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هندسة عمارة/ تصميم حضري

الرتبة الكاديمية: مدرس مساعد

العضويات:
نقابة المهندسين الردنين.1

2.
المؤهلت العلمية:

عل أثرهاا و السكانية التغيرات "موضوع في 1555- حضري تخطيط - العمارة هندسة في دكتوراه
برتسلفا- السلوفاكية التكنولوجية الجامعة . المدن في العشوائية السكن أحياء نشوء ظاهرة

النماو ظااهرة ظال فاي المتادني الدلل ووي ساكن "موضوع في حضري تصميم- عمارة هندسة ماجستير
عمان - 1553- الردنية الجامعة"التنميةالسكانيةالقليمية لسياسات تقييم "-" الردن في الحضري

1982برتسلفا  -السلوفاكية التكنولوجية الجامعة-عمارة هندسة ماجستير

:الهداف المهنية

 

ZU/QP08F016              :ججججج ججججججج01       ججججججج:     ججج ججججججج        

21/9/2014 



6

          السيرة الذاتية  جامعة الزرقاء - الردن    

الخبرات التدريسية:
-حتى الن2012جامعة الزرقاء.1
جامعة السراء.2

2012-2011الخاصة 

جامعة البلقاء.3
2011-2010التطبيقية 

البحاث المنشورة والمقبولة للنشر:
السنةجهة النشرعنوان البحثت

والصدار
1.Green Architecture with an Example in 

Amman – Jordan

Arts and Design Studies 
www.iiste.org

Vol.42, 
2016

2.Implication of urban environmental 
issues  on individuals and groups 
functions

Arts and Design Studies 
www.iiste.org

Vol.40, 
2016

3.

4.
5.

الكتب المؤلفة:
السنة جهة النشرعنوان الكتابت

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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8.
9.

10.
الكتب المترجمة:

السنة جهة النشرالمؤلفينعنوان الكتابت
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
المقالت:

السنة والصدارجهة النشرعنوان المقالت
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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9.
10.

المؤتمرات العلمية:
فترة المؤتمرعنوان البحثالجهة المنظمةاسم المؤتمرت
 التطوير و السكان مؤسسةالبشرية مؤتمرالمستوطنات.1

الحضري

 التطوير و السكان مؤسسةالمتدني للدخل المسكن تأمين مؤتمر.2
.الحضري

   البلدية الشؤون وزارةمؤتمر التراث المعماري .3

مؤسسة السكان مؤتمر تطوير البيئة الحضرية.4

 نقابة المهندسينمؤتمر مدن مهددة.5

 وادي موسى مؤتمر البلديات.6

 البحر الميت مؤتمر البلديات.7

 نقابة المهندسين مؤتمر النقل والمرور.8

 قصر الثقافة مؤتمر البلديات.9

المؤتمر العالمي الثاني لحماية الطبيعة.10
م2000  

 قصر الثقافة

مؤتمر ادارة الموارد البشرية .11
 وتحديات القرن الجديد

 جامعة اليرموك

 م2002عمان  المؤتمر الول للتجارة اللكترونية.12

المؤتمر العلمي بعنوان (فرص .13
 م2001الستثمار وافاقه في الردن 

  عمان–غرفة التجارة 
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العديد من المؤتمرات المعمارية .14
 والحضرية والبيئية والسكانية

الشراف على الرسائل الجامعية:
السنةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالبت
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

خدمة المجتمع:
الفترةالنشاطت
1.
2.
3.
4.
5.

المعلومات الشخصية:
الدكتور المهندس مالك محمد عبد الرحمن المومني :السم
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1/3/1957:مكان وتاريخ الميلد
أردني :الجنسية

متزوج لدي اربعة ابناء :الحالة الجتماعية
عنوان السكن
2105فرعي:هاتف العمل
0795000187:الهاتف النقال

mmomani@zu.edu.jo:العنوان البريدي
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