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ملخص للمؤهالت العلمية
 .0شهادة الدكتوراه في العمارة في تخيص إدارة الحفاظ علقى المقوارد التراايقة  CRMوتحديقدا فقي مئائمقة الع ققة مقا بقي
السياةة وةماية التراث المعماري  -م كلية العمارة في سامعة أكسفورد بروكس في بريطانيا عام .3113
 .3شهادة الماسستير في اثاار في مجال العلوم التطبيقية في اثاـار م سامعة اليرمو عام .0992
 .2شهادة البوالوريوس في هندسة العمارة م سامعة اليرمو عام .0991

ملخص للدورات العلمية
التح الدكتور سمحاوي بالعديد م الدورات العلمية المتخيية في مجال العمل األاري وإدارة التراث والترميم أهمها :
 دورات عديدة في مجال إدارة المواقع األارية وتعظيمها سياةيا عقدت في االردن ،والمغرب ،وسوريا وايطاليا.
 دورة متخيية في مجال الترميم المعماري وةماية التقراث العقالمي لمقدة ةمسقة أشقهر  ،سقنة  ،0991فقي المركقز القدولي
لدراسة وةماية التراث العالمي (  ) ICCROMالموسود في روما بإيطاليا.

ملخص الخبرات العلمية واألكاديمية والجوائز
يمو تلخيص ةييلة ةبرات الدكتور سمحاوي ة ل ال 21عاما الماضية بعد انهائه لخدمة العلم باثتي:
 العمل في دائرة اثاار العامقة لمقدة  00عقام ( )3110 – 0991فقي قسقم اليقيانة والتقرميم والمشقاركة فقي أعمقال التنقيبقات
األارية كمنقب ومهندس في العديد م المواقع األارية أهمها موقع عي غزال ووادي شعيب وةربة الزيرقون وتقل الحيق
وم ام مديرا لمديرية آاار سرش .وم أهم محطاتها:
 .0مشرفا على مشاريع ترميم وإعادة بناء المسرح الروماني الوبيقر ومسقرح األوديقوم فقي عمقان فقي دائقرة اثاقار العامقة
عام  0991والمسرح الغربي في أم قيس .0993
 .3رئيسا لقسم الييانة والترميم في دائرة اثاار العامة عام  0993ولغاية .0991
 .2اإلشراف على مشاريع ترميم مدينة سرش األارية ومدينة أم قيس األارية عام .0991 – 0991
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 .1مديرا لمشروع ترميم مبنى دار السرايا العثمانية الترااي الواقع على تل مدينة إربد األاري القيي تقم تحويلقه إلقى متحفقا
وطنيا ثاار الشمال مني بداية  0991ولغاية آيار .0999
 .1وم ام مديرا لمديرية آاار محافظة سرش .3110-0999
 أستاذا مساعدا في قسم إدارة الموارد الترااية في معهد الملوة رانيا للسياةة والتراث في الجامعة الهاشمية في الفترة -3113
 .3112منها رئيسا لقسم إدارة الموارد الترااية للعام الدراسي  .3111/3111و نائبا لعميد المعهد .3112-3111
 أستاذ مشار لتدريس العمارة القديمة وإدارة التراث المعماري  /قسم التخطيط الحضقري وتخطقيط المقدن فقي كليقة العمقارة
والتيققميم فققي سامعققة العلققوم والتونولوسيققا األردنيققة  . 3119منهققا رئيسققا للقسققم  3101-3119ونائبققا لعميققد الوليققة -3101
.3103
 مديرا ً عاما ً لدائرة اآلثار العامة .3109/9 – 3102/9
 أستاذ العمارة القديمة وادارة الحفاظ على التراث المعماري – منس برنام الماسستير "إدارة الحفاظ على التقراث الثققافي"

في قسم الهندسة المعمارية  -كلية الهندسة  -سامعة الشارقة برتبة استاذ مشار زائر.
 المشاركة في مجموعة م المجالس العالمية والوطنية أهمها:
 .0الفوز بعضوية المجلس التنفييي للمركز الدولي لحماية وصيانة الممتلوات الثقافية (األيوروم) التابع لليونسوو منقي /00
.3101
 .3عضوا مئازرا في مجلس معهد اثاار األلماني في برلي مني . 3102 /00
 .2عضوا في مجالس كليات السياةة واثاار في بعض الجامعات األردنية مثل الهاشمية واالردنية مني .3102/9
 .1رئيسا للموتب التنفييي للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم األردنية . 3102 - 3101
 .1رئيسا للجنة التراث العمراني في شعبة المهنسي االردنيي لد نقابة المهندسي .3119 – 3112
 .2عضوا في اللجنة الوطنية للسياةة مني شهر . 3109/9 – 3101 /9
 .2عضوا في مجلس أمناء متحف األردن مني شهر .3109/9 - 3102 /9
 .9عضوا في مجلس أمناء هيئة موقع المغطس مني شهر .3109/9 – 3102 /1
 .9رئيسا لمجلس أمناء معهد مأدبا لف الفسيفساء والترميم مني شهر .3109/9 -3102 /9
 .01نائبا لرئيس اللجنة الوطنية المنبثقة بموسب نظام إدارة المواقع السياةية لسنة .3109 - 3101
 أةتير عضوا محوما الةتيار أفضل الباةثي العرب في مجال الحفاظ على التراث لجائزة عبد الحميد شومان للبحث العلمقي
لسنة .3102
 أةتير عضوا محوما الةتيار أفضل الجامعقات والمراكقز االكاديميقة فقي االردن لجقائزة سقمو االميقر الحسق للبحقث العلمقي
لسنة .3109
 منح الدكتور سمحاوي لقب خبير مستشار في مجال التراث العمراني والحفاظ عليه م نقابة المهندسي االردنيي .3102
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 للدكتور سمحاوي ةبرة في تنظقيم المقئتمرات العلميقة ةيقث كقان المنسق العقام للمقئتمر القدولي الثالقث عشقر لتقاريو وآاقار
األردن وعقد في عمان عام  3102وشار فيه ةقوالي  021باةقث مق  33دولقه عربيقة وأسنبيقة .ومقئتمر التقراث العربقي
عام  3109شار فيه ممثلي ع وزارات الثقافة واثاار في  02دولة عربية.
 أيضا أشرف الدكتور سمحاوي عل تنظيم مئتمر "التراث تحت التهديد" بمشاركة وزراء الدول العربيقة المعنيقي وبالتنسقي
مع وزارة الخارسية وشئون المغتربي  .عام .3102
 أدار الدكتور سمحاوي ورشة العمل "آاار االردن الى أي " تحت رعاية سمو األمير الحس ب ط ل عام .3102
 أشرف على وضع استراتيجية دائرة اثاار العامة للسنوات  3109-3101و . 3131-3109
 للدكتور سمحاوي العديد م األبحاث المنشورة عالميا في مجال إدارة وةماية الموروث األاري والعمراني.
 ةوم مجموعة م األبحاث لغايات النشر في مجموعة م المج ت المعتمدة محليا و عالميا.
 أشققرف ويشققرف علققى رسققائل مجموعققة م ق طلبققة الماسسققتير فققي قسققمي العمققارة واتخطققيط الحضققري (ةققوالي  00طالققب
وطالبه).
 شار وناقش (كممتح داةلي أو ةارسي) العديد م رسائل الماسستير ( 03رساله)  -3112ولغاية اثن.
 أشرف على تدريب ط ب دراسات عليا (عدد  )3م سامعات ألمانيا في اثردن ولمدة  2أشهر لول منهما .3102-3103
 للدكتور سمحاوي ةبرة في تنظيم المئتمرات العلمية ةيث كان المنس العام للمئتمر الدولي الثالث "العلوم والتونولوسيا في
أعمال الحفاظ على اثاار" عام  3111وشار فيه ةوالي  021باةث منهم  033م  33دوله غربية وأسنبية.
 نظم دورة في إدارة وةماية المواقع األارية والتاريخية لحوالي  11مهندسا م مجلس التعقاون الخليجقي لمقدة اسقبوع أقيمقت
في مسقط  ، 3112/3/02-2وقد دعمت هيه الدورة م المنظمة االس مية للعلوم والثقافة اإليسيسوو.
 نظم دورة في إدارة وةماية المواقع األارية والتاريخية لحوالي  11مهندسا على هامش مئتمر البلقاء الهندسي .3119
 ةبيرا معتمدا ومشاركا في مجموعة م مشاريع االتحاد األوروبي في مجال إدارة الحفاظ على التراث والتخطيط السياةي.
 فاز بمنحة ال  DFGااللمانية للقيام بزيارة بحثية أللمانيا لمدة  2أشهر في صيف عام . 3100
 فاز الدكتور سمحاوي بمجوعة مشاريع أوروبية ممث ع سامعة العلوم والتونولوسيا األردنيقة وةيقل علقى دعقم اوروبقي
بحوالي  0311111يورو عام . 3103
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