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 مسابقة تصميم بوابة قسم الهندسة المدنية: الثامنالنشاط 

 (CEG) مسابقةتصميمبوابةقسمالهندسةالمدنية التفاصيل

 يةتفاعلة قسم الهندسة المعمارية مع قسم الهندسة المدنية بطرح مسابقفيه  تتعاوننشاط خدمة مجتمع  نوع النشاط
وعات. ل مجماشتراك طالب الهندسة المدنية بها من خال وإمكانيةوتنافسية بين طالب الهندسة المعمارية 

 الر.دو 70ها ة قدروسيتم تصميم البوابة بناء على اختيار لجنة التحكيم للمشروع الفائز وتقديم مكافئة مالي

 2019-12-4إلى  2019-10-9من  تاريخ النشاط

 التسجيل: مكتب سكرتيرة قسم هندسة العمارة مكان النشاط

 بقاعة االجتماعاتالتحكيم: 

 .المدنية ندسةبالتعاون مع رئيس قسم هندسة العمارة ورئيس قسم اله م. نور الهدى محمد أبو غنمي المنظمون

 قسمالهندسةالمدنيةوهندسةالعمارةطالب قسم  المشاركون

 المحكمين للمسابقة. الحضور 

 .200تصميم بوابة قسم الهندسة المدنية الطابق   فعاليات النشاط

 سة روان لمهندللدكتوره أحالم وا تم إشراك الطالب من خالل المواد األكاديمية كمادة تصميم المواقع

 .للمهندسة نور الهدى أبو غنمي 3، وتصميم معماري جعفر

 إشراك طالب جامعة فيالدلفيا في نشاطات الخدمة المجتمعية.  أهداف النشاط

  وابة.ل البالهندسة المدنية وكيفية التعبير عنها من خالتعرف طالب الهندسة المعمارية على ماهية 

 تحفيز الطالب على التنافس من خالل االشتراك في المسابقات 

 لوحة اإلعالن ووثيقة المسابقة. .1 الشواهد
 على إعالن المسابقة بالتفاصيل المذكورة. الموافقة .2
 قائمة الطالب المسجلين في المسابقة. .3
 ة.مراحل وخطوات إنجاز المسابق .4
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 مراحل وخطوات إنجاز مسابقة بوابة الهندسة المدنية :

 

 

 

1970

1980

1990

2000

2010

2020

المخطط الزمني إلنجاز المسابقة

 كتابة موجز المسابقة وتحديد المتطلبات 

 إعالن المسابقة وطرحها على الموقع اإلالكتروني  

 

 2019أكتوبر  3

 

 فتح باب التسجيل 

 

 استالم قائمة المسجلين في المسابقة

 

 تمديد تاريخ تسليم المشاركات 

 

 التواصل مع المشاركين لتسليم مشاريعهم ضمن

 

 الموعد النهائي

 

 2019أكتوبر  8

 

 2019أكتوبر  22

 

 2019 نوفمبر 27

 

 2020يناير  9

 

 2020يناير  12

 

 استالم المشاريع
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 جدول توضيحي لمراحل إنجاز المسابقة

 

إنجازهما تم   الموعد اإلجراء 

   
ة سم هندسقئيسة تم كتابة موجز المسابقة وتحديد المتطلبات بشكل أولي ومن ثم مناقشتها مع ر
طلبات لى المتناء عالعمارة ومن ثم رئيس قسم الهندسة المدنية ومن ثم تم كتابة لوحة اإلعالن ب

 النهائية .

كتابة موجز المسابقة 
 وتحديد المتطلبات 

2019أكتوبر  3  

 –اسات القيبتم طرح موجز المسابقة على الموقع اإللكتروني مع ملف األتوكاد الخاص  .1
 مرفق موجز المسابقه.

 ماقع التواصل للجامعه.تم التواصل مع ممثل الطلبة إلعالنها على  .2

أعالن المسابقة 
وطرحها على الموقع 

 اإللكتروني 
2019أكتوبر  6  

جموعات من م 5وتم اشتراك  2019أكتوبر  22أكتوبر وامتد حتى  9فتح باب التسجيل بتاريخ 
 .قسم هندسة العمارة

2019أكتوبر  9 فتح باب التسجيل  

2019أكتوبر  20 انتهاء مدة التسجيل إغالق باب التسجيل في المسابقه كما هو معلن على الموقع.  

 تم استالم قائمة التسجيل في المسابقه وهي مرفقه بالتقرير.
استالم قائمة التسجيل 

 في المسابقة
2019أكتوبر  21  

تزامن ونات تم تمديد تاريخ استالم المشاريع من الطالب بسبب ضغط المواد واالمتحا .1
 كموعد نهائي 2020يناير  12تسليم مواد التصميم الى تاريخ 

ه مجتمعي خدمةكوتم إعالن إمكانية االشتراك من غير المتسابقين المشتركين واعتبارها  .2
 .ضمن المواد األكاديمية

 اك.شترتم اشتراك طالب من مادة تصميم المواقع بناء على اإلعالن بإمكانية اال .3

 تسليم تاريخ تمديد
 المشاركات

2019نوفمبر  27  

 .عيلور إسماالبة نواعتذار جميع المشاركين ما عدا الط،تم التواصل مع المشاركين في المسابقه 
 المشاركين مع التواصل

ضمن مشاريعهم لتسليم  
النهائي الموعد  

2020يناير  9  

اصر عبد الن باالشتراك مع ريان محمد الطالب نور اسماعيل،من قبل مشروع واحد تم استالم 
 محمد سليم. وطحاينة 

المشاريع استالم 2020يناير  12   

   

 

 لجنة إعداد المسابقه:  رئيس 

 م. نور الهدى محمد أبو غنمي
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 المعماريةبوابة قسم الهندسة وتنفيذ تصميم على  اإلشراف: التاسعالنشاط 

 المعماريةتصميمبوابةقسمالهندسة التفاصيل

 اإلشراف على تصميم بوابة الهندسة المعمارية للطابق الرابع  نوع النشاط

 .إلى اآلن 2019-2018منذ نهاية العام الدراسي  تاريخ النشاط

 الهندسة المعماريةقسم  مكان النشاط

 م. نور الهدى محمد أبو غنمي المنظمون

 مؤيد خوالدهالطالب  المشاركون

 نور إسماعيلالطالبة 

 ---------- الحضور 

 المعماريةللطابق الرابع من خالل:تصميم بوابة قسم الهندسة   فعاليات النشاط

  داية بإلى  2019-2018العمل على التصميم منذ بداية عطلة نهاية الفصل الثاني للعام الجامعي

و جامعة ال رئاسةوتم الموافقة علية من قبل  2020-2019الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

 العمادة ورئاسة القسم.

 ات.تفاصيل مراحل إنجاز البوابة موضحة بالتفصيل ضمن المرفق 

مع  لتعاونفي تنفيذ ما يتم تصميمه على الواقع با المشاركةتطوير فكر الطالب المعماري من خالل   اف النشاطأهد
 الخارجية. الورش

 كتيب البوابة .1 الشواهد
 مجسم البوابة .2
 عرض السعركتاب  .3
 .تفاصيل مراحل إنجاز البوابة .4
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 مراحل إنجاز بوابة قسم هندسة العمارةل جدول توضيحي

 

 الموعد اإلجراء ما تم إنجازه

   
وازنة مووضعها ضمن  300تم تقديم طلب للدكتور عمر روحي بتجديد بوابة الطابق  .1

 م. 2019-2018القسم للعام الجامعي 
 دينار أردني من الموازنه وتم الموافقه عليها. 1000تم رصد  .2

لتجديد بوابة تقديم طلب 
قسم هندسة العمارة 

300الطابق   

خالل شهر تتشرين 
  2018الثاني 

فاق بين األطراف م كان يتم التداول واإلت2019-2018في فترة الفصل الثاني من العام الجامعي 
امعي م الجالمشرفة والمشاركة في تصميم بوابة قسم هندسة العمارة وهم رئيس القسم للعا

يد يل ومؤروحي، م. نور الهدى محمد أبو غنمي مع الطالب نور اسماعم د. عمر 2018-2019
 .)ممثل الطلبة لقسم هندسة العمارة( خوالدة

التنسيق بين الجهات 
 المشرفة على البوابة

أيار  5 -آذار 3
2019  

ني وقد ل والثاخالل الفصل األومع الطالب نور اسماعيل ومؤيد خوالدة تم مناقشة عدة نماذج 
في  يلطالبلتعزيز النشاط ا م كامتحان2019-2018للعام الجامعي  1مساق تصميم طرحت ضمن 

 خدمة المجتمع.
 مناقشة عدة نماذج

حزيران  17
2019 

 ية تصميم البوابةبالبدء بعمل م(2019-2018االتفاق مع نهاية الفصل الثاني من العام الجامعي )
 وباالتفاق مع الطالبين: Parametric designمن خالل ما يسمى 

 نور إسماعيل، مؤيد خوالده.
 االبتداء بتصميم البوابة

حزيران  17
2019 

هندسة  ت لقسمفي قاعة اإلجتماعامع المهندسة نور الهدى أبو غنمي االلتقاء بالطلبة  .1
 العمارة ورؤية التصميم ومناقشته.

 المشروع.تم تعديل المدخالت للتصميم وتعديل بعض مباديء التصميم في  .2
  ألي تعديالت أخرى للمشروع. Onlineاالتفاق على التواصل  .3

لقاء بين الطلبة 
 والمشرف على البوابة

2019تموز  17  

 مرحلة األولى وهي المخططات والواجهات.تم تسليم ال .1
 الحاجة الى شخص يتم عملية إخراج صور ثالثية األبعاد للمشروع. .2

االنتهاء من المرحلة 
 األولى للتصميم 

2019تموز  31  

 لتاستمللمشروع فقد  3D Shotsولعدم مشاركة أي من الطالب في عملية إخراج  .1
  .3D MAXعلى برنامج  من خالل العملالمهندسة نور الهدى أو غنمي  المهمه

 مل جميعذي يشأعدت الطالبة نور إسماعيل تصميم المجلة النهائي وال التاليةالمرحلة  .2
 المدخالت والصور التوضيحية للمشروع.

 تصميم المجسم قام بها الطالب مؤيد خوالدة. .3

التشارك في إخراج 
 الناتج النهائي للتصميم

2019أكتوبر  20  

من صميمة والت تم تقديم التصميم لعميد كلية الهندسة د. قاسم العبيدي وتوضيح الفكرة .1
 .ثم مناقشتها مع رئيس الجامعه 

 .نفيذأخذ الموافقه من رئيس الجامعه، واإليعاز للمشغل الهندسي بمباشرة الت .2
 لجامعه.سي لتم دعم التصميم ماديا من قبل الرئاسة على أساس تنفيذه بالمشغل الهند .3

تقديم التصميم لعميد 
 كلية الهندسة

2019 آب 27  

 سام.في العمادة واألق تم توقيف العمل بالبوابة مؤقتا بسبب التغييرات اإلدارية
التغييرات اإلدارية في 

 الجامعه
2019أيلول  4  

تاريخ ب( 2) عرض التصميم وكامل التفاصيل في مجلس القسم وتم الموافقة عليه في محضر رقم
 مع تغيير لون البوابة الى لون أفتح واإليعاز بالتنفيذ. 18/9/2019

 تغيير لون البوابة
 -2019أيلول  4

تشرين األول  15
2109 

ور ن البالتواصل مع مدير المشغل الهندسي من قبل المهندسة نور الهدى أبو غنمي والط
وعليه  جامعهلقص البوابة ويصعب تنفيذها من داخل ال CNCإسماعيل وتبين أنه ال يوجد آلة 

 .للبوابة أمر ضروري هلمخصصااصبح تغيير الميزانية 

التواصل مع المشغل 
 الهندسي للجامعة

2019أيلول  25  

عر.  سر أفضل اختياالتواصل مع أكثر من مشغل هندسي خارج الجامعه لتحديد األسعار وتبايناتها و
 مؤيد خوالدة.وذلك من خالل الطالب 

التواصل مع المشاغل 
 خارج الجامعه

 تشرين األول 17
2020 

ارج خشغل تم مناقشة عميد كلية الهندسة د. طارق توتنجي بعرض السعر المقدم من م .1
لتي الموازنه ا التحفظ على المبلغ المطلوب لكوندينار أردني وقد  2400الجامعه بمبلغ 

 ينار فقط.د 1000تم صرفها سابقا 
  ة السعرناقشلم عند التواصل مع رئيس الجامعه من قبل ممثل الطلبة مؤيد خوالدةلذلك  .2

أنهت  ه قدخارج الجامعه وتقديم طلب برفع المبلغ المخصص للبوابة تبين أن الجامع
 .صرف الميزانية بذلك التاريخ

انتهاء فترة صرف 
الميزانيه لألقسام في 

 الجامعه

 األولتشرين  28
2020 
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 الموعد اإلجراء ما تم إنجازه

   
ف صر أمر تحويل الرئيس وجهلذلك فقد دة لم تتضمن مبلغ لتنفيذ البوابة، الجدي ميزانية القسم

 وبموافقة د. قاسم العبيدي. للمكتب الهندسي للجامعهالمبلغ 
المكتب اصة بتم اإلتفاق مع د. قاسم العبيدي على طرح التصميم ضمن الموازنه الجديدة الخ

اء على تقديم وذلك بندينار لإلضاءة  200للبوابة ودينار أردني  2200الهندسي وإقرار مبلغ 
 .عرض سعر رسمي 

 ميزانية البوابة الجديدة
 تشرين األول 28

2020 

   
 لجديدة.وازنه اعلى عرض السعر المقدم، وتأجيل صرفه للممن قبل رئاسة الجامعة تم الموافقه 

الموافقه على تصميم 
 البوابة بالمبلغ الجديد

 الثانيتشرين  12
2020 

ة على للبواب توضيح المبلغ المصروفمكتب عميد البحث العلمي د. قاسم العبيدي لمراجعة تم 
 الميزانية الجديدة والتأكيد على وقت وآلية التنفيذ.

ة ميد كليمع ع تم تأكيد الحصول على الموافقه لصرف ميزانية البوابة ومتابعة األعمال كافة
 الهندسة د. طارق توتنجي .

عميد البحث مراجعة 
 العلمي

كانون  12-15
2020الثاني   

كاملة  غطيةمراجعة عميد كلية الهندسة د. طارق توتنجي ومن خالله تم توجيه كتاب ت .1
 .من خالل رئاسة قسم هندسة العمارة لجميع التفاصيل حول البوابة

ية وضيحتتم الرد على الكتاب من خالل هذا التقرير مرفق التصميم بما فيه مجلة  .2
 وعرض السعر. والمجسم

كتاب عميد كلية 
 الهندسة والتكنولوجيا

كانون الثاني  61
2020 

   

 

 : على تصميم بوابة قسم هندسة العمارة المشرفه إعداد اللجنة

 م. نور الهدى محمد أبو غنمي

 

 

 

 


