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 المؤهالت العلمية
   4002، عمارةال هندسة درجة الدكتوراة في

 المملكة المتحدة -ويلزجامعة 

 9119، عمارةهندسة ال درجة الماجستير في

 االردن -االردنية جامعة ال

 9191، عمارةهندسة الدرجة البكالوريوس 

 االردن -الجامعة  االردنية

    

 :الخبرة المهنية 

  جامعة الزيتونة األردنية –لعمارة ئيس قسم هندسة ار –عميد كلية الهندسة نائب   :األن   - 4091أيلول 

 4099 – 4091:   جامعة الزيتونة األردنية –رئيس قسم هندسة العمارة 

 4009 - 4099:  نائب عميد كلية الفنون والعمارة اإلسالمية / جامعة العلوم االسالمية العالمية 

 4009 – 4009  : التطبيقيةنائب عميد كلية الفنون والعمارة اإلسالمية / جامعة البلقاء 

 4002 – 4009:   جامعة البلقاء التطبيقية – كلية الفنون والعمارة اإلسالمية -االكاديمي قسم الرئيس 

 

 4001 – 4002:   مدير مشروع- Jonathan Bailey Associates – London -  UK 

 2002 – 2003:   مدير مشروع- Swanke Hayden Connel Architects – London -  UK 

 9119 – 4004:   مشروع مدير- George Trew Dunn Architects – London -  UK 

 9119 – 9118  : االردن –اراتبك جردانة معماريون   -رئيس فريق معماري 

 9111 – 9119االردن - :  مدير ومالك مكتب أم القرى للعمارة  

 9110 – 9111:  االردن -ديران وبيطار مهندسون معماريون   -معماري  مهندس 

 9191 – 9110:  معماري  مهندس-  Continental Drilling Company – االردن 

 

 

 االهتمامات البحثية 

  التصميم الحضري 

 نظريات العمارة والنقد المعماري 

 الفن المقدس وعلم الجيومتري 

 الميتافيزيقيا  
 

  السنوات الست الماضية خاللالمهنية نطةة األ

 7002سالمية / معر  ومتتمر الكوي  الدولي الاال  متحدث رئيس حول طريق تدريس الفنون اإل 

  في الفنون االسالميه بالتعاون مع جامعه ليبزيغ / المانيا و الجامعه اللبنانيه/ لبنان و جامعة ورشات عمل المشاركة في

 لبنان     7008  - المانيا 7002 - االردن 7009حلوان/ مصر  

  العلوم االسالمية العالميةجامعة عليا في ماجستير لطلبة دراسات األشراف على رسائل 

 )المشاركة في اعداد الخطط الدراسية لمعهد مادبا للفسيفساء )دبلوم متوسط 
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 األوسمة والجوائز
 

 (  عضو في فريق التصميم لمسابقة مستشفى بندرفيلدPinderfield Hospital)-  الجائزة الاانية  -بريطانيا   –ليدز

–Jonathan Bailey Associates -Architects) ) 2003 

  ( عضو في فريق التصميم لمسابقة مستشفى بونتفراكPontefract Hospital   )-  الجائزة  -بريطانيا  –ليدز

 Jonathan Baiely Associates -Architects)) 2003 –الاانية 

  الجائزة األولى  -بريطانيا  –لندن  -عضو في فريق التصميم لمسابقة مستشفى القديس توماس–  

 George Trew Dunn – Architects)) 2001 . 

  الجائزة األولى  -بريطانيا  –ليستر  -عضو في فريق التصميم لمسابقة مستشفى ليستر الملكي للوالدة– George 

Trew Dunn – Architects)) 2003 

 الحائز على جائزة نقابة  -عمان االردن  -فرع الوحدات  -عضو في فريق التصميم لمشروع البنك اإلسالمي األردني

( لحسن استخدام المفردات التراثية في العمارة 9111-9110المهندسين األردنيين ألفضل مبنى صمم ونفذ لألعوام )

 المعاصرة/ مكتب ديران وبيطار الهندسي.

 مكتب ديران وبيطار الهندسي  –الجائزة األولى  –عمان  -صميم لمسابقة جامعة العلوم التطبيقية عضو في فريق الت

9110. 

  جائزة -المملكة العربية السعودية  –جدة  –عضو في فريق التصميم لمسابقة منظمة المدن و العواصم االسالمية

 .9181مكتب ديران وبيطار الهندسي  -تقديرية 

  الحائز على جائزة  -عمان االردن  -فرع جبل الحسين  -لمشروع البنك اإلسالمي األردنيعضو في فريق التصميم

تقديرية من نقابة المهندسين األردنيين لحسن استخدام المفردات التراثية في العمارة المعاصرة/ مكتب ديران وبيطار 

 .9110الهندسي 

  بيروت اختير المشروع من ضمن المجموعة االول عضو في فريق التصميم لمسابقة إعادة إعمار اسواق وسط مدينة

 . 9111مشارك  191من  71مركز 

 الجائزة األولى / فريق عمل خاص  -السعودية -عضو في فريق التصميم لمسابقة مجمع سكني تجاري في مدينة جدة

9112. 
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