لدعمتصميم نماذج
تهدف إلى
) ،decayوالتي
الالجئين في مخيم الزعتري /تشرين أول 2017
خيري
عمل
مكانية بمخيم الزعتري .كما تم عرض
مجموعة من الرسومات للبيع والتي تم
رصد ريعها لدعم الالجئين في المخيم.

عمل خيري لدعم الالجئين في مخيم الزعتري /تشرين أول 2017
ضمن مبادرة لدعم الالجئين في مخيم
الزعتري ،نظم قسم هندسة العمارة
بإشراف الدكتور خاد طرزي والمهندسة آية
الالجئين في مخيم الزعتري /تشرين أول 2017
عمل خيري لدعم
مسمار ورشة عمل بعنوان (Boarders

) ،decayوالتي تهدف إلى تصميم نماذج
مكانية بمخيم الزعتري .كما تم عرض
للبيع والتي تم
الرسومات
مجموعة من
الالجئين في مخيم الزعتري /تشرين أول 2017
لدعم
خيري
عمل
رصد ريعها لدعم الالجئين في المخيم.

ضمن مبادرة لدعم الالجئين في مخيم

الالجئين في مخيم الزعتري /تشرين أول 2017
خيريقسملدعم
عمل
هندسة العمارة
الزعتري ،نظم
بإشراف الدكتور خاد طرزي والمهندسة آية
مسمار ورشة عمل بعنوان (Boarders
) ،decayوالتي تهدف إلى تصميم نماذج

الالجئين في مخيم الزعتري /تشرين أول 2017
عمل خيري لدعم
مكانية بمخيم الزعتري .كما تم عرض
مجموعة من الرسومات للبيع والتي تم
رصد ريعها لدعم الالجئين في المخيم.

عمل خيري لدعم الالجئين في مخيم الزعتري /تشرين أول 2017
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ضمن مبادرة لدعم الالجئين في
الزعتري ،نظم قسم هندسة العمارة

بإشراف الدكتور خاد طرزي والمهندسة آية

إ عادة تأه يل وإح ياء الف ناء ال خارجي لكل ية الع مارة والتصتتتتتتميم /تموز
2017
Rehabilitation of the external courtyard of the Faculty of
Architecture and Design / July 2017
ضتتتتتتتمن مبتتتتتتتادرة للحفتتتتتتتاظ علتتتتتتتى البيئتتتتتتتة متتتتتتتن
ختتتتتتالل إعتتتتتتادة تتتتتتتدوير متتتتتتواد مختلفتتتتتتة ،نظتتتتتتم
قستتتتتتتم هندستتتتتتتة العمتتتتتتتارة بإشتتتتتتتراف د .ياستتتتتتتر
أبتتتتتو هاشتتتتتم يومتتتتتا ً مفتوحتتتتتا ً للطلبتتتتتة للمشتتتتتاركة
فتتتتتتي إعتتتتتتادة تأهيتتتتتتل الفنتتتتتتاء الختتتتتتارجي لكليتتتتتتة
العمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارة والتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتميم.
ضتتتتتتتمن مبتتتتتتتادرة للحفتتتتتتتاظ علتتتتتتتى البيئتتتتتتتة متتتتتتتن
ختتتتتتالل إعتتتتتتادة تتتتتتتدوير متتتتتتواد مختلفتتتتتتة ،نظتتتتتتم
قستتتتتتتم هندستتتتتتتة العمتتتتتتتارة بإشتتتتتتتراف د .ياستتتتتتتر
أبتتتتتو هاشتتتتتم يومتتتتتا ً مفتوحتتتتتا ً للطلبتتتتتة للمشتتتتتاركة
فتتتتتتي إعتتتتتتادة تأهيتتتتتتل الفنتتتتتتاء الختتتتتتارجي لكليتتتتتتة
العمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارة والتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتميم.
ضتتتتتتتمن مبتتتتتتتادرة للحفتتتتتتتاظ علتتتتتتتى البيئتتتتتتتة متتتتتتتن
ختتتتتتالل إعتتتتتتادة تتتتتتتدوير متتتتتتواد مختلفتتتتتتة ،نظتتتتتتم
قستتتتتتتم هندستتتتتتتة العمتتتتتتتارة بإشتتتتتتتراف د .ياستتتتتتتر
أبتتتتتو هاشتتتتتم يومتتتتتا ً مفتوحتتتتتا ً للطلبتتتتتة للمشتتتتتاركة
فتتتتتتي إعتتتتتتادة تأهيتتتتتتل الفنتتتتتتاء الختتتتتتارجي لكليتتتتتتة
العمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارة والتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتميم.
ضتتتتتتتمن مبتتتتتتتادرة للحفتتتتتتتاظ علتتتتتتتى البيئتتتتتتتة متتتتتتتن
ختتتتتتالل إعتتتتتتادة تتتتتتتدوير متتتتتتواد مختلفتتتتتتة ،نظتتتتتتم
قستتتتتتتم هندستتتتتتتة العمتتتتتتتارة بإشتتتتتتتراف د .ياستتتتتتتر
أبتتتتتو هاشتتتتتم يومتتتتتا ً مفتوحتتتتتا ً للطلبتتتتتة للمشتتتتتاركة
فتتتتتتي إعتتتتتتادة تأهيتتتتتتل الفنتتتتتتاء الختتتتتتارجي لكليتتتتتتة
العمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارة والتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتميم.
ضتتتتتتتمن مبتتتتتتتادرة للحفتتتتتتتاظ علتتتتتتتى البيئتتتتتتتة متتتتتتتن
ختتتتتتالل إعتتتتتتادة تتتتتتتدوير متتتتتتواد مختلفتتتتتتة ،نظتتتتتتم
قستتتتتتتم هندستتتتتتتة العمتتتتتتتارة بإشتتتتتتتراف د .ياستتتتتتتر
أبتتتتتو هاشتتتتتم يومتتتتتا ً مفتوحتتتتتا ً للطلبتتتتتة للمشتتتتتاركة
فتتتتتتي إعتتتتتتادة تأهيتتتتتتل الفنتتتتتتاء الختتتتتتارجي لكليتتتتتتة
العمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارة والتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتميم.
ضتتتتتتتمن مبتتتتتتتادرة للحفتتتتتتتاظ علتتتتتتتى البيئتتتتتتتة متتتتتتتن
ختتتتتتالل إعتتتتتتادة تتتتتتتدوير متتتتتتواد مختلفتتتتتتة ،نظت
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قستتتتتتتم هندستتتتتتتة العمتتتتتتتارة بإشتتتتتتتراف د .ياستتتتتتتر
أبتتتتتو هاشتتتتتم يومتتتتتا ً مفتوحتتتتتا ً للطلبتتتتتة للمشتتتتتاركة
فتتتتتتي إعتتتتتتادة تأهيتتتتتتل الفنتتتتتتاء الختتتتتتارجي لكليتتتتتتة
العمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارة والتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتميم.

خيمة إنشتتائية من صتتنع طالب مادة المشتتاغل الهندستتية من قستتمي هندستتة
العمارة والهندسة المدنية بإشراف الدكتور ياسر أبو هاشم
Construction tent made by students of engineering workshops
from the departments of Architecture and Civil Engineering under
the supervision of Dr. Yasser Abu Hashem
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ورشتتتتتتتة عمل مشتتتتتتتركة لطلبة العمارة في جامعتي البترا وبرلين التقنية
األلمانية
A workshop for architecture students at Petra university and Berlin
technical university
استضافت كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا  20طالبا من طلبة الماجستير في جامعة برلين التقنية في تخصص هندسة العمارة،
خالل ورشة عمل مشتركة ،كبداية للتعاون الطالبي بين الجامعتين ،وذلك لتحقيق مشاريع مشتركة في مجال هندسة العمارة التي تجمع
بين الحضارة الشرقية والغربية ،واستكشاف حلول معمارية مناسبة لمخيمات الالجئين الفلسطينيين ،وشارك في الورشة من كلية
العمارة والصميم في جامعة البترا د .فاطمة النمري التي مثلت الجامعة في هذه الورشة باإلضافة إلى د .بشرى زلوم ،ود .ماهر الشيخ
خليل ،ومساعد التدريس م .روان خطاب ،باإلضافة إلى د .هدير مرزة ،ود .ياسر أبو هاشم.

تصميم صناديق إعادة التدوير من تصميم الدكتور ياسر ابو هاشم و المهندسة نعمات الديسي  /تشرين أول 2017استضافت كلية العمارة
والتصميم في جامعة البترا  20طالبا من طلبة الماجستير في جامعة برلين التقنية في تخصص هندسة العمارة ،خالل ورشة عمل
مشتركة ،كبداية للتعاون الطالبي بين الجامعتين ،وذلك لتحقيق مشاريع مشتركة في مجال هندسة العمارة التي تجمع بين الحضارة
الشرقية والغربية ،واستكشاف حلول معمارية مناسبة لمخيمات الالجئين الفلسطينيين ،وشارك في الورشة من كلية العمارة والصميم
في جامعة البترا د .فاطمة النمري التي مثلت الجامعة في هذه الورشة باإلضافة إلى د .بشرى زلوم ،ود .ماهر الشيخ خليل ،ومساعد
التدريس م .روان خطاب ،باإلضافة إلى د .هدير مرزة ،ود .ياسر أبو هاشم.

تصميم صناديق إعادة التدوير من تصميم الدكتور ياسر ابو هاشم
و المهندسة نعمات الديسي  /تشرين أول 2017
تصميم صناديق إعادة التدوير من تصميم الدكتور ياسر ابو هاشم و المهندسة نعمات الديسي  /تشرين أول 2017استضافت كلية العمارة
والتصميم في جامعة البترا  20طالبا من طلبة الماجستير في جامعة برلين التقنية في تخصص هندسة العمارة ،خالل ورشة عمل
مشتركة ،كبداية للتعاون الطالبي بين الجامعتين ،وذلك لتحقيق مشاريع مشتركة في مجال هندسة العمارة التي تجمع بين الحضارة
الشرقية والغربية ،واستكشاف حلول معمارية مناسبة لمخيمات الالجئين الفلسطينيين ،وشارك في الورشة من كلية العمارة والصميم
في جامعة البترا د .فاطمة النمري التي مثلت الجامعة في هذه الورشة باإلضافة إلى د .بشرى زلوم ،ود .ماهر الشيخ خليل ،ومساعد
التدريس م .روان خطاب ،باإلضافة إلى د .هدير مرزة ،ود .ياسر أبو هاشم.

تصميم صناديق إعادة التدوير من تصميم الدكتور ياسر ابو هاشم و المهندسة نعمات الديسي  /تشرين أول 2017استضافت كلية العمارة
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والتصميم في جامعة البترا  20طالبا من طلبة الماجستير في جامعة برلين التقنية في تخصص هندسة العمارة ،خالل ورشة عمل
مشتركة ،كبداية للتعاون الطالبي بين الجامعتين ،وذلك لتحقيق مشاريع مشتركة في مجال هندسة العمارة التي تجمع بين الحضارة
الشرقية والغربية ،واستكشاف حلول معمارية مناسبة لمخيمات الالجئين الفلسطينيين ،وشارك في الورشة من كلية العمارة والصميم

تصميم صناديق إعادة التدوير من تصميم الدكتور ياسر ابو هاشم و
المهندسة نعمات الديسي  /تشرين أول 2017
Designing Recycling bins by Dr. Yasser Abu Hashem and Engineer
Neamat Al-Disi / October 2017

ا فتتحتتت متتتديرة مكتبتتتة جامعتتتة البتتتترا عفتتتاف عبتتد التتترحمن معتتترض تتتتدوير الكتتتتب الفصتتتلي ،لمتتدة ستتتبعة أيتتتام فتتتي مبنتتتى المكتبتتتة،
بحضتتتور عتتتدد متتتن طلبتتتة الجامعتتتة ،وأعضتتتاء متتتن الهيئتتتتين األكاديميتتتة واإلداريتتتة ،حيتتتث حمتتتل المعتتترض شتتتعار "شتتتركاء فتتتي
النجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاح والعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم للجميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع".
ويهتتدف المعتتترض إلتتتى إعتتتادة تتتدوير كتتتتب المقتتتررات الدراستتتية بتتين طلبتتتة الجامعتتتة ،ونشتتتر روح التعتتاون والتكافتتتل بتتتين الطلبتتتة،
وزيتتتادة شتتتعور الطلبتتتة بأهميتتتة الكتتتتاب ،ونشتتتر العلتتتم والمعرفتتتة بالوستتتائل المتاحتتتة ،وخصصتتتت الجامعتتتة صتتتناديق إلعتتتادة تتتتدوير
الكتتتتب ،قتتتام بتصتتتميمها طلبتتتة كليتتتة العمتتتارة والتصتتتميم ،بإشتتتراف عميتتتدة الكليتتتة التتتدكتورة هتتتدير متتترزة ،والتتتدكتور ياستتتر أبتتتو
هاشتتتم ،وتتتتم إهتتتداؤها لمكتبتتتة الجامعتتتة ،وستتتيتم توزيعهتتتا بالكليتتتات لتشتتتجيع الطلبتتتة علتتتى وضتتتع الكتتتتب فتتتي الصتتتناديق ،ولستتتهولة
تجميعهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا وإعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادة تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدويرها فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارض تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدوير الكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب.
تنساااايق فعاليااااات اجتماعيااااة مختلفااااة بااااين أعضاااااء الهيئااااة التدريسااااية و االداريااااة و الطااااالب فااااي قساااام هندسااااة العمااااارة ،و نااااذكر
منهاااا:ا فتتحتتتت متتتديرة مكتبتتتة جامعتتتة البتتتترا عفتتتاف عبتتتد التتترحمن معتتترض تتتتدوير الكتتتتب الفصتتتلي ،لمتتتدة ستتتبعة أيتتتام فتتتي مبنتتتى
المكتبتتتتة ،بحضتتتتور عتتتتدد متتتتن طلبتتتتة الجامعتتتتة ،وأعضتتتتاء متتتتن الهيئتتتتتين األكاديميتتتتة واإلداريتتتتة ،حيتتتتث حمتتتتل المعتتتترض شتتتتعار
"شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتركاء فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي النجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاح والعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم للجميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع".
ويهتتدف المعتتترض إلتتتى إعتتتادة تتتدوير كتتتتب المقتتتررات الدراستتتية بتتين طلبتتتة الجامعتتتة ،ونشتتتر روح التعتتاون والتكافتتتل بتتتين الطلبتتتة،
وزيتتتادة شتتتعور الطلبتتتة بأهميتتتة الكتتتتاب ،ونشتتتر العلتتتم والمعرفتتتة بالوستتتائل المتاحتتتة ،وخصصتتتت الجامعتتتة صتتتناديق إلعتتتادة تتتتدوير
الكتتتتب ،قتتتام بتصتتتميمها طلبتتتة كليتتتة العمتتتارة والتصتتتميم ،بإشتتتراف عميتتتدة الكليتتتة التتتدكتورة هتتتدير متتترزة ،والتتتدكتور ياستتتر أبتتتو
هاشتتتم ،وتتتتم إهتتتداؤها لمكتبتتتة الجامعتتتة ،وستتتيتم توزيعهتتتا بالكليتتتات لتشتتتجيع الطلبتتتة علتتتى وضتتتع الكتتتتب فتتتي الصتتتناديق ،ولستتتهولة
تجميعهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا وإعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادة تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدويرها فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارض تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدوير الكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب.
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تنسيق فعاليات اجتماعية مختلفة بين أعضاء الهيئة التدريسية و

تنسيق فعاليات اجتماعية مختلفة بين أعضاء الهيئة التدريسية و االدارية
و الطالب في قسم هندسة العمارة ،و نذكر منها:
Coordination of various social activities between teaching and
administrative staff and students in the Department of Architecture
including:

مختلفة بين أعضاء الهيئة التدريسية و االدارية
اجتماعية
مهرجانفعاليات
فعاليةتنسيق
2017
البطيخ  /تموز
و الطالب في قسم هندسة العمارة ،و نذكر منها:
Watermelon Festival event / July 2017
فعالياتتتر أبو
تنسيقمع الدكتور ياست
بالتعاون
اجتماعية مختلفة بين أعضاء الهيئة التدريسية و االدارية
أول مهرجان
هاشتتتتتتم تم عمل ّ
قسم هندسة العمارة ،و نذكر منها:
فيا ل عمتتتارة
الطالبك ليتتتة
ول ل ب ط يخ في
والتصتتتميم في صتتتيف 2017
حيث تم عمل أشتتتتكال بالبطيخ،
ومن ث ّم تقطيعهتتا وتنتتاولهتتا في
جو من اللّطافة الذي يجمع بين
ّ
الهيئة التدريسية و الطلبة.
عمل أشتتتتتكال بالبطيخ ،ومن ث ّم
جو من
تقطيعهتتا وتنتتاولهتتا في ّ
اللّ طافة الذي يجمع بين الهيئة
التدريسية و الطلبة.

تنسيق فعاليات اجتماعية مختلفة بين أعضاء الهيئة التدريسية و االدارية
و الطالب في قسم هندسة العمارة ،و نذكر منها:

تنسيق فعاليات اجتماعية مختلفة بين أعضاء الهيئة التدريسية و االدارية
و الطالب في قسم هندسة العمارة ،و نذكر منها:

تنسيق فعاليات اجتماعية مختلفة بين أعضاء الهيئة التدريسية و االدارية
و الطالب في قسم هندسة العمارة ،و نذكر منها:

تنسيق فعاليات اجتماعية مختلفة بين أعضاء الهيئة التدريسية و االدارية
نذكر ©منها:
العمارة ،و
هندسة
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النبوي  /تشرين الثاني 2018
فعالية يوم المولد
ّ

The birth of prophet’s day, November 2018

تم تنظيم لقاء لطيف من قبل لجنة  Arch-Groupجمع الطلبة و الهيئتين التدريسية و االدارية في مدخل الكليّة لالحتفال بيوم مولد
جو األلفة والمودّة ،واستذكار النبّي محمد ص ّلى هللا عليه وسلّم تحت شعار " لو كان بيننا".
سيدنا محمد عليه الصالة و السالم ،وتشاركنا ّ

تم تنظيم لقاء لطيف من قبل لجنة  Arch-Groupجمع الطلبة و الهيئتين التدريسية و االدارية في مدخل الكليّة لالحتفال بيوم مولد
جو األلفة والمودّة ،واستذكار الن ّبي محمد ص ّلى هللا عليه وسلّم تحت شعار " لو كان بيننا".
سيدنا محمد عليه الصالة و السالم ،وتشاركنا ّ

تم تنظيم لقاء لطيف من قبل لجنة  Arch-Groupجمع الطلبة و الهيئتين التدريسية و االدارية في مدخل الكل ّية لالحتفال بيوم مولد
جو األلفة والمودّة ،واستذكار النبّي محمد ص ّلى هللا عليه وسلّم تحت شعار " لو كان بيننا".
سيدنا محمد عليه الصالة و السالم ،وتشاركنا ّ

تم تنظيم لقاء لطيف من قبل لجنة  Arch-Groupجمع الطلبة و الهيئتين التدريسية و االدارية في مدخل الكليّة لالحتفال بيوم مولد
جو األلفة والمودّة ،واستذكار النبّي محمد ص ّلى هللا عليه وسلّم تحت شعار " لو كان بيننا".
سيدنا محمد عليه الصالة و السالم ،وتشاركنا ّ

تم تنظيم لقاء لطيف من قبل لجنة  Arch-Groupجمع الطلبة و الهيئتين التدريسية و االدارية في مدخل الكليّة لالحتفال بيوم مولد
جو األلفة والمودّة ،واستذكار النبّي محمد ص ّلى هللا عليه وسلّم تحت شعار " لو كان بيننا".
سيدنا محمد عليه الصالة و السالم ،وتشاركنا ّ

تم تنظيم لقاء لطيف من قبل لجنة  Arch-Groupجمع الطلبة و الهيئتين التدريسية و االدارية في مدخل الكليّة لالحتفال بيوم مولد
جو األلفة والمودّة ،واستذكار الن ّبي محمد ص ّلى هللا عليه وسلّم تحت شعار " لو كان بيننا".
سيدنا محمد عليه الصالة و السالم ،وتشاركنا ّ

تم تنظيم لقاء لطيف من قبل لجنة  Arch-Groupجمع الطلبة و الهيئتين التدريسية و االدارية في مدخل الكليّة لالحتفال بيوم مولد
جو األلفة والمودّة ،واستذكار النبّي محمد ص ّلى هللا عليه وسلّم تحت شعار " لو كان بيننا".
سيدنا محمد عليه الصالة و السالم ،وتشاركنا ّ

تم تنظيم لقاء لطيف من قبل لجنة  Arch-Groupجمع الطلبة و الهيئتين التدريسية و االدارية في مدخل الكليّة لالحتفال بيوم مولد
 Departmentلو كان بيننا".
Ofوسلّم تحت شعار "
Architectureعليه
©بّي محمد ص ّلى هللا
 2018/2019الن
والمودّة ،واستذكار
األلفة
جو
سيدنا محمد عليه الصالة و السالم،
وتشاركنا ّ
(All
Rights
)Reserved
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تم تنظيم لقاء لطيف من قبل لجنة  Arch-Groupجمع الطلبة و الهيئتين التدريسية و االدارية في مدخل الكليّة لالحتفال بيوم مولد

 يهدف الى معرفة الوجه2019  حزيران/ رحلة عجلون ألعضاء قسم هندسة العمارة
2018  تشرين الثاني/ االجتماعي الجميل للزمالء

Ajloun trip for members of the architecture department / June 2019
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