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 األستاذ الدكتور بشار خالد الطراونة 

مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها عضو    

 

  ؤتة من جامعة م  في الهندسة المدنية  صل على درجة البكالوريوساالدكتور بشار الطراونة أستاذ الهندسة المدنية في الجامعة األردنية. ح 

  كان مسؤوالً عن   .2005و  2002عامي    يةاالمريك  من جامعة أوهايو  في الهندسة المدنية  ة دكتوراوال  ماجستير ودرجتي ال  2000عام  

والية أوهايو االمريكية  ووزارة النقل في حكومة  HNTBوشركة  أبحاث أوهايو للنقل والبيئةخالل عمله لدى مركز   مشاريعال عدد من 

األوسط وشركة    E.L. Robinson Engineeringوشركة   الشرق  فايبرو  ً ومينارد  رئيسا الهندسة  ل  . عمل  الجامعة  قسم  في  المدنية 

د.    تم انتخاب   .  ة وتعزيزهايهندسة القيماللتطوير منهجية    SAVE International  جمعية  عضو في   .2018إلى    2016األردنية من  

ً رئيس  2018عام    الطراونة  بشار  الٌمشّكلة    عدد من اللجانشارك في  .  نقابة المهندسين األردنيين  مجلس  في  اً الهندسة المدنية وعضو  شعبةل  ا

الدكتور  لتقديم حلول فنية لمشاكل التصميم والبناء لعدد من المشاريع.    وزير األشغال العامة واإلسكان معالي  مجلس الوزراء األردني و  من

  ( وعضو في لجنة التعليم الهندسي في اتحاد المهندسين العرب ABETم برامج في مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا )الطراونة مقيّ

في   ورئيس المهني  والتأهيل  االعتماد  األردنيين.   لجنة  المهندسين  )  نقابة  محترف  مهندس  الطراونة  أوهايو PEالدكتور  والية  في   )  

  عديد من األوراق لل  مؤلف  األردنيين. نقابة المهندسين  من    مستشار مهندس  ويحمل رتبة    دبي، معتمد من بلدية    أساسات مهندس    االمريكية،

 للعديد من مجالت الهندسة المدنية.  محكمتحرير و ات عضو في هيئووالتقارير الفنية المتخصصة  العلمية المحكمة


