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  ٣٧٥٥فرعي  ٥٣٥٥٠٠٠:             هاتف العمل

  ٠٧٧/٤٠٩٣٥٤، خلوي  ٥٢٣٢٧٥٥  :           هاتف المنزل

  استاذ في قسم االثار في الجامعة االردنية:          الوظيفة الحالية

   

  :المؤهالت العلمية 

   

  عمان  -عة االردنية الجام/  ١٩٦٦بكالوريوس اثار عام        -

، جامعة توبنجن فـي المانيـا    ١٩٧٩ماجستير في الدراسات الشرقية والتوراتية عام        -
  الغربية

  ، جامعة توبنجن في المانيا الغربية ١٩٨١دكتوراة في الدراسات الشرقية عام        -

   

  الخبرة العملية

   

  ١٩٨٣-١٩٦٦موظف في دائرة االثار العام من عام        -

   

  :الوظائف في دائرة االثار العامة 

   

  ١٩٦٧-١٩٦٦امين متحف االثار االردني عام        -١

  ١٩٦٧امين متحف االثار الفلسطيني عام        -٢

  ١٩٦٨-١٩٦٧مفتش اثار عمان عام        -٣

  ١٩٧٠-١٩٦٨امين متحف االثار االردني عام        -٤

  ١٩٧٢-١٩٧١مفتش اثار مأدبا عام        -٥

  ١٩٧٤-١٩٧٢مفتش اثار البتراء عام        -٦

  ١٩٧٤مفتش متاحف        -٧

  ١٩٧٦-١٩٧٤عام   مساعد رئيس قسم الحفريات       -٨

  ١٩٨٣-١٩٨١رئيس قسم الحفريات عام        -٩

   

  :الدورات 

   

  ١٩٧٠دورة في تنظيم المتاحف الى انجلترا وهولندا عام        -



   

   

  االثرية االجنبية والمحليةاالشتراك في الحفريات 

   

  ) .حفرية اجنبية( ١٩٦٦قضاء رام اهللا عام / حفرية في تل عاي        -١

  )حفرية اجنبية( ١٩٦٩حفرية في تل حسبان عام        -٢

  )حفرية اجنبية( ١٩٧٠حفرية في جبل القلعة باشراف دورنمان        -٣

  )حفرية اردنية( ١٩٦٩اح حفرية في البتراء باشراف السيد سامي مد       -٤

 ١٩٧٥،  ١٩٧٤حفريات في سحاب لمدة موسمين باشراف الدكتور معاوية ابراهيم        -٥
  ) .حفرية اردنية(

المسح االثري في غور االردن باشراف الدكتور معاوية ابراهيم ، والـدكتور خيـر      -٦
  . ١٩٧٥ياسين والدكتور جيمس سور 

  )منفرد(  ١٩٧٢حفرية في ناعور       -٧

  )منفرد( ١٩٧٢محافظة الطفيلة /حفرية في مجادل        -٨

  )منفرد( ١٩٧٣االشراف على ترميم بوابة البتراء والمحكمة والبيضاء        -٩

  )منفرد( ١٩٧٤قضاء وادي السير / حفرية في البصة   -١٠

  )منفرد( ١٩٨٣حفرية في جبل الجوفة   -١١

  )منفرد(امعة االردنية الج-١٩٨٣حفرية في ابو نصير عام   -١٢

  )منفرد(، الجامعة االردنية ١٩٨٣االزرق عام /مسح اثري في جبل قرمة  -١٣

جامعة اليرموك  - ١٩٩٤مسح اثري في منطقة الفهدة والفهداوي في الصفاوي عام   -١٤
  )منفرد(

،  ١٩٩٥دي الحشاد في منطقة الصفاوي للنقوش الصفوية في االعـوام  مسح في وا  -١٥
  )منفرد( ١٩٩٧،  ١٩٩٦

   

  :العمل االكاديمي 

   

  مدرس في قسم االثار في الجامعة االردنية      ١٩٨٣

  رقية الى رتبة استاذ مشارك        ١٩٨٩

  رئيس قسم االثار        ١٩٩٠

  هد االثار واالنثربولوجيا في جامعة اليرموكاستاذ زائر في معم                  ١٩٩٤

  استاذ                  ١٩٩٩

   

  :المؤتمرات والندوات 

   

  ١٩٧٩اكسفورد عام  -مؤتمر االثار االردني        -١

  ١٩٨١مؤتمر الدراسات االشورية ، بغداد        -٢

  ١٩٨٥مؤتمر االثار االردني ، عمان        -٣

  ١٩٩٩ردني ، كوبنهاجن مؤتمر االثار اال       -٤

  االشتراك في ندوات في الجامعة االردنية وجامعة اليرموك       -٥
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،  ١٩٨٧،  ١٠، العـدد   ١٤مجلـد  كتابات صفوية من جبل قرمة ، دراسـات ، ال         -٨
  . ١٥٦-١٢٥الجامعة االردنية ، 

، الجامعة  ١٩٨٨،  ٧، العدد  ١٥الجالء عند الصفويين العرب ، دراسات ، المجلد         -٩
  . ١٧-٧االردنية 

،  ٢، العدد  ٢٣وادي الحشاد ، دراسات ، المجلد / نقوش صفوية جديدة في االردن  -١٠
  . ٢٥٢-٢٤٢ية ، ، الجامعة االردن ١٩٩٦

ذكر حرب االنباط واليهود في النقوش الصفوية ، مجلة مؤتة للبحوث والدراسـات ،     -١١
  . ١٩٩٦،  ١١، المجلد  ٢العدد 

نقش صفوي من متحف التراث االردني في معهد االثار واالنثروبولوجيا في جامعـة    -١٢
  . ١٩٩٧، ، الجامعة االردنية  ١، العدد  ٢٤اليرموك ، دراسات ، مجلد 

نقش صفوي جديد يؤرخ الى الربع االخير من القرن االول قبل الميالد ، مجلة ابحاث  -١٣
   ١٥١-١٤١،  ١٩٩٧،  ٣، العدد  ١٣اليوموك ،ابحاث اليرموك ، مجلد 

  ١٣نقوش صفوية جديدة في متحف االثار المفرق ، مجلة ابحاث اليرموك ، المجلد    -١٤
  . ٩٠-٧٩،  ١٩٩٧أ ، ٣العدد 

،  ١٩٩٨،  ١، العـدد   ٢٥نقش صفوي جديد من مرب سويعد ، دراسات ، المجلد    -١٥
١٢٧-١٢١ .  

   

  


