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 23/9/2029  التاريخ

 
 

 شرين "عاصم سعيد" فؤاد الخالدي
 

 

 الشخصية المعلومات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مدرس        المسمى الوظيفي

 مدرس       الرتبة األكاديمية

 األردنية      الجنسية

 عمان/ األردن    العنوان

 7000977770   رقم الهاتف

 salkhaldi@meu.edu.jo  البريد اإللكتروني

 

 ميةالعل المؤهالت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التخصص الدقيق الدرجة
 مدة الدراسة

 إلى(-)من
 البلد الجامعة

 بريطانيا Heriot-Watt 7999-7991 الحفاظ المعماري الماجستير

 فلسطين جامعة بيرزيت 7991-7991 الهندسة المعمارية البكالوريوس
 
 
 

 
صورة 

 شخصية
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 بها التحق التي التدريبية الدورات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 USGBC LEED Green Associate 2012: خالتاري

 عنوان الدورة كندا مكانها 1172 التاريخ

 Show me the Green: A green home 

renovation workshop  

 

 

 

 عنوان الدورة كندا مكانها 1172 التاريخ

 Design, installation and 

Management of Rainwater 

Harvesting systems  

 عنوان الدورة كندا انهامك 1171 التاريخ

 Solar Heating Systems  

-23التاريخ 

21/3/2020 

 عنوان الدورة  مكانها عمان

300 level Green Building Design and 

Construction: The LEED 

implementation Process 

 

 level LEED core 200  عنوان الدورة عمان مكانها 7/3/2020-6 التاريخ

concepts and strategies 

 

 

 

 عنوان الدورة عمان مكانها 2/2/1171 التاريخ

 Introduction to green 

صياغة و تشكيل الذهب   عنوان الدورة عمان مكانها-1/9/2006 التاريخ
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و الفضة في مركز االستشارات للجامعة  22/2/2007

 األردنية

 

 

 

 عليها اشرف التي التدريبية الدورات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الى  2022-9-2 التاريخ

30/20 

 

مدارس األنروا /مركز  مكانها

 هيا الثقافي /مركز زها الثقافي

  

تعليم األطفال عن البيت  عنوان الدورة

 األخضر الصديق للبيئة

 

 

 العضوية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2997 التاريخ عمان المكان نقابة الهندسين األردنيين العضوية

 2020 التاريخ عمان المكان Jordan Green Building Council العضوية

 Ottawa Region Chapter of Canada العضوية

Green Building Council 

 2022 التاريخ Canada المكان

 

 2020 التاريخ Canada المكان Heritage Ottawa  العضوية

 

 

 2022 التاريخ Canada المكان  Heritage Canada العضوية

 

 

 

 

 أخرى خبرات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل

1/1172-

6/1172 

مهندس حفاظ 

 معماري

مكتب تراث 

 للدراسات

 و التصميم 

 االردن-عمان ---

1177-1172 
 مهندس ترميم 

 

Black Iris 

developments 
 كندا -اوتاوا      ---

 االردن-عمان ---مكتب تراث مهندس حفاظ  1119-1171
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 للدراسات معماري

 و التصميم 

 االردن-عمان --- عمل خاص تصميم مجوهرات 1112-1112

 االردن-عمان --- مكتب عمار خماش مهندس معماري 1112-1112

 مهندس معماري 7999-1111
مكتب المهندس عمار 

 نابلسي
 االردن-عمان ---

 مهندس معماري 7999

مكتب دور 

لالستشارات الهندسية 

 لتخطيطو ا

 فلسطين -القدس ---
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 البحثية االهتمامات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المباني التراثية

 المباني الخضراء الرفيقة بالبيئة

 مساكن لذوي الدخل المحدود

 مواد بناء بديلة
 

 اللغات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 العربية و االنجليزية بطالقة

 الفرنسية جيدة

 األلمانية اساسية

 
 

 االجتماعي النشاط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ئة ادارية في الجمعية الثقافية العربيةعضو هي

 ة بلجنة التراث التابعة للجمعية الثقافية العربيةعضو

 

 


