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 السيرة الذاتية

CV 

 

  منصور محمود السالم صفران :  اإلسم

 2/8/1691  : تاريخ الميالد

 متزوج الحالة االجتماعية : 

 + ايطاليةردنية ا ية : سالجن

 / االردنعمان  :  مكان اإلقامة

   796547858-00962  : رقم الهاتف

00092 - 77967727                  

 safranmansour@gmail.comالبريد اإللكتروني : 

 

 : الشهادات العلمية

 1668:  ايطاليا ة روماجامع / كلية الهندسة المعمارية / لحضريتخطيط االفي  دكتوراةالشهادة / 

 1661:  إيطاليا. بوليتكنك تورينو// كلية الهندسة المعمارية /المدنو ولوجيا العمارةتكنماجستير/ الشهادة 

 1689 :  إيطاليا./  بوليتكنك تورينو كلية الهندسة المعمارية / بكالوريوس في هندسة العمارة /الشهادة 

 

 

mailto:safranmansour@gmail.com
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 :التقديريةشهادات الالمشاركات العلمية و

 

 2221  ضمانتنا بالتعاون مع مركز العالم العربي ن سيادة القانوبعنوان : مشاركة في ورشة عمل

للتنمية الديموقراطية وحقوق االنسان وبالشراكة مع منظمة ستريت لو وبدعم من وزارة الخارجية 

 / جامعة جرش االهليةاأللمانية االتحادية

 2222 مشاركة في ورشات عمل عن التعليم عن بعد / جامعة جرش االهلية : 

 2212/2218  :  ز االستشارات / جامعة ريفيت / مركة في دورتين عن اوتوكاد ومشاركشهادة

 جرش االهلية

 2211/2219 : االردن األوسطجامعة الشرق  التدريسية /لهيئة ا لتطويردورات  هادة مشاركة/ش/ 

 2211  : االردنراءس/ جامعة اال الهندسةالهندسي االول كلية  المؤتمر/للمشاركة شهادة شكر / 

 2211 االردناالسراء/ قسم العمارة/جامعة االداري تقدير في المجال التدريسي و و  : كتاب شكر / 

 2211 : االردنراءس/ جامعة االات المعمارية/ مدينة عمانغورشة عمل عن الفرا في مشاركة / 

 2212  /األردن/  راءس/ جامعة اال يةهيئة التدريسللاالداء المهني ورشة تطوير : شهادة مشاركة 

 2211  : وتقدير في المجال التدريسي واإلداري/ قسم العمارة/ جامعة آل البيت/ االردنكتاب شكر 

 2211 : ل البيت/ االردنآ / جامعةية هيئة التدريسلل ورشة اساليب القياس والتقويم /مشاركة شهادة 

 2211  : مركز تطوير اداء اعضاء شة طرائق التدريس الجامعي الحديث شهادة مشاركة في ور /

 / االردن ل البيتآ/ جامعة هيئة التدريس

 2211  :مركز تطوير اداء اعضاء هيئة لتعليم الجامعيشهادة مشاركة في ورشة اخالقيات ا /

 / االردن ل البيتآالتدريس/ جامعة 

 2212  : عدة جامعات من مشاركة عن اعادة تأهيل مراكز المدن األردنية وبمشاركة أساتذة شهادة

 ردن/ االل البيت / جامعة آ ايطالية
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 2222  :السجل الذهبي من جامعة تورينو األهلية لجهوده المميزة في تعليم اللغة  حصل على

 إيطاليا تورينو/ مدينة  /والثقافة العربية 

 1662  :( شهادة مشاركة في دورةDesign in the Third World: Housing the low 

Income Majority / University Brookes of Oxford /  UK / Massachusetts 

Institute of Technology / USA / Politecnico di Torino / Italia) 
 1688  :  الهندسة / كلية خطيط الحضري في الدول النامية دورة عن التشهادة مشاركة في

 إيطاليا /IUAV/ جامعة فينيسيا المعمارية 

 الالمنهجيةملية والنشاطات والعالخبرات العلمية 

 2222 شارك : بناء على تنسيب لجنة التعيين والترقية ، قرر مجلس العمداء في م : أستاذ

، الموافقة على ترقيته من رتبة أستاذ 13/02/2022بتاريخ   14/2021/2022جلسته رقم 

 / األردن / كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة / جامعة جرشمساعد الى رتبة أستاذ مشارك 

  2212- 2222   األردن/  جامعة جرشكلية الهندسة / قسم هندسة العمارة / مساعد /  : أستاذ 

 2221  /2222  عضو مجلس كلية الهندسة / جامعة جرش/األردن : 

 2221  /2222  رئيس اللجنة االجتماعية / كلية الهندسة / جامعة جرش/األردن : 

 2221  /2222  رش/األردن: عضو لجنة االمختبرات والسالمة العامة / كلية الهندسة /جامعة ج 

 2221  /2222  رئيس اللجنة االجتماعية / قسم هندسة العمارة / جامعة جرش/األردن : 

 2221  /2222  عضو اللجنة الثقافية واالجتماعية  / قسم هندسة العمارة / جامعة جرش/األردن : 

  2216 /2222    األردناالهلية : عضو مجلس كلية الهندسة / جامعة جرش / 

 2216 /2222    :  األردناالهلية رئيس لجنة السالمة العامة في كلية الهندسة / جامعة جرش / 

 2216 /2222     األردناالهلية : عضو اللجنة االجتماعية في كلية الهندسة / جامعة جرش / 

 2216  /2222   االهلية قسم هندسة العمارة / كلية الهندسة / جامعة جرش /  : رئيس لجنة الجودة 

 2216  /2222   جامعة جرش/األردن قسم هندسة العمارة// : رئيس اللجنة االجتماعية/ 

 2212-2221 االهلية  : درس المساقات التالية في قسم هندسة العمارة / جامعة جرش: 
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 ،2التصميم المعماري  ، 3 التصميم المعماري ،2التصميم المعماري  ،1التصميم المعماري 

 ،، العقود ومواصفات البناء2د البناء، عمارة معاصرة التصميم الحضري، التخطيط الحضري، موا

 ،اخالقيات المهنةعلم االجتماع العمراني، ، 1تاريخ العمارة ، تاريخ الفن والعمارة، العمارة االسالمية

 الممارسة المهنية، الترميم وتوثيق المباني ،هندسة تنسيق المواقع ،مهارات اتصال

 2218-2216    والسالمة العامة / كلية الهندسة / جامعة جرش / االردن : عضو في لجنة الجودة 

 2212- 2221    األردناالهلية : عضو في مجلس قسم هندسة العمارة / جامعة جرش / 

 2212- 2216    االردناالهلية قسم هندسة العمارة / جامعة جرش /  : عضو لجنة الجودة / 

 2212- 2216  االردناالهلية   جامعة جرشارة / : رئيس لجنة المكتبة / قسم هندسة العم / 

 2212-2216 االردناالهلية  جامعة جرش/  قسم هندسة العمارة / الثقافية في اللجنة : عضو / 

 2212-2216 األردن/ االهلية  جامعة جرش/ قسم هندسة العمارة /  العلميةلجنة ال: عضو في 

 2212-2216   : / االردناالهلية  جامعة جرشعضو في اللجنة االجتماعية في كلية الهندسة / 

 2212 - 2218 :في دورة ريفيت  شارك  REVIT ARCHITECTURE / مركز االستشارات

 / االردن جامعة جرشخدمة المجتمع / والتعليم المستمر و

 2212-2218 : في دورة شاركAUTOCAD  /التعليم المستمر وخدمة كز االستشارات ومر

 / االردن جامعة جرشالمجتمع / 

 2212 - 2218  : وتمثيل كلية الهندسة في االحتفاالت التي تمت  جرش جامعةفي نشاطات شارك

 نيابة عن العميد الدرع الخاص به وقد تسلمداخل الجامعة 

 2212-2218  : شجرة حرجية ومثمرة وزينة داخلية وخارجية كهدية من وزارة  1122على حصل

 / االردن الزراعة الى جامعة جرش

 2211  - 2212 األوسط/ االردنستاذ مساعد في كلية العمارة والتصميم / جامعة الشرق : أ 

 2211 - 2219  االردن: عضو في مجلس جامعة الشرق االوسط / 

 2211 - 2219 االردن التصميم: عضو في مجلس كلية العمارة و / 

 2211 - 2212 دن/ ج.الشرق األوسط / االر/ كلية العمارة والتصميم: عضو المجلس االستشاري 

 2211 - 2219 جامعة الشرق األوسط / االردن : عضو في مجلس قسم هندسة العمارة / 

 2211 - 2219  األوسط / االردن: عضو لجنة الرقابة والتدقيق وضمان الجودة في جامعة الشرق 

 2211 - 2219  :االردن الشرق األوسط / جامعة/  مساعد رئيس قسم هندسة العمارة 
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 2211 - 2219 األوسط الشرق جامعة /  التصميمكلية العمارة و /المجتمع المحلي جنة: عضو ل 

 2211 - 2212 االردناألوسطالشرق  جامعة/ التصميمكلية العمارة و/ تأديب الطلبة  لجنة: مقرر / 

 2211 - 2219  االردناألوسطالشرق  جامعة/ التصميمكلية العمارة و /االجتماعية اللجنة: عضو / 

 2211 - 2212 االردن/ ج.الشرق األوسطالتصميمكلية العمارة و /البحث العلمي نة: عضو لج / 

 2211 - 2212 : / جامعة الشرق األوسط / االردن قسم هندسة العمارة مشرف اكاديمي / 

 2219 - 2212 االردناألوسطالشرق ج./ / قسم هندسة العمارة: عضو لجنة الخطط الدراسية / 

 2211 - 2212  األوسط/ االردنالشرق  ج./ / قسم هندسة العمارةتخرج تحكيم مشاريع: عضو 

 2219 - 2212 األوسط / االردن/ جامعة الشرق  التصميمكلية العمارة والجودة / ة : عضو لجن 

 2219 - 2212  األوسط / االردناألوسط / جامعة الشرق : عضو متابعة خريجي جامعة الشرق 

 2219 - 2212  جامعة الشرق األوسط / االردن والتصميمكلية العمارة  /: رئيس لجنة المكتبة / 

 2211 - 2212  :تشريعات مباني  ، تخطيط حضري 2و  3تصميم معماري :  المواد التالية درس ،

، اساليب البحث العلمي / قسم  ، علم الجمال ، السلوك االنساني في البيئة العمرانية وممارسة مهنة

 األوسط / االردنمعة الشرق جاكلية العمارة والتصميم / هندسة العمارة / 

 2211 - 2212  مشاريع تخطيط مدن ومشاريع تصميم )  تخرجعدة مشاريع  : االشراف على

 / االردنجامعة الشرق االوسط يم / مكلية العمارة والتصالعمارة / هندسة قسم  (  معماري 

 3 - 12/12/2211  :جامعة الشرق االوسطالتاليةتدريبية ال الدوراتفي  شارك( :) 

 مهارات االتصال في انماط التعليم المختلفة. -1

 التدريس الفعال . -2

 . E-Learning))دمج التكنولوجيا بالتعليم الجامعي -3

 معايير الجودة في العملية التدريسية. -2

 امتحان الكفاءة. -1

 استخدام قواعد البيانات. -9

 االمتحانات )القياس و التقويم(. -2

 كيفية ادارة المحاضرة. -8

 تحسين المستمر.التقييم الذاتي و ال -6

 التعليمات القوانين واالنظمة و-12
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 2211 : الهندسي االول في جلسات الحوار لمناقشة االوراق العلمية المتخصصة  في المؤتمر شارك

 بالعمارة بحضور نخبة من اساتذة الجامعات االردنية والعربية والعالمية / كلية الهندسة / جامعة االسراء

 11/6/2212-11/6/2211 :االردن/ جامعة االسراء د في قسم العمارة / كلية الهندسةاذ مساعاست / 

    2211: ات المعمارية في منطقة ابراج العبدلي والصويفية بالتعاون غفي ورشة عمل عن الفرا شارك

 :)المملكة المتحدة(  Uk: مع اساتذة من جامعات بريطانية

 Academy of Urbanism, Brighton University, University of Dundee 

 2212-2211 : االردن/ جامعة االسراءعضو/اللجنة التحضرية للمؤتمر الهندسي /كلية الهندسة / 

 2212 عضو مؤسس في اتحاد النشامى للجاليات األردنية في الخارج / مدينة عمان / االردن : 

 2211 : الهندسي عمال منتدى اال في اليوم الهندسي عن مسابقة المباني المستدامة الذي نظمه شارك

 / االردن في مركز كولومبيا لالبحاث والدراسات / عمان

 2211 : جامعة  رئيسبلدية السلط و   رئيس السلط بحضورفي ندوة علمية حوارية عن مدينة  شارك

 / االردن جامعة االسراء الطلبة /عة وحضور عدد كبير من االساتذة و مجلس ادارة الجام رئيساالسراء و 

 2213-2211:  االردن العمارة / جامعة االسراءهندسة قسم / في لجان تقييم مشاريع تخرج ك شار / 

 2213-2211 : ر الميت ، زيارات علمية الى مأدبا ، السلط ، وادي شعيب ، ام قيس ، زي ، البح نظم

 / االردن العمارة / جامعة االسراءهندسة تحليل مواقع للمشاريع المقترحة لطلبة عال بهدف اختيار و دير 

 2213-2211 :  االردن جامعة االسراء مشرف لمجلس الطلبة /مستشار و / 

 2213-2211: تخطيط مدن، تصميم مواقع، تحكم 1، 2، 3معماري ميم تصالتالية: مواد ال درس ،

 / االردن مواضيع خاصة بالعمارة / جامعة االسراء، حضريتخطيط  ،بيئي

 2213-2211 : االردن العمارة / جامعة االسراءهندسة  قسمعلى عدة مشاريع تخرج لطلبة  اشرف / 

 2213 :  االردن كلية الهندسة / جامعة االسراء /ضبط و ضمان الجودة العضو لجنة / 
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 2212 :    مترجم من العربية الى اإليطالية وبالعكس للندوات والمؤتمرات العلمية وترجمة الكتب

 وتنسيق المواقع / عمان / االردن اإلقليميو التخطيط الحضري والمقاالت في حقل الهندسة المعمارية و 

 2212  : االردن مشاريع طلبة السنة الثانية / قسم العمارة / جامعة الزرقاء الخاصة حكم / 

 2212 : االردن ملخص عن تاريخ ونظريات العمارة / عمان اعد / 

 2212 :  22 - 12ال من نة المفرق وأم الجموسط مدي طويرت عنفي ورشة عمل  شارك  /

وجامعة مصر  بمشاركة اساتذة وطلبة جامعة بيسكارا اإليطالية وجامعة بيروت العربية 2212فبراير/

 / االردن جامعة آل البيت للعلوم والتكنولوجيا /

 2212  : في ندوة حوارية عن الهندسة المعمارية في ايطاليا واالردن مع اساتذة وطلبة جامعة  شارك

 جامعة آل البيت / االردن ريجو كالبريا // إليطالية البحر المتوسط ا

 2212  : في ندوة حوارية عن اعادة تأهيل مراكز المدن األردنية في نقابة المهندسين األردنين  شارك

 كة من أساتذة عدة جامعات إيطالية / عمان / االردنوبمشار 

 2226  :  ل البيت/ االردنجامعة آ / ماريين االكاديميين العرب االولفي ملتقى المعمؤسس عضو 

 2226 – 2212  : األردن جامعة آل البيت /  قسم الهندسة المعمارية / ية الهندسة /استاذ متفرغ كل 

 2226 – 2211  :  جامعة العلوم التطبيقية / عمان / االردن/ ة مشاريع طلبة العمار  تحكيمشارك في 

 2226  : جامعة آل البيت./  جامعة بيسكارا اإليطاليةعن أم الجمال مع اساتذة وطلبة  حوارية ندوة 

 2226  : مدينة المفرق مع اساتذة وطلبة جامعة ق المركزي للخضار في في ندوة عن تأهيل السو  شارك

 جامعة آل البيت / االردن/ باليرمو اإليطالية 

 2226  :األردنعمان / /  غرفة التجارة اإليطالية/المعماري م لقاء: الخبرات اإليطالية /الترميفي  شارك 

 2226 – 2212  : األردنجامعة آل البيت /  اعضاء الهيئة التدريسية /في دورتين لتطوير  شارك 

 2228 أقام معرضا من الصور بعنوان )المرأة في المجتمع العربي( / مدينة تورينو/ إيطاليا  : 
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 2228  :  إيطاليامدينة تورينو/ /  ة اإلسالميةأقام معرضا عن العمار 

 2228  : ايطاليا/ مدينة تورينو يةاألردنوالسياحية والعالجية  عالم االثريةأقام معرضا وندوة عن الم / 

 2222  : إيطاليامدينة تورينو/  لدنيا السبع فيأقام معرضا عن اسرار البتراء كإحدى عجائب ا 

 2221  :  ا إيطالي/ / مدينة تورينورئيس مكتب ارتباط نقابة المهندسين األردنيين كان 

 2221-2228  : ن مع بلدية تورينو وبالتعاو ) ننظف العالم ( اليوم العالمي للبيئة  بمناسبة تطوع

ومؤسسات  الحكومية المحلية المدارسو  والجمعية االيطالية لحماية البيئة وجمعية البتراء العربية االيطالية

 ا إيطالي مدينة تورينو/ /معيات المهاجرينوجمدني االيطالية المجتمع ال

 2221 -2226 التعاون مع مؤسسات المجتمع : شارك في تنظيم ) عيد الجيران ( للتعارف المجتمعي ب 

 / تورينو/ ايطاليا وجمعيات المهاجرينوجمعية البتراء المحلية اإليطالية 

 2221- 2228  : إيطالياجلس االستشاري للهجرة في إقليم بيومنتي/ مدينة تورينو/ مال ا فيعضو كان 

 1662-2226  : شارك في عدة لقاءات عن موضوع الهجرة ودمج المهاجرين في المجتمع اإليطالي

 إيطاليا/ رية ضد المهاجرين / مدينة تورينولمحاربة العنص

 1662-2226  نظم عدة زيارات لاليطاليين لمساجد مدينة تورينو للتعريف باإلسالم والقران الكريم :

 رينو / إيطالياوسماحته ضد التمييز العنصري / مدينة تو 

 1662-2226  بالتعاون مع نقابات العمال العالمي  العرب بمناسبة يوم: شارك مع العمال المهاجرين

 / ايطالياالعمال اإليطالية / مدينة تورينو

 1666  :والمستقبل ( كونه رئيس الجمعية  ضرالعالم العربي بين الماضي والحا)  : نظم مؤتمرا بعنوان

 / مدينة تورينو/ ايطاليا  CGILاإليطالية في مقر نقابات العمال االيطالية  –الثقافية العربية 

 2222  اإليطاليةوالخاصة القنوات التلفزيونية الحكومية اإلذاعة و : شارك في عدة مقابالت في:  
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 RAI 1-RAI 2- RAI 3  البتراء المدينة الوردية للترويج لها لتفوز بإحدى عن  ةوثائقي افالم وبث

 ALLE )في استوديوهات التلفزيون في  برنامج والحديث عن القهوة العربية الدنيا السبع  العجائب

FALDE KILI MANGIARO )   المشهورة اإليطالية مقدمة للعن السياحة البيئيةAlice Calo' 

 إيطالياروما ونابولي/  في مدينتي( (Uno Mattina وفي البرنامج الصباحي 

 2229  :ي بعنوان : ) رسائل من الصحراء( للمخرج اإليطالي المشهورفي فيلم سينمائ مثل 

 Vittorio della Seta للمشاركة في مهرجان فينيسيا لألفالم السينمائية ومهرجان كان السينمائي 

 2222 : إيطاليا/ مدينة تورينوعن الخط العربي /  أقام عدة معارض 

 2223 :   إيطالياتورينو/  فوغادرو/معهد أ/  يثةمركز البتراء للغات الحدكان مدير 

 2222 :  في مدينة تورينو/ ايطاليا للمدارس" مرحبا في خيمتي "  الثقافيالتربوي عمل منسق للمشروع  

 2221  شارك في برنامج في التلفزيون اإليطالي :RAI 3  عن مشكلة دمج الطالب المهاجرين في

 ة تورينو / ايطالياالتلفزيون في مدينالمدارس اإليطالية / في مقر استوديوهات 

 2221- 2226 :  / إيطاليا/ جامعة تورينو األهلية عمل مدرس للغة العربية 

 1662- 2226 اقام عدة مهرجانات خطابية بمناسبة عيد استقالل األردن/ مدينة تورينو / إيطاليا : 

 1662-2226  /ايطاليا: اقام وشارك في عدة ندوات حوارية عن الحوار بين األديان/ مدينة تورينو 

 2222  أقام معرض من الصور عن حياة المغفور له جاللة الملك الحسين بن طالل رحمه هللا وطيب :

 ثراه / مدينة تورينو / ايطاليا

 2222 : إيطاليا/ تورينو حضارة" / مدينةن تاريخ و اقام معرض وندوة بعنوان "األرد 

 2222  بلديات في مقاطعة تورينوة عدالتي نظمتها ترويجية عن األردن و : اقام عدة معارض 

 1666 اقام معرضا ترويجيا عن األردن في مهرجان متعدد الثقافات / مدينة روما / ايطاليا : 
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 1668  : مساعد بحث وتدريس مع البروفوسور اليكس فوبيني / قسم التخطيط الحضري واإلقليمي كان

 / كلية الهندسة المعمارية / بوليتكنك تورينو / ايطاليا

 1668 :  في وادي األردن بمشاركة األستاذ سامح غرايبة من اقام ندوة عن التخطيط الحضري المستدام

 إيطاليا. تورينو/تكنك يبول ارية /كلية الهندسة المعم / ة اساتذة الدكتوراةجامعة اليرموك وهيئ

 1668 – 1666 : إيطاليا.كنك تورينو/ بوليت عمل موظفا في المكتبة المركزية في 

 1668 ايطاليامدينة فيرونا/األردن بالتعاون هيئة تنشيط السياحة األردنية/  م معرضا سياحيا عن: اقا 

 1662 :  إيطاليااء الثقافية العربية اإليطالية / مدينة تورينو/ مؤسس وأنتخب رئيسا لجمعية البتر 

 1662  ة اإليطالية كونه كان رئيس الجمعية العربي: استضاف الفرقة القومية األردنية للفنون الشعبية

 IDENTITA' Eوزارة الثقافة األردنية للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات البتراء بالتعاون مع 

DIFFERENZA)) والتي نظمته بلدية تورينو/ ايطاليا 

 1662 :  اعادة تخطيط وتأهيل أحياء سكنية في منطقة  عنوان )بلطالب اردني  أشرف على رسالة تخرج

 إيطاليا / بوليتيكنك تورينو/كلية الهندسة المعمارية ان ( / عم –وادي السير 

 1662 : ياإيطال /بوليتيكنك تورينو/ كلية الهندسة المعمارية /نتخب عضوا في مجلس طلبة الماجستيرأ 

 1663 :  إيطاليا: الهندسة المعمارية / بوليتكنك ميالنو/تخرج لطالبيين اردنيين/ ك.ى رسالتي علاشرف 

o  لألبنية في األردن  أنظمة وتعليمات ألول بعنوان: اقتراح لعملتخرج ارسالة 

o مستدامةو نية حديثة أبنية طي خرج الثاني بعنوان: إقتراح لعملرسالة ت 

 1663 : عمان / االردن عضو نقابة المهندسين األردنيين / 

 1661-1663 :  يا العمارة لدى البروفسورة ادريانا باليوني في مادة تكنولوجبحث وتدريس عمل مساعد /

 إيطاليا/ سة المعمارية / بوليتكنك ميالنوكلية الهند

 1686  قسم تنسيق الحدائق/ مدينة تورينو/ ايطاليامنسق ورشة / / في بلدية تورينو: عمل موظفا 
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 1688 إيطالياقسم تخطيط المدن / مدينة تورينو /: عمل موظفا في بلدية تورينو / 

 1682-1689  اإليطالية : عمل في شركة التأمينINA-ASSITALIA  /إيطاليا/ مدينة تورينو 

 1689- 2226  عمل مترجم محلف عربي/ إيطالي وبالعكس في المحاكم والشركات اإليطالية/ مدينة :

 تورينو / ايطاليا

 2228 أقام معرضا من الصور عن )المرأة في المجتمع العربي( / جمعية البتراء / تورينو / إيطاليا : 

 

 

 

 المقبولة للنشر:او  منشورةاألبحاث ال

 Articles Published or Accepted for Publication: 
 

 
No. عنوان البحث 

Article Title 
 المؤلفون

Authors 
 المجلة

Journal 
 العدد

Volume 
 السنة

Year 

1 
Development of Regional Planning 
whithin the decentralized 
administrative frame: case study (the 
Jordanian Experiment ) 

 JASET: Journal of Advanced د.منصور صفران / جامعة جرش االهلية
science and Tecnologies 

1 8112 

2 
Study of Different Pitched Roof 
Types 

 د. بسام أبو عواد / جامعة جرش االهلية
 د. منال سليمان / جامعة جرش االهلية

جرش االهلية د. منصور صفران / جامعة  

IISTE: International Institute for 
Science technology and 

Education 

10 2018 

3 
Infiltration Rate ( Air Leakage ) in 
Modern Urban Jordanian Buildings 
in Amman 

 د. عصام عودة / جامعة الزيتونة األردنية
د. أيوب أبو دية استشاري في الطاقة 

ضراء والعمارة الخ  
 د. منصور صفران / جامعة جرش االهلية

 م. لينا عودة مهندسة معمارية
 م. هبة ناضر/ مهندسة معمارية 

اد. طارق حسين / جامعة هلسينكي / فنلند  

IJASEAT: International Journal 
of Advances in Science 

Engineering and Tecnology 

6 2018 

4 
The Colors of the Domes in the 
Desert 

 IJET: International Journal of  د. منصور صفران / جامعة جرش االهلية
Engineering Tecnology 

7 2018 

5 
Architectural and Structural Behavior 
Domes in Islamic Architecture ( case 
study: Mosque of King Abdullah Ben 
Al Hussein in Amman - Jordan 

فران / جامعة جرش االهليةد. منصور ص  
 د. شحدة غنام / جامعة جرش االهلية 

 د. بسام أبو عواد / جامعة جرش االهلية

JEA : Journal of Engineering 
and Architecture 

7 2019 

 

6 

Effect of Applaying Green Building 
Practices and policies in Reducing 
Environmental and Health impacts in 
the Construction Sector 

 IJEAT : International Journal of د. منصور صفران / جامعة جرش االهلية
Engineering and Advanced 

Tecnology 

9 2020 
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7 
Islamic architecture in Andalusia 
Between the Past and the Present 

 PJAEE : Pala Arch’s Journal of د. منصور صفران / جامعة جرش االهلية
Archeology of Egypt/ 

Egyptology 

18 8181 

8 
Effect of Housing Aggressions on 
the Agricultural Lands on the 
Jordanian Economic Development 

 Turkish Journal of Computer د. منصور صفران / جامعة جرش االهلية
and Mathmatecs Education 

Indexing: Scopus 

12 2021 

9 
Effect of Smart Software on 
Developing the Architectural 
Projects 

 Turkish Journal of Computer د. منصور صفران / جامعة جرش االهلية
and Mathmatecs Education 

Indexing: Scopus 

12 8181 

10 
Possibility of Taybical Sidewalks  
and Bedestrian Paths    in the urban 
Cities ( Aqaba as a model ) 

 Turkish Journal of Computer د. منصور صفران / جامعة جرش االهلية
and Mathmatecs Education 

Indexing: Scopus 

12 8181 

 
     

 
     

 

 9166  : األردناألردنيبحث بعنوان: خطط التنمية في وادي األردن/ مجلة المهندس نشر / 

 1661 : عمان / األردن األردنية جريدة الدستوربعنوان : اإلسكان في األردن /  بحث نشر / 

 1661  : في قطاع االبنية واالنشآت التبادل التجاري  بين ايطاليا واالردن : نشر بحث بعنوان

 رفة تجارة تورينو وبوليتكنك تورينو/ إيطالياغومواد البناء بالتعاون مع 

 1663  :نوان:  عمل بحث علمي بعQuality Control in Building   لمادة تكنولوجيا

 /اشراف البروفوسورة ادريانا باليوني/ كلية الهندسة المعمارية/ بوليتكنك ميالنو/إيطالياالعمارة

 


