السيرة الذاتية
CV
اإلسم  :منصور محمود السالم صفران
تاريخ الميالد 1691/8/2 :
الحالة االجتماعية  :متزوج
الجنسية  :اردنية  +ايطالية
مكان اإلقامة  :عمان  /االردن
رقم الهاتف 00962-796547858 :
00092 - 77967727
البريد اإللكتروني safranmansour@gmail.com :

الشهادات العلمية :
 :1668 شهادة الدكتوراة في التخطيط الحضري  /كلية الهندسة المعمارية  /جامعة روما  /ايطاليا
 :1661 شهادة الماجستير /تكنولوجيا العمارة والمدن /كلية الهندسة المعمارية /بوليتكنك تورينو /إيطاليا.
 : 1689 شهادة البكالوريوس في هندسة العمارة  /كلية الهندسة المعمارية  /بوليتكنك تورينو  /إيطاليا.
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المشاركات العلمية والشهادات التقديرية:
 : 2221 مشاركة في ورشة عمل بعنوان سيادة القانون ضمانتنا بالتعاون مع مركز العالم العربي
للتنمية الديموقراطية وحقوق االنسان وبالشراكة مع منظمة ستريت لو وبدعم من وزارة الخارجية
األلمانية االتحادية /جامعة جرش االهلية
 : 2222 مشاركة في ورشات عمل عن التعليم عن بعد  /جامعة جرش االهلية
 : 2218/2212 شهادة مشاركة في دورتين عن اوتوكاد وريفيت  /مركز االستشارات  /جامعة
جرش االهلية
 : 2219/2211 شهادة مشاركة /دورات لتطوير الهيئة التدريسية  /جامعة الشرق األوسط /االردن
 : 2211 شهادة شكر للمشاركة /المؤتمر الهندسي االول كلية الهندسة  /جامعة االسراء /االردن


 : 2211كتاب شكر وتقدير في المجال التدريسي واالداري  /قسم العمارة/جامعة االسراء /االردن

 : 2211 مشاركة في ورشة عمل عن الف ارغات المعمارية /مدينة عمان /جامعة االسراء /االردن
 : 2212 شهادة مشاركة /ورشة تطوير االداء المهني للهيئة التدريسية  /جامعة االسراء  /األردن
 : 2211 كتاب شكروتقدير في المجال التدريسي واإلداري /قسم العمارة /جامعة آل البيت /االردن
 : 2211 شهادة مشاركة /ورشة اساليب القياس والتقويم للهيئة التدريسية  /جامعة آل البيت /االردن
 : 2211 شهادة مشاركة في ورشة طرائق التدريس الجامعي الحديث  /مركز تطوير اداء اعضاء
هيئة التدريس /جامعة آل البيت  /االردن
 : 2211 شهادة مشاركة في ورشة اخالقيات التعليم الجامعي /مركز تطوير اداء اعضاء هيئة
التدريس /جامعة آل البيت  /االردن
 : 2212 شهادة مشاركة عن اعادة تأهيل مراكز المدن األردنية وبمشاركة أساتذة من عدة جامعات
ايطالية  /جامعة آل البيت  /االردن
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 : 2222 حصل على السجل الذهبي من جامعة تورينو األهلية لجهوده المميزة في تعليم اللغة
والثقافة العربية  /مدينة تورينو /إيطاليا
 : 1662 شهادة مشاركة في دورة ( Design in the Third World: Housing the low
Income Majority / University Brookes of Oxford / UK / Massachusetts
)Institute of Technology / USA / Politecnico di Torino / Italia
 : 1688 شهادة مشاركة في دورة عن التخطيط الحضري في الدول النامية  /كلية الهندسة
المعمارية  /جامعة فينيسيا  /IUAVإيطاليا

الخبرات العلمية والعملية والنشاطات الالمنهجية
 : 2222 أستاذ مشارك  :بناء على تنسيب لجنة التعيين والترقية  ،قرر مجلس العمداء في
جلسته رقم  14/2021/2022بتاريخ  ،13/02/2022الموافقة على ترقيته من رتبة أستاذ
مساعد الى رتبة أستاذ مشارك  /كلية الهندسة  /قسم هندسة العمارة  /جامعة جرش  /األردن


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

 : 2222 / 2221 عضو مجلس كلية الهندسة  /جامعة جرش/األردن
 : 2222 / 2221 رئيس اللجنة االجتماعية  /كلية الهندسة  /جامعة جرش/األردن
 : 2222 / 2221 عضو لجنة االمختبرات والسالمة العامة  /كلية الهندسة /جامعة جرش/األردن
 : 2222 / 2221 رئيس اللجنة االجتماعية  /قسم هندسة العمارة  /جامعة جرش/األردن
 : 2222 / 2221 عضو اللجنة الثقافية واالجتماعية  /قسم هندسة العمارة  /جامعة جرش/األردن


 : 2222/ 2216عضو مجلس كلية الهندسة  /جامعة جرش االهلية  /األردن

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

 :عضو اللجنة االجتماعية في كلية الهندسة  /جامعة جرش االهلية  /األردن

 : 2222 / 2216 رئيس لجنة الجودة  /قسم هندسة العمارة  /كلية الهندسة  /جامعة جرش االهلية
 : 2222 / 2216 رئيس اللجنة االجتماعية  /قسم هندسة العمارة/ /جامعة جرش/األردن
 : 2221-2212 درس المساقات التالية في قسم هندسة العمارة  /جامعة جرش االهلية :
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التصميم المعماري  ،1التصميم المعماري  ،2التصميم المعماري  ،3التصميم المعماري ،2
التصميم الحضري ،التخطيط الحضري ،مواد البناء ،عمارة معاصرة  ،2العقود ومواصفات البناء،
العمارة االسالمية ،تاريخ الفن والعمارة ،تاريخ العمارة  ،1علم االجتماع العمراني ،اخالقيات المهنة،
مهارات اتصال ،هندسة تنسيق المواقع ،الممارسة المهنية ،الترميم وتوثيق المباني
 : 2216-2218 عضو في لجنة الجودة والسالمة العامة  /كلية الهندسة  /جامعة جرش  /االردن
 : 2221 -2212 عضو في مجلس قسم هندسة العمارة  /جامعة جرش االهلية  /األردن
 : 2216 -2212 عضو لجنة الجودة  /قسم هندسة العمارة  /جامعة جرش االهلية  /االردن
 : 2216 -2212 رئيس لجنة المكتبة  /قسم هندسة العمارة  /جامعة جرش االهلية  /االردن
 :2216-2212 عضو في اللجنة الثقافية  /قسم هندسة العمارة  /جامعة جرش االهلية  /االردن
 :2216-2212 عضو في اللجنة العلمية  /قسم هندسة العمارة  /جامعة جرش االهلية  /األردن
 : 2216-2212 عضو في اللجنة االجتماعية في كلية الهندسة  /جامعة جرش االهلية  /االردن
 :2218 - 2212 شارك في دورة ريفيت  / REVIT ARCHITECTUREمركز االستشارات
والتعليم المستمر وخدمة المجتمع  /جامعة جرش  /االردن
 :2218-2212 شارك في دورة  / AUTOCADمركز االستشارات والتعليم المستمر وخدمة
المجتمع  /جامعة جرش  /االردن
 : 2218 - 2212 شارك في نشاطات جامعة جرش وتمثيل كلية الهندسة في االحتفاالت التي تمت
داخل الجامعة وقد تسلم نيابة عن العميد الدرع الخاص به
 : 2218-2212 حصل على  1122شجرة حرجية ومثمرة وزينة داخلية وخارجية كهدية من وزارة
الزراعة الى جامعة جرش  /االردن
 : 2212 - 2211 أستاذ مساعد في كلية العمارة والتصميم  /جامعة الشرق األوسط /االردن
 : 2219 - 2211 عضو في مجلس جامعة الشرق االوسط  /االردن
 : 2219 - 2211 عضو في مجلس كلية العمارة والتصميم  /االردن
 : 2212 - 2211 عضو المجلس االستشاري /كلية العمارة والتصميم /ج.الشرق األوسط  /االردن
 : 2219 - 2211 عضو في مجلس قسم هندسة العمارة  /جامعة الشرق األوسط  /االردن
 : 2219 - 2211 عضو لجنة الرقابة والتدقيق وضمان الجودة في جامعة الشرق األوسط  /االردن
 : 2219 - 2211 مساعد رئيس قسم هندسة العمارة  /جامعة الشرق األوسط  /االردن
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 : 2219 - 2211 عضو لجنة المجتمع المحلي /كلية العمارة والتصميم  /جامعة الشرق األوسط
 : 2212 - 2211 مقررلجنة تأديب الطلبة  /كلية العمارة والتصميم /جامعة الشرق األوسط /االردن
 : 2219 - 2211 عضو اللجنة االجتماعية /كلية العمارة والتصميم /جامعة الشرق األوسط /االردن
 : 2212 - 2211 عضو لجنة البحث العلمي /كلية العمارة والتصميم /ج.الشرق األوسط /االردن
 : 2212 - 2211 مشرف اكاديمي  /قسم هندسة العمارة  /جامعة الشرق األوسط  /االردن
 : 2212 - 2219 عضو لجنة الخطط الدراسية /قسم هندسة العمارة /ج.الشرق األوسط /االردن
 : 2212 - 2211 عضو تحكيم مشاريع تخرج /قسم هندسة العمارة /ج .الشرق األوسط /االردن
 : 2212 - 2219 عضو لجنة الجودة  /كلية العمارة والتصميم  /جامعة الشرق األوسط  /االردن
 : 2212 - 2219 عضو متابعة خريجي جامعة الشرق األوسط  /جامعة الشرق األوسط  /االردن
 : 2212 - 2219 رئيس لجنة المكتبة  /كلية العمارة والتصميم  /جامعة الشرق األوسط  /االردن
 : 2212 - 2211 درس المواد التالية  :تصميم معماري  3و  ، 2تخطيط حضري  ،تشريعات مباني
وممارسة مهنة  ،السلوك االنساني في البيئة العمرانية  ،علم الجمال  ،اساليب البحث العلمي  /قسم
هندسة العمارة  /كلية العمارة والتصميم  /جامعة الشرق األوسط  /االردن
 : 2212 - 2211 االشراف على عدة مشاريع تخرج ( مشاريع تخطيط مدن ومشاريع تصميم
معماري ) قسم هندسة العمارة  /كلية العمارة والتصميم  /جامعة الشرق االوسط  /االردن
 : 2211/12/12 - 3 شارك في الدورات التدريبية التالية( :جامعة الشرق االوسط)
 -1مهارات االتصال في انماط التعليم المختلفة.
 -2التدريس الفعال .
 -3دمج التكنولوجيا بالتعليم الجامعي(. (E-Learning
 -2معايير الجودة في العملية التدريسية.
 -1امتحان الكفاءة.
 -9استخدام قواعد البيانات.
 -2االمتحانات (القياس و التقويم).
 -8كيفية ادارة المحاضرة.
 -6التقييم الذاتي و التحسين المستمر.
-12القوانين واالنظمة والتعليمات
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 :2211 شارك في المؤتمر الهندسي االول في جلسات الحوار لمناقشة االوراق العلمية المتخصصة
بالعمارة بحضور نخبة من اساتذة الجامعات االردنية والعربية والعالمية  /كلية الهندسة  /جامعة االسراء
 :2211/6/11-2212/6/11 استاذ مساعد في قسم العمارة  /كلية الهندسة  /جامعة االسراء /االردن


 :2211شارك في ورشة عمل عن الف ارغات المعمارية في منطقة ابراج العبدلي والصويفية بالتعاون
مع اساتذة من جامعات بريطانية( Uk :المملكة المتحدة):

Academy of Urbanism, Brighton University, University of Dundee 
 : 2211-2212 عضو/اللجنة التحضرية للمؤتمر الهندسي /كلية الهندسة /جامعة االسراء /االردن
 : 2212 عضو مؤسس في اتحاد النشامى للجاليات األردنية في الخارج  /مدينة عمان  /االردن
 : 2211 شارك في اليوم الهندسي عن مسابقة المباني المستدامة الذي نظمه منتدى االعمال الهندسي
في مركز كولومبيا لالبحاث والدراسات  /عمان  /االردن
 : 2211 شارك في ندوة علمية حوارية عن مدينة السلط بحضور رئيس بلدية السلط ورئيس جامعة
االسراء ورئيس مجلس ادارة الجامعة وحضور عدد كبير من االساتذة والطلبة  /جامعة االسراء  /االردن
 :2211-2213 شارك في لجان تقييم مشاريع تخرج  /قسم هندسة العمارة  /جامعة االسراء  /االردن
 : 2211-2213 نظم زيارات علمية الى مأدبا  ،السلط  ،وادي شعيب  ،ام قيس  ،زي  ،البحر الميت ،
ديرعال بهدف اختيار وتحليل مواقع للمشاريع المقترحة لطلبة هندسة العمارة  /جامعة االسراء  /االردن
 : 2211-2213 مستشار ومشرف لمجلس الطلبة  /جامعة االسراء  /االردن
 :2211-2213 درس المواد التالية :تصميم معماري  ،1 ،2 ،3تخطيط مدن ،تصميم مواقع ،تحكم
بيئي ،تخطيط حضري ،مواضيع خاصة بالعمارة  /جامعة االسراء  /االردن
 : 2211-2213 اشرف على عدة مشاريع تخرج لطلبة قسم هندسة العمارة  /جامعة االسراء  /االردن
 :2213 عضو لجنة الضبط و ضمان الجودة  /كلية الهندسة  /جامعة االسراء  /االردن
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 : 2212 مترجم من العربية الى اإليطالية وبالعكس للندوات والمؤتمرات العلمية وترجمة الكتب
والمقاالت في حقل الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري واإلقليمي وتنسيق المواقع  /عمان  /االردن
 : 2212 حكم مشاريع طلبة السنة الثانية  /قسم العمارة  /جامعة الزرقاء الخاصة  /االردن
 : 2212 اعد ملخص عن تاريخ ونظريات العمارة  /عمان  /االردن
 : 2212 شارك في ورشة عمل عن تطوير وسط مدينة المفرق وأم الجمال من / 22 - 12
فبراير 2212/بمشاركة اساتذة وطلبة جامعة بيسكا ار اإليطالية وجامعة بيروت العربية وجامعة مصر
للعلوم والتكنولوجيا  /جامعة آل البيت  /االردن
 : 2212 شارك في ندوة حوارية عن الهندسة المعمارية في ايطاليا واالردن مع اساتذة وطلبة جامعة
البحر المتوسط اإليطالية  /ريجو كالبريا  /جامعة آل البيت  /االردن
 : 2212 شارك في ندوة حوارية عن اعادة تأهيل مراكز المدن األردنية في نقابة المهندسين األردنين
وبمشاركة من أساتذة عدة جامعات إيطالية  /عمان  /االردن
 : 2226 عضو مؤسس في ملتقى المعماريين االكاديميين العرب االول  /جامعة آل البيت /االردن
 : 2212 – 2226 استاذ متفرغ كلية الهندسة  /قسم الهندسة المعمارية  /جامعة آل البيت  /األردن
 : 2211 – 2226 شارك في تحكيم مشاريع طلبة العمارة  /جامعة العلوم التطبيقية  /عمان  /االردن
 : 2226 ندوة حوارية عن أم الجمال مع اساتذة وطلبة جامعة بيسكا ار اإليطالية  /جامعة آل البيت.
 : 2226 شارك في ندوة عن تأهيل السوق المركزي للخضار في مدينة المفرق مع اساتذة وطلبة جامعة
باليرمو اإليطالية  /جامعة آل البيت  /االردن
 : 2226 شارك في لقاء :الخبرات اإليطالية /الترميم المعماري /غرفة التجارة اإليطالية  /عمان  /األردن
 : 2212 – 2226 شارك في دورتين لتطوير اعضاء الهيئة التدريسية  /جامعة آل البيت  /األردن
 : 2228 أقام معرضا من الصور بعنوان (المرأة في المجتمع العربي)  /مدينة تورينو /إيطاليا
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 : 2228 أقام معرضا عن العمارة اإلسالمية  /مدينة تورينو /إيطاليا
 : 2228 أقام معرضا وندوة عن المعالم االثرية والسياحية والعالجية األردنية  /مدينة تورينو /ايطاليا
 : 2222 أقام معرضا عن اسرار البتراء كإحدى عجائب الدنيا السبع في مدينة تورينو /إيطاليا
 : 2221 كان رئيس مكتب ارتباط نقابة المهندسين األردنيين  /مدينة تورينو /إيطاليا
 : 2228-2221 تطوع بمناسبة اليوم العالمي للبيئة ( ننظف العالم ) وبالتعاون مع بلدية تورينو
والجمعية االيطالية لحماية البيئة وجمعية البتراء العربية االيطالية والمدارس الحكومية المحلية ومؤسسات
المجتمع المدني االيطالية وجمعيات المهاجرين /مدينة تورينو /إيطاليا
 : 2226- 2221 شارك في تنظيم ( عيد الجيران ) للتعارف المجتمعي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع
المحلية اإليطالية وجمعية البتراء وجمعيات المهاجرين  /تورينو /ايطاليا
 : 2228 -2221 كان عضوا في المجلس االستشاري للهجرة في إقليم بيومنتي /مدينة تورينو /إيطاليا
 : 2226-1662 شارك في عدة لقاءات عن موضوع الهجرة ودمج المهاجرين في المجتمع اإليطالي
لمحاربة العنصرية ضد المهاجرين  /مدينة تورينو /إيطاليا
 : 2226-1662 نظم عدة زيارات لاليطاليين لمساجد مدينة تورينو للتعريف باإلسالم والقران الكريم
وسماحته ضد التمييز العنصري  /مدينة تورينو  /إيطاليا
 : 2226-1662 شارك مع العمال المهاجرين العرب بمناسبة يوم العمال العالمي بالتعاون مع نقابات
العمال اإليطالية  /مدينة تورينو /ايطاليا
 : 1666 نظم مؤتم ار بعنوان ( :العالم العربي بين الماضي والحاضر والمستقبل ) كونه رئيس الجمعية
الثقافية العربية – اإليطالية في مقر نقابات العمال االيطالية  / CGILمدينة تورينو /ايطاليا
 : 2222 شارك في عدة مقابالت في اإلذاعة والقنوات التلفزيونية الحكومية والخاصة اإليطالية:
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 RAI 1-RAI 2- RAI 3وبث افالم وثائقية عن البتراء المدينة الوردية للترويج لها لتفوز بإحدى
العجائب الدنيا السبع والحديث عن القهوة العربية في استوديوهات التلفزيون في برنامج ( ALLE
)  FALDE KILI MANGIAROعن السياحة البيئية للمقدمة اإليطالية المشهورة 'Alice Calo
وفي البرنامج الصباحي ) ) Uno Mattinaفي مدينتي روما ونابولي /إيطاليا
 : 2229 مثل في فيلم سينمائي بعنوان  ( :رسائل من الصحراء) للمخرج اإليطالي المشهور
 Vittorio della Seta للمشاركة في مهرجان فينيسيا لألفالم السينمائية ومهرجان كان السينمائي
 : 2222 أقام عدة معارض عن الخط العربي  /مدينة تورينو /إيطاليا
 : 2223 كان مدير مركز البتراء للغات الحديثة  /معهد أفوغادرو /تورينو /إيطاليا
 : 2222 عمل منسق للمشروع التربوي الثقافي " مرحبا في خيمتي " للمدارس في مدينة تورينو /ايطاليا
 : 2221 شارك في برنامج في التلفزيون اإليطالي  RAI 3عن مشكلة دمج الطالب المهاجرين في
المدارس اإليطالية  /في مقر استوديوهات التلفزيون في مدينة تورينو  /ايطاليا
 : 2226 -2221 عمل مدرس للغة العربية  /جامعة تورينو األهلية  /إيطاليا
 : 2226 -1662 اقام عدة مهرجانات خطابية بمناسبة عيد استقالل األردن /مدينة تورينو  /إيطاليا
 : 2226-1662 اقام وشارك في عدة ندوات حوارية عن الحوار بين األديان /مدينة تورينو /ايطاليا
 : 2222 أقام معرض من الصور عن حياة المغفور له جاللة الملك الحسين بن طالل رحمه هللا وطيب
ثراه  /مدينة تورينو  /ايطاليا
 : 2222 اقام معرض وندوة بعنوان "األردن تاريخ وحضارة"  /مدينة تورينو /إيطاليا
 : 2222 اقام عدة معارض ترويجية عن األردن والتي نظمتها عدة بلديات في مقاطعة تورينو
 : 1666 اقام معرضا ترويجيا عن األردن في مهرجان متعدد الثقافات  /مدينة روما  /ايطاليا
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 : 1668 كان مساعد بحث وتدريس مع البروفوسور اليكس فوبيني  /قسم التخطيط الحضري واإلقليمي
 /كلية الهندسة المعمارية  /بوليتكنك تورينو  /ايطاليا
 : 1668 اقام ندوة عن التخطيط الحضري المستدام في وادي األردن بمشاركة األستاذ سامح غرايبة من
جامعة اليرموك وهيئة اساتذة الدكتوراة  /كلية الهندسة المعمارية  /بوليتكنك تورينو /إيطاليا.
 : 1666 – 1668 عمل موظفا في المكتبة المركزية في بوليتكنك تورينو /إيطاليا.
 : 1668 اقام معرضا سياحيا عن األردن بالتعاون هيئة تنشيط السياحة األردنية /مدينة فيرونا/ايطاليا
 : 1662 مؤسس وأنتخب رئيسا لجمعية البتراء الثقافية العربية اإليطالية  /مدينة تورينو /إيطاليا
 : 1662 استضاف الفرقة القومية األردنية للفنون الشعبية كونه كان رئيس الجمعية العربية اإليطالية
البتراء بالتعاون مع و ازرة الثقافة األردنية للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات IDENTITA' E
) )DIFFERENZAوالتي نظمته بلدية تورينو /ايطاليا
 : 1662 أشرف على رسالة تخرج لطالب اردني بعنوان ( اعادة تخطيط وتأهيل أحياء سكنية في منطقة
وادي السير – عمان )  /كلية الهندسة المعمارية  /بوليتيكنك تورينو /إيطاليا
 : 1662 أنتخب عضوا في مجلس طلبة الماجستير /كلية الهندسة المعمارية /بوليتيكنك تورينو /إيطاليا
 : 1663 اشرف على رسالتي تخرج لطالبيين اردنيين /ك.الهندسة المعمارية  /بوليتكنك ميالنو /إيطاليا:
 oرسالة تخرج األول بعنوان :اقتراح لعمل أنظمة وتعليمات لألبنية في األردن
 oرسالة تخرج الثاني بعنوان :إقتراح لعمل أبنية طينية حديثة ومستدامة
 : 1663 عضو نقابة المهندسين األردنيين  /عمان  /االردن
 : 1663-1661 عمل مساعد بحث وتدريس لدى البروفسورة ادريانا باليوني في مادة تكنولوجيا العمارة /
كلية الهندسة المعمارية  /بوليتكنك ميالنو /إيطاليا
 : 1686 عمل موظفا في بلدية تورينو /منسق ورشة  /قسم تنسيق الحدائق /مدينة تورينو /ايطاليا
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 إيطاليا/ مدينة تورينو/  قسم تخطيط المدن/ عمل موظفا في بلدية تورينو: 1688 
 إيطاليا/ مدينة تورينو/ INA-ASSITALIA  عمل في شركة التأمين اإليطالية: 1689-1682 
 مدينة/ إيطالي وبالعكس في المحاكم والشركات اإليطالية/ عمل مترجم محلف عربي: 2226 -1689 
 ايطاليا/ تورينو
 إيطاليا/  تورينو/  جمعية البتراء/ ) أقام معرضا من الصور عن (المرأة في المجتمع العربي: 2228 
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