
 د. افنان صالح مسودة نموذج خدمة المجتمع

 جلسة استماع علنية -ورشة عمل  نوع النشاط
 ".عبدون كوريدور في االستثماري الشريط في االستثمار وتحفيز العمراني الطابع"

اهم الفقرات التي جرى تنفيذها في 
 هذا النشاط

 الكبرى عمان امين نائب الريحاني زياد المهندس كلمة االفتتاح:
 فيالدلفيا جامعة رئيس سالم الشيخ معتز الدكتور االستاذ كلمة الجامعة:

 في االستثمار وتشجيع الطابع في العمرانية الدراسات عرض االولى: الجلسة
 قسم من طالب بها قام والتي عبدون بكوريدور االستثماري الشريط
( 8 المعماري التصميم) مساق ضمن فيالدلفيا بجامعة العمارة هندسة

 وبالتعاون الكامل مع اجهزة امانة عمان الكبرى صالح افنان.د وباشراف
 استراحة وحوار مفتوح

 الشمولي التخطيط مدير عودة ريما المهندسة بادارة حوار حلقة: الثانية الجلسة

 مشروع مناقشة خاللها تمت الهندسة تنفيذ مدير القطناني نعمة والمهندسة
 االستشاريين من نخبة بمشاركة عبدون كوريدور في االستثماري الشريط

 المجال في والمتخصصين واالكاديميين
 

 2017-6-5 الموافق االثنين يوم تاريخ انعقاد النشاط

 عمان -راس العين  –امانة عمان الكبرى  – الثقافي الحسين مركز مكان انعقاد النشاط

الفترة الزمنية للنشاط )من 
 تاريخ/الى تاريخ(

5-6-2017 

 امانة عمان الكبرى الجهات المستفيدة من النشاط
 اهالي المناطق المحيطة بكوريدور عبدون

 االستشاريين المهتمين
 مستثمرين 

 غير محدد عدد المنتفعين من المجتمع المحلي
 

عدد واسماء المشاركين من 
 اعضاء الهيئة التدريسية

تم تنظيم الورشة واالشراف على العمل من خالل د. افنان صالح وقد شارك في 
 شةحضور الور

 سالم الشيخ معتز. د.أ الجامعة رئيس
 عواد امين محمد. د.أ االكاديمي الجامعة رئيس مستشار

 العبيدي قاسم. د.أ الهندسة كلية عميد
 الخصاونة اسامة. د العمارة هندسة قسم رئيس
 (4-3) العمارة هندسة بقسم التدريس هيئة اعضاء من مجموعة مع المادة مدرس

  عيسى عاطف. د
 

 امانة عمان الكبرى الراعية للنشاطالجهات 
 جامعة فيالدلفيا

النشاط تم بالتعاون مع الجهات 
 التالية

المشاركين 
من امانة 

 عمان الكبرى

 نائب امين عمان الكبرى
 مستشار االمين لشؤون التخطيط

 مدير المخطط الشمولي
 مدير الهندسة

 مدير المشاريع الخاصة
المشاركين 
من ادارة 

جامعة 
فيالدلفيا 

وجامعات 
 اخرى

 رئيس الجامعة أ.د. معتز الشيخ سالم
 مستشار رئيس الجامعة االكاديمي أ.د. محمد امين عواد

 عميد كلية الهندسة أ.د. قاسم العبيدي
 رئيس قسم هندسة العمارة د. اسامة الخصاونة

 (4-3مدرس المادة مع مجموعة من اعضاء هيئة التدريس بقسم هندسة العمارة )
 عاطف عيسى د. 

 د. رائد التل
 م. بالل حماد االستشاريين

 م. ربحي صبح
 م. ريم الصياغ 
 م. ديانا تيرزي

 م. سوسن الماجد
 م. فاتن الصاحب 

 م. مرح الخياط
 م. نسرين عطاري



 د. افنان صالح مسودة نموذج خدمة المجتمع

 م. نشوة صبح
 

 طالب وطالبة  25 الطالب
 

اهالي 
واصحاب 

 عالقة

 

 
 بالمشروع التعريف  مخرجات النشاط للمجتمع

 بالشريط الخاصة العمرانية الدراسات استعراض 

 بقياس والمتعلقة الطلبة بها قام التي الميدانية الدراسات 
o قطاعات من التنمية مشاريع على للقائمين المنطقة جذب مدى 

  مختلفة تنموية
o المالئم العمراني الطابع حول المعماريين من مجموعة اراء 

  للمنطقة
o عمان مدينة الهالي االدراكية الخريطة ضمن المنطقة وجود 

 المشاريع من مجموعة اقتراح على يعتمد المنطقة لتطوير مقترح مناقشة 

 حد على المشاة وحركة االستثمار يحفز بشكل مواقعها وتحديد الحيوية

 يعتمد ترفيهي مشروع الحركة، بمحطات المشاريع تلخصت حيث سواء

 مناطق من ادراكه يمكن مرتفع معلم وتوفير معلقة مشاه ممرات على

 كما عمان بوابة معارض، وارض اكسبو مشروع المدينة، من مختلفة

 فيها االستخدامات وتوزيع بالمنطقة الخاصة االحكام دراسة المقترح اشتمل
 تدفع التي العمل ورشات من سلسلة الى التصميم مساق تحويل فكرة تشجيع 

 التحليل على المقدرة اكسابهم وبالتالي العالقة اصحاب مع للتفاعل الطلبة

 . تطبيقها يمكن واقعية بتصاميم والخروج
  المعلقة المشاة ممرات فكرةاييد م. بالل حماد ومجموعة من االستشاريين 

 واقترح المتاحة، المساحات وضيق للمنطقة الجبلية الطبيعة مع تنسجم التي

 الحاجة لتغطية الكوريدور طول على معلقة شريطية حديقة انشاء

 ومحدودية الموقع طبوغرافية مع والتفاعل الخضراء والمناطق للمنتزهات

 . فيه المساحات
 امانة قبل من االراضي استمالك ان الى صبح نشوة المهندسة اشارت 

 مع مالئم عمراني بنمط للخروج استغاللها يتوجب قوة نقطة يعد عمان

 اتصال في العدالة يضمن بشكل المباني ارتفاع دراسة الهمية التنويه

 . نزال وحي عبدون مع المشروع
 كبداية عمان لبوابة مشروع دراسة الماجد سوسن المهندسة اقترحت 

 هاشم، االمير وتقاطع عرفات تقاطع بين ما المنطقة في الحضري للشريط

 وتوفير المقترحة االستثمارات حجم تخفيف اهمية الى واشارت كما

 . العماني والطابع االستثمار بين ما التوزن يحقق بشكل اكبر فراغات
 تتسم المعارض مشاريع ان على الصاحب فاتن المهندسة ركزت 

 الحيوية تضمن التي بالمشاريع االهتمام يتطلب مما الموسمي باالستخدام

 .فيه المشاة حركة وتشجيع للمكان المستمرة
  الشمولي التخطيط مدير عودة ريما المهندسة اشارت الورشة ختام وفي 

 مع التعاون تشجيع في المستمر االمانة االهتمام الى الكبرى عمان امانة في

 المالي للضغط واشارات كما. الشباب افكار ورعاية االكاديمية المؤسسات

 بشكل المنطقة في االراضي استمالك في الكبرى عمان امانة تكبدته الذي

 .الشأن بهذا قرار اي اتخاذ في االقتصادية الجدوى دراسة اهمية من يزيد
 العمل ورشة للهندسة التنفيذي المدير القطناني نعمة المهندسة اختتمت 

 مشروع هو عبدون كوريدور في االستثماري الشريط ان الى باالشارة

 رؤيا تحقيق بين ما متوازن بشكل معه التعامل يتوجب وحيوي استراتيجي

 تقديم في العدالة بتحقيق االجتماعي البعد واحترام واحتياجاتها المدينة

 .سواء حد على المالي بالمردود واالهتمام المناطق لجميع الخدمات

 لجامعة عمان امانة درع باهداء عمان امين نائب بقيام االولى الجلسة اختتام تم مالحظات اخرى
 .برئيسها المتمثلة فيالدلفيا

 



 د. افنان صالح مسودة نموذج خدمة المجتمع

 التغطية االعالمية

 

  
 

 تغطية اعالمية



 د. افنان صالح مسودة نموذج خدمة المجتمع

 
 



 د. افنان صالح مسودة نموذج خدمة المجتمع

 

  
 

 

 

 

 



 د. افنان صالح مسودة نموذج خدمة المجتمع

 تغطية اعالمية

 



 د. افنان صالح مسودة نموذج خدمة المجتمع

 



 د. افنان صالح مسودة نموذج خدمة المجتمع

  
 

 

 

 

 د. افنان شريف محمد صالح  :التدريس هيئة عضو اسم

 :والتاريخ التوقيع

  



 د. افنان صالح مسودة نموذج خدمة المجتمع

 

 القدس دوار تصميم عمل ورشة نوع النشاط

اهم الفقرات التي جرى تنفيذها 
 في هذا النشاط

 from Latent) بعنوان عامة محاضرة بيريدس اكسيل المعماري القى •
to Explicit Architecture )في تطبيقات عن تعبر التي اعماله بها ناقش 

(kinetic Architecture )و(Parametric Architecture )الى باالضافة 

 العقبة في ايلة شركة مع اعماله
 التمسك عن يعبر الذي القدس دوار لتصميم الطلبة اعمال معرض •

 القدس لمدينة العربية الهوية وتاكيد القدس مدينة في الفلسطيني العربي بالحق
 توجيهات له كانت الطلبة اعمال بيريدس اكسل العالمي المعماري ناقش •

 المطلوبة الرسالة يخدم فني بشكل العمل لتطوير

 2018-3-14الموافق االربعاء يوم تاريخ انعقاد النشاط

 فيالدلفيا جامعة – التمريض كلية وبهو التمريض مسرح مكان انعقاد النشاط

الفترة الزمنية للنشاط )من 
 تاريخ/الى تاريخ(

 2018-3-14الموافق االربعاء يوم

 بلدية عين الباشا الجهات المستفيدة من النشاط

عدد المنتفعين من المجتمع 
 المحلي

 نصب تذكاري في منطقة عامة 
 غير محدود

عدد واسماء المشاركين من 
 اعضاء الهيئة التدريسية

 زائر- سالم الشيخ معتز. د.أ الجامعة رئيس
 زائر-  عواد امين محمد. د.أ االكاديمي الجامعة رئيس مستشار

 زائر- العبيدي قاسم. د.أ والتكنولوجيا الهندسة كلية عميد
 مشارك - الخصاونة اسامة. د العمارة هندسة قسم رئيس

 مشارك - صالح افنان. د
 مشارك - الشريف احالم. د
 مشارك – جعفر روان. م
 مشارك – السيد اسماء. م
  مشارك – دراوشة سارة. م

 وطالبة طالب 200
 العمارة هندسة بقسم التدريس هيئة اعضاء

 جامعة فيالدلفيا الجهات الراعية للنشاط

النشاط تم بالتعاون مع الجهات 
 التالية

  جواتماال – بيريديس اكسل المعماري

 الرسائل واالشارات التالية: عن تعبر تصميم مفردات وجود اهمية على التاكيد مخرجات النشاط للمجتمع

  الهوية العربية لمدينة القدس 

 الحق الفلسطيني لمدينة القدس 

 الوصاية الهاشمية على مدينة القدس 

 التعايش السلمي ما بين االديان 

مخرجات الورشة خارج نطاق المجتمع المحلي بالتاكيد الحوار مع المجتمعات  مالحظات اخرى
)ذات السلطات بالتوجه السياسي المناقض( من خالل المعماري الضيف  االخرى

الذي ابدى تفاعال ايجابيا تجاه الفكر المطروح وتاييدا لفكرة طرح رسالة ضمن 
 عمل معماري تؤكد فكرة التعايش ما بين االديان على وجه التحديد.

 

 

  عضوية النقابات

  عضوية لجان خدمة مجتمع

  تحكيميةعضوية لجان 

 

 اسم عضو هيئة التدريس: 

 التوقيع والتاريخ:

  



 د. افنان صالح مسودة نموذج خدمة المجتمع

 الرباعي لمنطقة عين الباشا التحليل حول عصف ذهني جلسة نوع النشاط

اهم الفقرات التي جرى تنفيذها 
 في هذا النشاط

 معرض لدراسات ميدانية مختلفة خاصة بمنطقة عين الباشا 
  واالمكانيات والتحدياتجلسة عصف ذهني لتحديد نقاط القوة والضعف 
 كلمة اختتام لرئيس بلدية عين الباشا 

 2018-4-12 الموافق االربعاء يوم تاريخ انعقاد النشاط

 فيالدلفيا جامعة – االغراض متعددة الصالة مكان انعقاد النشاط

الفترة الزمنية للنشاط )من 
 تاريخ/الى تاريخ(

 2018-4-12 الموافق االربعاء يوم

 بلدية عين الباشا الجديدة المستفيدة من النشاطالجهات 

عدد المنتفعين من المجتمع 
 المحلي

 غير محدد

عدد واسماء المشاركين من 
 اعضاء الهيئة التدريسية

 الورشة زيارة – سالم الشيخ معتز. د.أ الجامعة رئيس
 الورشة زيارة – عواد امين محمد. د.أ االكاديمي الجامعة رئيس مستشار

 الورشة زيارة – العبيدي قاسم. د.أ الهندسة كلية عميد
 مشارك - الخصاونة اسامة. د العمارة هندسة قسم رئيس

 مشارك - صالح افنان. د
 مشارك - الشريف احالم. د
 مشارك - جعفر روان. م

 جامعة فيالدلفيا الجهات الراعية للنشاط

النشاط تم بالتعاون مع الجهات 
 التالية

 الباشا الجديدةرئيس بلدية عين 
 بعض اعضاء المجلس البلدي المنتخب

 مدراء الدوائر المعنية في بلدية عين الباشا الجديدة
 

 تحديد نقاط القوة والضعف واالمكانيات والتحديات  مخرجات النشاط للمجتمع
 توسيع نطاق العمل المطلوب 
  االتفاق على شكل وتصميم النصب التذكاري الخاص بدوار القدس

 دورا البريدومسلة 

  مالحظات اخرى

 

  عضوية النقابات

  عضوية لجان خدمة مجتمع

  عضوية لجان تحكيمية

 

 اسم عضو هيئة التدريس: 

 التوقيع والتاريخ:

  



 د. افنان صالح مسودة نموذج خدمة المجتمع

 الباشا عين منطقة بتطوير خاصة عمرانيةال دراساتورشة ميدانية لمتابعة ال نوع النشاط

اهم الفقرات التي جرى تنفيذها 
 النشاطفي هذا 

 االستقبال في بلدية عين الباشا 
  مراجعة المخططات  –جولة ميدانية في مبنى بلدية عين الباشا الجديدة 
  مراجعة المخططات –جولة ميدانية في منطقة الهنجر 
  مراجعة المخططات –جولة ميدانية في دوار البريد 
  استالم موقع جديد –جولية ميدانية الى المجمع االداري 
  مدخل بلدية عين الباشا –جولة ميدانية الى دوار القدرس 

 2018-4-23 الموافق االثنين يوم تاريخ انعقاد النشاط

 منطقة عين الباشا مكان انعقاد النشاط

الفترة الزمنية للنشاط )من 
 تاريخ/الى تاريخ(

 2018-4-23 الموافق االثنين يوم

 الباشا الجديدةبلدية عين  الجهات المستفيدة من النشاط

عدد المنتفعين من المجتمع 
 المحلي

 غير محدد

عدد واسماء المشاركين من 
 اعضاء الهيئة التدريسية

 زائر- سالم الشيخ معتز. د.أ الجامعة رئيس
 زائر-  عواد امين محمد. د.أ االكاديمي الجامعة رئيس مستشار

 زائر- العبيدي قاسم. د.أ والتكنولوجيا الهندسة كلية عميد
 مشارك - الخصاونة اسامة. د العمارة هندسة قسم رئيس

 مشارك - صالح افنان. د
 مشارك - الشريف احالم. د
 مشارك – جعفر روان. م

 وطالبة طالب 60
 العمارة هندسة بقسم التدريس هيئة اعضاء

 البلدية الشؤون وزارة الجهات الراعية للنشاط
 الجديدة الباشا عين بلدية

 جامعة فيالدلفيا

النشاط تم بالتعاون مع الجهات 
 التالية

 الجديدة الباشا عين بلدية رئيس
 المنتخب البلدي المجلس
 الجديدة الباشا عين بلدية في المعنية الدوائر مدراء

 عدد من وجهاء واهالي منطقة عين الباشا
 استشاريين ومقاولين محليين واجانب مهتمين في االستثمار والتطوير في المنطقة

والتي تشمل  التصاميم االولية التي تعبر عن خطة عين الباشا للتطويرانجاز النشاط للمجتمع مخرجات

   المخرجات التالية:

 توثيق بعض المواقع في منطقة عين الباشا 
 الباشا عين وبيت الكبير الجامع بين ميدان هيئة على اجتماعي محور 

 الصحي والمركز البلدية مبنى حيث البلدية بشارع يتمثل اداري محور 

 دوار موقع في واالدري االجتماعي المحور التقاء على البصري التاكيد 

  البريد

 والخلفي البلدية شارع بين النفاذية زيادة خالل من امنة بيئة 

 المشي بيئة تحسين  

 الحساسة المواقع في معالم باضافة بصريا المدينة على االستدالل تحسين 
  الواجهة + توسعة( مع تقديم مقترح لنقل البلدية تطوير بلدية عين الباشا(

 الى المجمع مع بيان ايجابيات وسلبيات كل اجراء
 انجاز تصاميم ونماذج وتفاصيل لمعالم فنية على النحو التالي:

  مدخل المدينة )معلم القدس حق عربي فلسطيني وتحت الوصاية

 الهاشمية(

  والتقاطع مع شارع دوار البريد )موقع حيوي امام الجامع الرئيسي

 البلدية( بتامين معلم على شكل مسلة

 لبلدية عين الباشا )مخططات ونسخ اليكترونية(تم تسليم كافة الوثائق  مالحظات اخرى
 يجري التنسيق مع جهات لتامين تمويل لبناء المعالم الفنية

بتجهيز تقوم اجهزة البلدية بالتعاون مع وزارة البلديات على ضوء التمويل المتوفر 
عطاءات خاصة ببعض المشاريع المقترحة وفق االنظمة والتشريعات المعمول بها 

 في البلدية وحسب االولوية.



 د. افنان صالح مسودة نموذج خدمة المجتمع

 

  عضوية النقابات

  عضوية لجان خدمة مجتمع

  عضوية لجان تحكيمية

 

 اسم عضو هيئة التدريس: 

 التوقيع والتاريخ

  



 د. افنان صالح مسودة نموذج خدمة المجتمع

 جلسة استماع علنية -ورشة عمل  نوع النشاط

 2018 الوسط القليم الثقافة مدينة - الباشا عين لمدينة العمراني التطوير دراسات "

." 

اهم الفقرات التي جرى تنفيذها 
 في هذا النشاط

 ممثلة الطالب –الطالبة فرح عبدالرحمن  :الترحيبكلمة 
 البلدية الشؤون وزير المصري وليد المهندس معالي كلمة االفتتاح:

 عين بلدية رئيس الفاعوري جمال السيد عطوفة المحلي:كلمة ممثل المجتمع 
 الباشا
 فيالدلفيا جامعة رئيس سالم الشيخ معتز الدكتور االستاذ كلمة الجامعة:

 التطوير دراسات العمال افتتاح جلسة االستماع العلنية :االفتتاحية الجلسة
 قام التي 2018 الوسط القليم الثقافة مدينة - الباشا عين لمدينة العمراني

 الدكتورة باشراف مواقع وتصميم 8 معماري تصميم مساقات طالب بها

 روان جعفر والمهندسة الشريف احالم والدكتورة صالح افنان
 المصري وليد المهندس معالي الحفل راعي قام االفتتاحية الجلسة دبع المعرض:

 الختامية الورشة معرض بافتتاح النقل ووزير البلدية الشؤون وزير
 الثقافة مدينة - الباشا عين لمدينة العمراني التطوير دراسات العمال

  اشتمل الذي 2018 الوسط القليم

  المقترحة والمشاريع للمدينة الهيكلي المخطط -1

 القدس دوار -2

 الباشا عين مسلة-3

 والميدان الباشا عين بيت-4

 النفايات تدوير اعادة مشروع-5

 البلدية مبنى تاهيل اعادة-6

 االداري التجمع من بالقرب الهاشمية القاعة -7

 العامة الحديقة مشروع-8

 جذر وتطوير التراثي والسوق صافوط دوار تشمل والتي المستقبلية المشاريع -9

 بالشبا وبيت المدينة
 

 استراحة وحوار مفتوح

عرض الدراسات وتقديم الشروحات الوافية لها من خالل الطالب : الثانية الجلسة

 القائمين على تصميمها وانجازها
جلسة حوار تتضمن تحديد المالحظات واالنتقادات من اهالي  :الجلسة الثالثة

 المنطقة واصحاب العالقة
 

 2018-5-17 الموافق ربعاءاال يوم تاريخ انعقاد النشاط

 جامعة فيالدلفيا –مسرح التمريض  مكان انعقاد النشاط

الفترة الزمنية للنشاط )من 
 تاريخ/الى تاريخ(

17/5/2018 

 وارة البلديات الجهات المستفيدة من النشاط
 بلدية عين الباشا

 اهالي منطقة عين الباشا
 مستثمرين 

عدد المنتفعين من المجتمع 
 المحلي

 غير محدد
 

عدد واسماء المشاركين من 
 اعضاء الهيئة التدريسية

 د. افنان صالح
 د. احالم الشريف

 م. روان جعفر

 جامعة فيالدلفيا الجهات الراعية للنشاط

النشاط تم بالتعاون مع الجهات 
 التالية

المشاركين 
وزارة من

البلديات 
وبلدية عين 

 الباشا

  المحلية اللجان رؤساء
 البلدي المجلس أعضاء
 المدراء بعض
 الموظفينبعض 

 المنطقة وجهاء من عدد
 الجامعة أ.د. معتز الشيخ سالمرئيس المشاركين 



 د. افنان صالح مسودة نموذج خدمة المجتمع

من ادارة 
جامعة 

 فيالدلفيا 

 مستشار رئيس الجامعة االكاديمي أ.د. محمد امين عواد
 عميد كلية الهندسة أ.د. قاسم العبيدي

 مجموعة من اعضاء هيئة التدريس بقسم هندسة العمارة 
 

  
 طالب وطالبة  60 الطالب

 
اهالي 

واصحاب 
 عالقة

 

 
المشاريع الخاصة بتطوير منطقة عين الباشا وقد تم خطة انمائية لبعض   مخرجات النشاط للمجتمع

 تسليم البلدية كافة الوثائق من مخططات ودراسات اليكترونية
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 د. افنان صالح مسودة نموذج خدمة المجتمع

 

 عام( 100للبنين التراثي )عمره  الثانوية اربد مبنى مدرسة توثيق نوع النشاط

اهم الفقرات التي جرى تنفيذها 
 في هذا النشاط

 سلسلة من الزيارات الميدانية للمدرسة الغراض القياس والتصوير 

 2017-10-25 الموافق االربعاء يوم تاريخ انعقاد النشاط

 

 للبنين الثانوية اربد مدرسة مبنى مكان انعقاد النشاط

الفترة الزمنية للنشاط )من 
 تاريخ/الى تاريخ(

 2017-10-28 موافقال السبت يوم - 2017-10-25 الموافق االربعاء يوم

 للبنين الثانوية اربد مدرسة الجهات المستفيدة من النشاط

عدد المنتفعين من المجتمع 
 المحلي

 غير محدد

عدد واسماء المشاركين من 
 اعضاء الهيئة التدريسية

  صالح افنان. د
 الشريف احالم. د
 جعفر روان. م
 الشتات نافذ. م

 فيالدلفياجامعة  الجهات الراعية للنشاط

النشاط تم بالتعاون مع الجهات 
 التالية

 للبنين الثانوية اربد مدرسة

 مخططات ورقية واليكترونية لمبنى مدرسة اربد الثانوية مخرجات النشاط للمجتمع

  مالحظات اخرى

 

  عضوية النقابات

  عضوية لجان خدمة مجتمع

  عضوية لجان تحكيمية

 

 اسم عضو هيئة التدريس: 

 التوقيع والتاريخ

  



 د. افنان صالح مسودة نموذج خدمة المجتمع

 دراسات التوثيق والتطوير العمراني لمدرسة اربد الثانوية نوع النشاط

جلسات التصميم التشاركي ما بين طالب الجامعة )كمصمم معماري( وطالب 

تطبيق نموذج مركز دراسات البيئة  –المدرسة )كمستخدم مشارك بالتصميم( 

 ( للتصميم التشاركيCSBEالمبنية )

الفقرات التي جرى تنفيذها اهم 
 في هذا النشاط

 تصميم جلسة
 ( 1) رقم تشاركي

 المتضمنة والتجربة بالمشروع الطالب تعريف 
 المستخدم مع بالمشاركة التصميم

 الجلسة في المشاركين المدرسة لطالب بطاقات عمل  

 سريع استبيان اجراء 

 استخراج الخريطة الذهنية من الطالب 

 تصميم جلسة
 (2) رقم تشاركي

 معماري مخطط رسم 

 مقعد الدراسة  تصميم اعادة 

 على توزيعها ليتم االستبيان بنسخ الطالب تزويد 
 المدرسة طالب

 تصميم جلسة
 (3) رقم تشاركي

 الموقع تحليل  

 الخريطة او( البيانات قاعدة) مخطط تطوير 
 ( Base-map) االساسية

 االستبيان بحسب التصميم عناصر تحديد 

 التصميم مراحل تلخيص  
 تصميم جلسة تاريخ انعقاد النشاط

 ( 1) رقم تشاركي
 االربعاء 22/11/2017*: الزمان
 والفرصة الرابعة الحصة** : الوقت

 تصميم جلسة
 (2) رقم تشاركي

 29/11/2017: الزمان

 والفرصة الرابعة الحصة:  الوقت

 تصميم جلسة
 (3) رقم تشاركي

 6/12/2017: الزمان

  والفرصة الرابعة الحصة:  الوقت
 تصميم جلسة مكان انعقاد النشاط

 ( 1) رقم تشاركي
 للبنين الثانوية اربد مدرسة: المكان
 د العلمي الثانوي االول الصف

 طالب 36: الحضور عدد

 تصميم جلسة
 (2) رقم تشاركي

 للبنين الثانوية اربد مدرسة: المكان
 العلمي الثانوي االول الصف طالب
 العلوم مختبر

 30: الحضور عدد

 تصميم جلسة
 (3) رقم تشاركي

 للبنين الثانوية اربد مدرسة: المكان
 العلمي الثانوي االول الصف طالب
 العلوم مختبر

  34: الحضور عدد
الفترة الزمنية للنشاط )من 

 تاريخ/الى تاريخ(
 2017-12-6 الموافق ربعاءاال يوم - 2017-11-22 الموافق االربعاء يوم

 للبنين الثانوية اربد مدرسة المستفيدة من النشاطالجهات 

عدد المنتفعين من المجتمع 
 المحلي

 طالب من مدرسة اربد الثانوية للبنين 36

عدد واسماء المشاركين من 
 اعضاء الهيئة التدريسية

  صالح افنان. د
 

 جامعة فيالدلفيا الجهات الراعية للنشاط
 مركز دراسات البيئة المبنية

 اربد الثانوية للبنينمدرسة 

النشاط تم بالتعاون مع الجهات 
 التالية

 للبنين الثانوية اربد مدرسة

 وتفعيل دورهم االجتماعي تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى طالب المدارس  مخرجات النشاط للمجتمع

 تمكين (empowerment)  الطالب في مرحلة الشباب والمراهقة من القدرة

تحليلها االجتماعية التي يعانون منها في بيئتهم المدرسية و تحديد المشاكلعلى 

 المناسبة للتطوير والتحسين االجراءاتوالمشاركة في اتخاذ 

  التدريب على المشاركة مع المهنيين في اتخاذ القرار وتفعيل ثقافة

 (participatory democracy)الديموقراطية التشاركية 



 د. افنان صالح مسودة نموذج خدمة المجتمع

( على التصميم 5المشاركين )شعبة تصميم معماري تدريب طالب الجامعة  مالحظات اخرى

التشاركي باعتبارهم من فئة الشباب والذي يتضمن زرع نفس المفاهيم المشار 
 اليها اعاله 

 

  عضوية النقابات

  عضوية لجان خدمة مجتمع

  عضوية لجان تحكيمية

 

 اسم عضو هيئة التدريس: 

 التوقيع والتاريخ

  



 د. افنان صالح مسودة نموذج خدمة المجتمع

 الثانوية اربد مدرسة مبنى وتطوير توثيق دراسات نوع النشاط

اهم الفقرات التي جرى تنفيذها 
 في هذا النشاط

 معرض اعمال الطلبة
 

   25/1/2018 الموافق الخميس يوم تاريخ انعقاد النشاط

 30/4/2018 في  الهندسي اليوم

   25/1/2018 الموافق الخميس يومالقاعة متعددة االغراض في الصالة الرياضية  مكان انعقاد النشاط

 30/4/2018 في  الهندسي اليومبهو مبنى كلية التمريض خالل 

الفترة الزمنية للنشاط )من 
 تاريخ/الى تاريخ(

 تم عقد معرضين خالل يومين مختلفين

 للبنين الثانوية اربد مدرسة الجهات المستفيدة من النشاط

عدد المنتفعين من المجتمع 
 المحلي

 غير محدد

مشاركين من عدد واسماء ال
 اعضاء الهيئة التدريسية

  صالح افنان. د
 الشريف احالم. د
 جعفر روان. م
 الشتات نافذ. م

 جامعة فيالدلفيا الجهات الراعية للنشاط

النشاط تم بالتعاون مع الجهات 
 التالية

 للبنين الثانوية اربد مدرسة

 محاور اربع ضمن تنوعت والتيمجموعة من مقترحات التصميم والتي تنوعت  مخرجات النشاط للمجتمع

 :وهي رئيسية

 باشراف 5 معماري تصميم طالب اعمال) التشاركي التصميم محور -1

 التي للمشاكل واالستجابة الفعلية الطلبة احتياجات يراعي الذي( صالح افنان.د

 .المدرسة منها تعاني

 5 معماري تصميم طالب اعمال)  المستدام البيئي التصميم محور -2

 وموفرة للبيئة صديقة حلول توفر يراعي والذي( الشريف احالم.د باشراف

 .الطاقة الستهالك

 5 معماري تصميم طالب اعمال) التعليم في الجديدة الرؤى محور -3

 داخل التعليم حصر من تخرج مقترحات بتقديم المتمثل( جعفر روان. م باشراف

 .المستمر والتفاعل االنشطة خالل من التعليم الى الصفية الغرفة

 طالب اعمال) التل منطقة مع العالقة تعريف واعادة التراث محور -4

 االعمال على بالتركيز المتمثل( الشتات نافذ. م باشراف 5 معماري تصميم

 .التل بمنطقة المتعلقة السياحة وزارة مشاريع مع واالرتباط الخارجية

 تم تزويد المدرسة بكافة اعمال الطلبة اخرىمالحظات 
تم اهداء المدرسة مجموعة لوحات مختارة بايطار وغالف زجاجي )برواز( 

خاصة باعمال توثيق المدرسة ومقترحات تصميم مختارة تعبر عن محاور مختلفة 
 في التصميم ليجري عرضها بشكل دائم في المدرسة

ليتم االستفادة منها في حال توفر  وجهت المدرسة رسالة شكر وتم عرض اللوحات
جهات تمويل وبحيث يتم تجديد التعاون مع جامعة فيالدلفيا للبحث في امكانية 

 التنفيذ
 تم تكريم مدير المدرسة االستاذ عاطف طعمة خالل اليوم الهندسي

 

  عضوية النقابات

  عضوية لجان خدمة مجتمع

  عضوية لجان تحكيمية

 

 اسم عضو هيئة التدريس: 

 التوقيع والتاريخ

  



 د. افنان صالح مسودة نموذج خدمة المجتمع

 جلسات التصميم التشاركي في مدرسة صافوط للبنين وفي مدرسة سلحوب للبنات نوع النشاط

 دراسات مركز – في المدارس المدني المسؤولية تعزيزل USAID مشروعضمن 

  المبنية البيئة
اهم الفقرات التي جرى تنفيذها 

 في هذا النشاط
 تصميم جلسة

في  تشاركي
مدرسة صافوط 

 ( 1) رقم للبنين

 الجلسة في المشاركين المدرسة لطالب بطاقات عمل  

 سريع استبيان اجراء 

 الطالب من الذهنية الخريطة استخراج 

 تصميم جلسة
في  تشاركي

مدرسة سلحوب 
 (1) رقم للبنات

 الجلسة في المشاركين المدرسة لطالب بطاقات عمل  

 سريع استبيان اجراء 

 الطالب من الذهنية الخريطة استخراج 
 

 تصميم جلسة
في  تشاركي

مدرسة صافوط 
 (2) رقمللبنين 

 معماري مخطط رسم 

 تصميم جلسة
في  تشاركي

مدرسة سلحوب 
 (2) رقم للبنات

 معماري مخطط رسم 

 تصميم جلسة
في  تشاركي

مدرسة صافوط 
 (3) رقمللبنين 

 المدرسي المقعد تصميم واعادة التصميم مفهوم 

 تصميم جلسة
في  تشاركي

مدرسة سلحوب 
 (3) رقمللبنات 

 المدرسي المقعد تصميم واعادة التصميم مفهوم 

 تصميم جلسة
في  تشاركي

مدرسة صافوط 
 (4) رقم للبنين

 الميداني المسح بيانات جمع 

 التدوير اعادة مفهوم حول نقاش فتح 

 تصميم جلسة
في  تشاركي

مدرسة سلحوب 
 (4) رقمللبنات 

 الميداني المسح بيانات جمع 

 التدوير اعادة مفهوم حول نقاش فتح 

 تصميم جلسة
في  تشاركي

مدرسة صافوط 
 (5) رقم للبنين

 الجلسات خالل التصميم منهجية يلخص عرض 
 المقترحة التصميم اعمال على التركيز مع السابقة

 السابقة الجلسة في المجموعات من

 لدى استحسانا االكثر االمور على تصويت اجراء 
 الطالب

 طالب5-4 من مجموعة الى الصف طالب تقسيم 

 للمواضيع االكثر استحسانا مقترح تقديم على للعمل 

 تصميم جلسة
في  تشاركي

مدرسة سلحوب 
 (5) رقم للبنات

 الجلسات خالل التصميم منهجية يلخص عرض 
 المقترحة التصميم اعمال على التركيز مع السابقة

 السابقة الجلسة في المجموعات من

 لدى استحسانا االكثر االمور على تصويت اجراء 
 الطالب

 طالب5-4 من مجموعة الى الصف طالب تقسيم 

 استحسانا االكثر للمواضيع مقترح تقديم على للعمل  
في  تشاركي تصميم جلسة تاريخ انعقاد النشاط

 ( 1) رقم مدرسة صافوط للبنين
 8/11/2017: الزمان 

 الرابعة الحصة:  الوقت 

في  تشاركي تصميم جلسة
 (1) رقم مدرسة سلحوب للبنات

 8/11/2017: الزمان 

 الثانية الحصة:  الوقت ( 



 د. افنان صالح مسودة نموذج خدمة المجتمع

في  تشاركي تصميم جلسة
 (2) رقممدرسة صافوط للبنين 

 15/11/2017: الزمان 

 الرابعة الحصة:  الوقت( 

في  تشاركي تصميم جلسة
 (2) رقم مدرسة سلحوب للبنات

 15/11/2017*: الزمان 

 الثانية الحصة:  الوقت ( 

في  تشاركي تصميم جلسة
 (3) رقممدرسة صافوط للبنين 

 22/11/2017: الزمان 

 الرابعة الحصة:  الوقت( 

في  تشاركي تصميم جلسة
 (3) رقممدرسة سلحوب للبنات 

 22/11/2017: الزمان 

 الثانية الحصة:  الوقت ( 

في  تشاركي تصميم جلسة
 (4) رقم مدرسة صافوط للبنين

 29/11/2017: الزمان 

 الثانية الحصة:  الوقت ( 

في  تشاركي تصميم جلسة
 (4) رقممدرسة سلحوب للبنات 

 29/11/2017: الزمان 

 الرابعة الحصة:  الوقت( 

في  تشاركي تصميم جلسة
 (5) رقم مدرسة صافوط للبنين

 6/12/2017: الزمان 

 الثانية الحصة:  الوقت ( 

في  تشاركي تصميم جلسة
 (5) رقم مدرسة سلحوب للبنات

 6/12/2017: الزمان 

 الرابعة الحصة:  الوقت(  
كافة جلسات التصميم التشاركي  مكان انعقاد النشاط

  مدرسة صافوط للبنين في 
 للبنين صافوط مدرسة: المكان

 االساسي الثامن الصف

كافة جلسات التصميم التشاركي 
 في مدرسة سلحوب للبنات

 للبنات سلحوب مدرسة: المكان

  االساسي الثامن الصف
الفترة الزمنية للنشاط )من 

 تاريخ/الى تاريخ(
 2017-12-6 الموافق ربعاءاال يوم - 2017-11-8 الموافق االربعاء يوم

وزارة التربية والتعليم جزء من مشروع تعزيز المسؤولية المدنية لدى طالب  الجهات المستفيدة من النشاط
 المدارس

عدد المنتفعين من المجتمع 
 المحلي

 طالب وطالبة 70

عدد واسماء المشاركين من 
 اعضاء الهيئة التدريسية

  صالح افنان. د
 

 United States Agency for International Development USAID الجهات الراعية للنشاط
 FHI 360 
The Center for the Study of the Built Environment (CSBE) 
 

النشاط تم بالتعاون مع الجهات 
 التالية

 الجامعة االلمانية 
 جامعة البترا

 جامعة فيالدلفيا

 االجتماعي دورهم وتفعيل المدارس طالب لدى المجتمعية المسؤولية تعزيز  مخرجات النشاط للمجتمع

 تمكين (empowerment )القدرة من والمراهقة الشباب مرحلة في الطالب 

 تحليلهاو المدرسية بيئتهم في منها يعانون التي االجتماعية المشاكل تحديد على

 والتحسين للتطوير المناسبة االجراءات اتخاذ في والمشاركة

 ثقافة وتفعيل القرار اتخاذ في المهنيين مع المشاركة على التدريب 

 (participatory democracy) التشاركية الديموقراطية

( على التصميم 5تدريب طالب الجامعة المشاركين )شعبة تصميم معماري  مالحظات اخرى

التشاركي باعتبارهم من فئة الشباب والذي يتضمن زرع نفس المفاهيم المشار 
 اليها اعاله 

 

  عضوية النقابات

  عضوية لجان خدمة مجتمع

  عضوية لجان تحكيمية

 التوقيع والتاريخ     اسم عضو هيئة التدريس: 

 

حول اساليب التصميم التشاركي "العمل مع الشباب لتكوين  تدريبية عمل ورشة نوع النشاط



 د. افنان صالح مسودة نموذج خدمة المجتمع

 بيئات مبنية افضل"
 برنامج المركزبرعاية به يقوم الذي المجتمعية المسؤولة تعزيز مشروع ضمن

 .االمريكية المساعدات

اهم الفقرات التي جرى تنفيذها 
 في هذا النشاط

 عرض مفهوم التصميم التشاركي 
 عرض التطبيق االول لمشروع تعزيز المسؤولية المدنية عند طالب المدارس

 تدريب الطالب على اساليب التصميم التشاركي
 

 30/10/2017يوم االثنين الموافق  تاريخ انعقاد النشاط

 جامعة فيالدلفيا –قاعة السيمنارات في المكتبة  مكان انعقاد النشاط

الفترة الزمنية للنشاط )من 
 تاريخ/الى تاريخ(

من  12:00وحتى الساعة  2017-10-30صباح يوم االثنين الموافق  8:30

 2017-10-30صباح يوم االثنين الموافق 

 تدريب طالب جامعة فيالدلفيا على اساليب التصميم بالمشاركة مع المجتمع الجهات المستفيدة من النشاط

مجتمع عدد المنتفعين من ال
 المحلي

 طالب من جامعة فيالدلفيا 30

عدد واسماء المشاركين من 
 اعضاء الهيئة التدريسية

  صالح افنان. د
 

 United States Agency for International Development USAID الجهات الراعية للنشاط
 FHI 360 
The Center for the Study of the Built Environment (CSBE) 
Philadelphia University 

النشاط تم بالتعاون مع الجهات 
 التالية

 

تدريب الطالب على اساليب التصميم التشاركي والذي يضمن االستمرار وزرع  مخرجات النشاط للمجتمع

 ثقافة التصميم بالمشاركة المجتمعية وزرع قيم تمكين الجهات  

  مالحظات اخرى

 

  عضوية النقابات

  خدمة مجتمععضوية لجان 

  عضوية لجان تحكيمية

 

 اسم عضو هيئة التدريس: 

 التوقيع والتاريخ

 


