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 النشاط تنفيذ تصميم دوار بلدية عين الباشا 

  

والتاريخ الوقت  11شهر   

ن الباشا   مكان النشاط   بلدية عي 

 الموضوع  تنفيذ تصميم دوار بلدية عين الباشا 

ن الباشا    منظم النشاط  االستاذ جمال الفاعوري رئيس بلدية عي 

 عدد الحضور  د. احالم الشريف وم. روان جعفر  

 اسماء الحضور  د. احالم الشريف وم. روان جعفر 

 عين الباشا تنفيذ تصميم دوار بلدية 
ممثال عن جامعة فيالدلفيا، قسم العمارة دكتوره أحالم الشريف والمهندسة روان جعفر برفقة عمدة بلدية عين "

الباشا الجديدة جمال الواكد الفاعوري لالطالع على ماتم تنفيذه من دوار السارية الذي صممه طلبة قسم 
لالبنية المقترحة في صافوط وما الدنانير وابو نصير وعين الباشا العمارة بالجامعة والبحث في دراسة تصاميم 

  ."المركز

 مواضيع النشاط 

ي الجامعه 
ي تم تصميمه فن

وع حقيق   تنفيذ مشر
 تطلعات مستقبلية لخدمة المجتمع

النتائج المتوقعه من  
 الرحلة 
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ط زيارة عين الباشا وابو نصير وصافو  النشاط 

  

الوقت   الفصل الدراسي االول 
 والتاريخ

مكان  طعين الباشا وابو نصير وصافو
 النشاط 

الموضو  ط زيارة عين الباشا وابو نصير وصافو
 ع

 د. احالم الشريف  

 م. روان جعفر 

منظم  
 النشاط 

 االستاذ جمال الفاعوري 

الزعبي م. عبير   

 د. احالم الشريف  

 م. روان جعفر

تصميم المواقعطالب مادة   

عدد 
 الحضور 

 االستاذ جمال الفاعوري 

 م. عبير الزعبي 

 د. احالم الشريف  

 م. روان جعفر
 طالب مادة تصميم المواقع 

اسماء  
 الحضور 

 رؤية الدوار المنفذ في عين الباشا 
 ومنطقة صافوط زيارة موقع الدوار في قرية ابو نصير 

مواضيع  
 النشاط 

 عىل نشاطات خدمة المجتمع تعرف الطالب  

ي 
 قرية ابو نصير ومنطقة صافوط استعداد الطالب لتصميم الدوار المطلوب فن

 

النتائج 
المتوقعه  

من 
 الرحلة 
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سادس عشر  النشاط ال_  2020-1920لعام الفصلية  النشاطات   

 النشاط تصميم دوار قرية ابو نصير 

  

 الوقت والتاريخ  الفصل الدراسي االول 

 مكان النشاط  جامعة فيالديلفيا

 الموضوع  زيارة االستاذ جمال الفاعوري واعضاء من المجلس المحلي لجامعة فيالديلفيا 

 د. احالم الشريف  

 م. روان جعفر 

 منظم النشاط 

 االستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئسي جامعة فيالديلفيا

 الدكتور طارق توتنجي عميد كلية الهندسة

 الدكتور قاسم العبيدي عمير كلية الهندسة السابق

 االستاذ جمال الفاعوري 

 م. عبير الزعبي 

 اعضاء من المجتمع المحلي 

 د. احالم الشريف  

 م. روان جعفر

 طالب مادة تصميم المواقع

 الحضور  عدد

اعضاء المجتمع المحلي لعين الباشا وعدد من طالب جامعة فيالديلفيا )شهد غزاوي، عبد هللا فهد، 

 خليل، ناصر، رنا(

 اسماء الحضور 

 مواضيع النشاط  مناقشة تصميم دوار قرية ابو نصير  

يف   اف الدكتورة احالم الشر اعتماد تصميم الدوار الذي قام به طالب تصميم المواقع تحت اشر
ي منطقة قرية ابو نصي   

 والمهندسة روان جعفر لتنفيذة فن
 

النتائج المتوقعه من  
 الرحلة 
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