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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

  المختصرة السيرة الذاتيّة  

 الزعبي صالح / يحيى يوسفألستاذ الدكتور ا

(2016) 
 

 الشخصية:البيانات  أ ـ

عمل في الجامعة األردنية  أردني 1944/ 4/4 في األردنالّرمثا مواليد من  األستاذ الدكتور يحيى

 .عّمان العربيّةفي جامعة  ، ويعمل حاليّا2014وحتى  1978 منذ العمارةبقسم 

 

 العلمية:ب ـ المؤهالت 

األّول على الدفعة في السنوات  .1969لقاهرة هندسة العمارة من جامعة األزهر ـ ابكالوريوس في 

من جامعة  مارةماجستير في هندسة الع األولى والثانية والثالثة والرابعة والخامس في السنة النهائيّة.

 .1978 سفة العمارة من جامعة القاهرةلدكتوراه ف .1972 القاهرة

 

 ج ـ التدّرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية واإلدارية(

بالجامعة  في قسم العمارة التّعيينو، 2016عّمان العربيّة عام جامعة ب في قسم العمارة تّم التّعيين

أردنية  متفرغ في عدة جامعات كأستاذ زائر عملال، و2014 عام وحتى 1978األردنية منذ عام 

البتراء الخاّصة )سنة  جامعةو اإلسراء الخاّصة )سنة دراسيّة(. جامعة هي؛ حكومية وخاصة

متفرغ في أستاذ و .العلوم والتّكنولوجيا األردنية الحكوميّة )سنتين دراسيّتين( جامعةدراسيّة(. 

غير  أستاذ زائرو .جامعة آل البيتغير متفرغ في  أستاذ زائرو .(سنتينالعلوم التّطبيقيّة ) جامعة

عميد كليتي الهندسة  منصب في المجال اإلداري ، وشغلجامعة فيالدلفيا الخاّصةمتفرغ في 

 دسة العمارة في الجامعة األردنية.منصب رئيس قسم هن شغل كما اإلسراء.والصيدلة في جامعة 

 

 المحّكمة المنشورة والمقبولة للنشر. البحوث-د 

ي الدوريات والمؤتمرات والندوات العلمية المحكمة عدد من البحوث والدراسات فنشر 

االردن،  :في كل منمنشور حتّى تاريخه بحثا  (40)ما يزيد على والمتخصصة بلغت حتّى اآلن 

واليمن، وإمارة ابو ظبي، والعراق،  ، ولبنان، وسوريا، وليبيا، والمملكة العربيّة السعودية،مصرو

 والهندوإسبانيا، وتركيّا،  وتونس،

  

 وأعمال أخرى. ـ أبحاث ـه 

كتابة ونشر كما تّم  جاري تقيمها حسب األصول. لمجاّلت علميّة محّكمةيوجد عدّة أبحاث مرسلة 

عدد كبير من المقاالت العلمية المتخصصة في المجالت والدوريّات المتخّصصة، وعمل عدّة 

 لّيّة والعربيّة.لقاءات متعلّقة بالمهنة في الراديو والفضائيّات التلفزيونيّة المح

 

( مادة في مختلف 26وعددها حوالي ) ـ تدريس المساقات والمقّررات لمستوى البكالوريوس و

جميع مواد و (، والّرسم الحر.2، 1مواد الّرسم المعماري ): وكالتالي المعماريّة التخصصات

التخّرج، بحث مشروع و ، والتّصميم الحضري(.8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1التّصميم المعماري )

، ومشغل المباني(. 3، 2، 1اني )جميع مواد إنشاء المبو ومشروع التخّرج النهائي للسنة الخامسة.

متطلّبات أساسيّة في هندسة العمارة وجميع مواد نظريّات العمارة. و مادّة تاريخ العمارة الحديثة.و

دّخل المحدود، والكتابة ن ذووي الوإسكا قضايا اإلسكان.و مادّة التحّكم البيئي )فيزياء المباني(.مثل؛ 

مواد ممارسة المهنة )تشريعات المباني والتّخطيط، وممارسة المهنة، والكّميّات و. الفنّيّة

 ، وادارة المشاريع الهندسيّة(.توالمواصفا
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 هي: ومواد  (4)وعددها  ـ تدريس المساقات والمقرارات لمستوى الماجستير ز

 اسكان الدول النامية.و ونظريّات العمارة. التصميم البيئي.والتصميم المعماري المتقدّم. 

 

 وماجستير خارج األردن. دكتوراهأو مناقشة رسائل جامعيّة /ـ إشراف و ح

 

 في الجامعة األردنيّة.)ماجستير( ـ إشراف ومناقشة رسائل جامعيّة  ط

 حتى تاريخه رسالة ماجستير 40 بلغ عددها

 

 ستير( في الجامعة األردنيّة.ي ـ مناقشة رسائل جامعيّة )ماج

 حتى تاريخه رسالة ماجستير 34 بلغ عددها

 

 ـ الكتب المنشورة ك

كتاب خصائص و ( ـ الطبعة التاسعة.2013ـ كتاب أحكام البناء والتنظيم في األردن ـ عّمان ) 1

دني مجلد التراث المعماري األرو. 1995بيوت مأدبا التقليدية في بداية القرن العشرين ـ عّمان 

. حصل 1990عّمان الّطبعة األولى ـ لمدينة السلط )عضو اللجنة العليا( ـ الجمعية العلمية الملكية ـ 

 .2001 العمل المعماري لسنة هذا الكتاب على جائزة نقابة المهندسين األردنيين في

 

 والوظيفة. ـ أنشطة في مجاالت المهنة ل

تصميم العديد من و.  1995في العمارة لعام تم ترشيح أحد أعمالي المنفذة لجائزة اآلغاخان 

المشاريع السكنية والتجارية والصناعية والدراسات المعمارية في مناطق مختلفة من األردن زاد 

الصلح محاكم ف د من الخالفات الهندسية كمحكم معتمد لدى مختلتحكيم عدو مشروع. 200عددها عن 

 ات المجتمع لعدة سنوات.االمتحان الشامل لكلي وضعواتها. صاألردنية وبمختلف تخصّ واإلستئناف 

تقدير من  تابراءعدّة ل على وحصالو .صتخصّ التحكيم عدة مسابقات هندسية وفنية في مجال و

المهندسين  على درع نقابة لوحصالو .2007 ،1991 ،1989 اموعأسورية وزارة التعليم العالي ال

مجموعة من الزمالء النقابيين لي ولفل تكريم حنقابة المهندسين  تماقأ. و1988األردنيين لعام 

( للدور الذي قمنا به إلنجاح المؤتمر. 2000 لسنةللمؤتمر المعماري الثاني  اللجنة التحضيرية)

مع مجموعة من الزمالء المعماريين الحاصلين على آخر لي حفل تكريم نقابة المهندسين  تماقأو

 في نقابة المهندسين األردنيين. عضوو .2001/  8 / 20جوائز على المستوى الوطني والدولي يوم 

 عضو في هيئة المعماريين األردنيين.و

 

 الجامعي.العمل مجال أنشطة في م ـ 

 عضو في مجلس الجامعة في جامعة اإلسراء.و عضو في مجلس العمداء في جامعة اإلسراء.

( لجان 10شاركة في أكثر من )المو. بالجامعة األردنيّة الهندسة كليّةالعمارة في مجلس قسم ممثل و

المشاركة في و نائب رئيس نادي موّظفي الجامعة األردنيّة.وعلى مستوى القسم والكليّة والجامعة. 

لجان التّحقيق والتّحقّق  مقرر وعضوو ( لجان على مستوى نقابة المهندسين األردنيين.10أكثر من )

 على مستوى الجامعة والكلّيّة وقسم العمارة.
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