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 المؤهالت العلمية
   5002،ية عمارالمماجستير في الهندسة درجة ال

  المانيا -انهالتجامعة 

 5005،ية عمارالهندسة الم في درجة البكالوريوس

 االردن -االردنية جامعة ال

    

 :الخبرة المهنية 

  جامعة الزيتونة األردنية – مدرس  :األن   - 5002أيلول 

 جامعة العلوم التطبيقية/  الجامعة االردنية – محاضر غير متفرغ   : 5002 حزيران -5002 أيلول  

 الواليات المتحدة -االنوروا (العمارة و الفنون)مهني والتقني خبير التعليم ال  :5002 حزيران- 5002حزيران /

 االردن

  االردن/ كلية المجتمع العربي  –محاضر  : 5002 حزيران -5006تشرين اول 

 5006- 5000:   االردن-مكتب االمتياز–مصمم 

 

 االهتمامات البحثية 

  الطاقة المتجددة 

 اءة الطاقةكف 

 المباني الخضراء  
 

  السنوات الست الماضية خاللالمهنية نطةة األ

 المشاركة في مؤتمرات  علمية بجامعات عربية وأجنبية 

 ضمان  الجودة قي التعليمعمل في  المشاركة في ورشات 

 دورات تدريبية في مجال الطاقة و االبنية الخضراء 
 

 

 

 نوات الخمس الماضيةالس خاللاألبحاث المنطورة في المجالت 
Abeer S. Abu Raed and Ahmad H. Sakhrieh, Energy Saving by the Means of Geothermal Energy, 

Journal of Clean Energy Technologies, Vol. 1, No. 3, May 2013. 

   

 

 المؤتمرات في السنوات الثالث الماضية خالل األبحاث المنطورة

 
A. Aboushi, A. Abu Raed, Feasibility Study on Heating a Family House Swimming Pool in 

Jordan Using Solar Energy, Zaytoonah University International Engineering Conference on 

Design and Innovation in Infrastructure 2012, June, 18-20, Amman, Jordan 
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A. Abu Raed, A. Sakhrieh, research on transforming a resedential into a green building under 

jordanian climate conditions, the 2011 international conference on water, energy and the 
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