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 شـــميح قاقيــور ســـتاذ الدكتــاألس :  ــــمـاالسـ

 يـــــــأردن : ـــيةـالجنسـ
 2791   جامعة القاهرة –ة ـة مدنيـوس هندسـبكالوري :  التخصص العلمي

 )تقدير جيد جدًا والمشروع ممتاز(

 2791  توسان –ماجستير هندسة مدنية / جامعة أريزونا 
 ممتاز()تقدير 

 2799   توسان –دكتوراه هندسة مدنية / جامعة أريزونا 
 )تقدير ممتاز(

 الخبرات العلمية:
 مكان العمل المسمى الوظيفي الفترة الزمنية

 جامعة أريزونا / توسان أريزونا مساعد بحث وتدريس 2799 – 2791
 شركة المهندس / السعودية تصميم الجسر الرابط بين السعودية والبحرين/مهندس انشائي 2791 - 2799
خبير انشائي حيث قمت بتصميم العديد من المنشآت  وحتى االن 2799

 الهندسية المميزة 
 االردن والدول العربية

 الجامعة األردنية أستاذ مساعد  2797
 الجامعة األردنية شاركت في معظم التصاميم االنشائية للجامعة األردنية نوحتى اال 2797
 الجامعة األردنية كلية الهندسة والتكنولوجيا –رئيس قسم الهندسة المدنية  2711 - 2711

 أستاذ مشارك - 2711

 عضو في مجلس الجامعة األردنية -
 الجامعة األردنية

 الجامعة األردنية كلية الهندسة –( Professorحصلت على لقب أستاذ ) 2717
 حصلت على منحة فولبرايت األمريكية 2771

 كاملة في الواليات المتحدة أعمل أبحاث( )قضيت سنة
 Case Western University جامعة 

Cleveland -OHIO 
 الجامعة األردنية كلية الدراسات العليا –رئيس قسم الدراسات العليا  2771 – 2772
 كلية الدراسات العليا –نائب عميد كلية الدراسات العليا  2771 – 2771

 ومكلف بصالحيات العميد)ماعدا الكليات الطبية( 
 الجامعة األردنية

 الجامعة األردنية كلية الدراسات العليا –نائب عميد كلية الدراسات العليا  2771 – 2771



 الكليات الطبية( ومكلف بصالحيات العميد متضمنة)
 الجامعة األردنية مؤسس وعضو في جمعية أصدقاء البحث العلمي حتى اآلن 2771

 من جمعية المهندسين األمريكيين Fellowحصلت على أعلى لقب  1111
 الجمعية العلمية الملكية عضو في المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا 1111 – 2771
 الجامعة األردنية مدير مركز االستشارات والخدمات الفنية والدراسات 1112 - 2771
 األردنيةالجامعة  عضو في مجلس مركز المياه - 1112 - 2771

 جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية عضو في مجلس مركز االستشارات - 1111
 عضو في لجنة االعتراف ومعادلة الشهادات - حتى اآلن 1117

 رئيس لجنة اعداد كود الجسور -
 االردن-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وزارة االشغال العامة األردنية

 الجسورصيانة كود  اعدادرئيس لجنة  - حتى اآلن 1121

 عضو في مجلس األمناء -
 وزارة األشغال العامة األردنية

 جامعة البلقاء التطبيقية
 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا - 1122

 عضو في مجلس البناء األردني -
 الجامعة األردنية

 وزارة االشغال العامة
 الجامعة األردنية عضو في مركز المياه والطاقة البيئية - 1122
 وزارة االشغال العامة عضو في اللجنة الفنية الدائمة للعقود االنشائية - 1121
 الجامعة األردنية لجنة الحرم الجامعي وتنظيم المبانيعضو في  - 1121
عضو في اللجنة االستشارية لمتابعة مشروع تدعيم  - 1121

 المقدرات المؤسيسة لتقليل خطر الكوراث
 وزارة االشغال العامة 

 


