
 

 

  األستاذ الدكتور صفوان التل 

1938-2012 

 – سيرة الذاتيةال -                                 

درسة إربد أن تخرج من م د.  وبع1938أول من عام  كانونفي مدينة إربد في الثاني عشر من شهر  صفوان التل ولد األستاذ الدكتور

اسة بجامعة للدر USAID.  ثم حصل على بعثة من 1964تركيا ليدرس اآلثار العامة وتخرج منها عام  –الثانوية التحق بجامعة اسطنبول 

الدكتوراة  هادةش لينال تركيا –والتحق بعد ذلك بجامعة اسطنبول   .1968عام  نيويورك حيث نال درجة الماجستير في اآلثار وتاريخ الفن

 .1974عام والبيزنطية في اآلثار والفنون اإلسالمية 

ر جرش ومدي /بد التحق األستاذ الدكتور صفوان التل بدائرة اآلثار العامة كمفتش عام لآلثار في محافظة إرفي بداية حياته المهنية، 

حق بالجامعة األردنية كمعيد ومحاضر متفرغ ثم أستاذ (.  والت1968-1964وزارة السياحة خالل الفترة ) /األبحاث والنشر العلمي 

نية ومدير مساعد رئيس الجامعة األرد شغل منصبوقد   (.1980-1970مساعد ثم أستاذ مشارك ورئيس قسم اآلثار خالل الفترة )

ُ أمين انتُِخبوقد   .(1982-1980العالقات الثقافية والعامة خالل الفترة ) المملكة  –إلتحاد الجامعات العربية في الرياض  ا  مساعد ا  عام ا

قسم اآلثار خالل الفترة  /عاد ليلتحق بالجامعة األردنية كأستاذ آثار وفنون إسالمية و  (.1985-1982العربية السعودية خالل الفترة )

(1985-1991  .) 

ل من كثرة نقطاع ال يملم يمل من أبنائه ......... يستمع لهم ويجيب عن أسئلتهم دون أهنا وفي الجامعة األردنية كنت األب الذي 

 األسئلة المطروحة .

إلى  لمات موجهةعصف ذهني وذكريات عن الراحل العظيم الدكتور صفوان التل بالحديث أنا وسيادة الشريفة نوفة بنت ناصر عن ك

 يعتز بها . طالبه اليمكن أن تنسى والتي كانت من قراءات له

دكتور صفوان ا إياها الفما كنا نصل إلى حديقة النجاح وعشق تراب هذا الوطن الطيب دون أن نمر بمحطات التعب واألرادة التي أوهبن

 .التل 

ها إرداة األهم من ح مهمة لكنرادة القوية ال يطيل في محطات الفشل فأخبرتنا مراراً أن إرداة النجان قرائته التي أعتز بها *صاحب اإلم

 التحضير للنجاح *

ا تقاس اته بقدر مإذا كان مصدر النجاح معطالً أستخدم السلم درجة درجة وال يقاس النجاح بالموقع الذي يتبؤه األنسان في حي

 بالصعاب التي يتغلب عليها 

( 1995-1991رة )وزارة السياحة واآلثار األردنية خالل الفت /شغل األستاذ الدكتور صفوان التل منصب مدير عام دائرة اآلثار العامة 

.  وقد (1995-1992ترة )وعضو في اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو ووزارة التربية والتعليم األردنية خالل الف

ين األستاذ الدكتور صفوان التل (.  وقد عُ 2000-1999) عمل أستاذا  في معهد اآلثار واألنثروبولوجيا في جامعة اليرموك خالل الفترة

اد ليلتحق بالجامعة (.  ثم ع2004-2001مدير اعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة األردنية الهاشمية خالل الفترة )

 .2012عام  قسم اآلثار إلى أن تقاعد منها في شهر حزيران /األردنية كأستاذ آثار وفنون إسالمية 



ً مع جمعية أصدقاء اآلثار والتراث األردنية وكان مسؤوالً مميزاً شجع الرحالت  فز مدراء لداخلية وحاعمل الدكتور صفوان متطوعا

 عد منشورة بعلى األرض األردنية مكتوبة وفيما الحفريات األجنبية بالتعاون مع دائرى اآلثار العامة لتسليم أنجازتهم 

ائرة فنقل وان مدير للدصف وكان الدكتورتم أفتتاح مبنى دائرة االثار العامة من قبل جاللة الملكة نور الحسين  1994 /11/2خالل عام 

مة وأخد مكانها ديات القادبضرورة زيادة األهتمام والمحافظة على قطاعُي السياحي واآلثار وتطويرهما لمواجهة التح لنا حديث جاللتها

لمحافظة على الكة وضرورة األهتمام بمدينة البتراء األثرية والمناطق الرئيسية األخرى في الممأمؤل , كما أبدت جاللتها ودورها الم

أكدت على أهتمام  أن جاللتها وحديث آخر كان يعتز به دائما الدكتور صفوان التل لجاللة الملمة نور الحسين ويردده لناالبيئة ونظافتها 

وادر المؤهلة آلثار بالك)رحمه هللا( وأهتمامها شخصياً في موضوع القطاع السياحي ورفد قطاع السياحة ودائرة ا جاللة الملك الحسين

 خاصة في عملية التنقيب ومجال الفندقة .

ي كانت س وأهمها التالمعارض األثرية لتخدم التوعية األثرية للمجتمع المحلي وطالب المداربإقامة تمام الدكتور صفوان اهوكان 

من خالل  ذه المعارضبرعاية جاللة الملكة نور )معرض التراث العربي والمكتشفات األثرية الحديثة والذي نحن نتمنى استمرارية ه

 1973يبية سنة حفرية تدر كريات على قلوب طالبه زيارة الملك المعظم إلىجمعية أصدقاء األثار ودائرة األثار العامة ( ومن اجمل الذ

 لطيب والتي كانت الدعم الكبير لنا وتقدير قيمة الحفريات األثرية في أكتشاف تاريخ هذا الوطن افي منطقة خلدا 

نِح وسام الكوكب مُ كما  1994بن طالل عام  ُمنِح األستاذ الدكتور صفوان التل وسام الكوكب األردني من المغفور له جاللة الملك الحسين

 .1994عام السابق الفضي النمساوي للتميز العلمي من فخامة رئيس جمهورية النمسا توماس كليستل 

 لألستاذ الدكتور صفوان التل: واإلدارية اآلثارية ميدانية اإلنجازات ال أبرزمن 

 ن.بعثة أجنبية لآلثار في األرد 54اإلشراف على مايزيد عن  -

 السرايا العثمانية وتحويلها من سجن إلى متحف وطني. /استمالك متحف إربد  -

 ن جبل القلعةالكرك، الشوبك، العقبة، عجلون باإلضافة إلى آثار كٍل مفي ع ترميم آثار القالع األردنية ياإلشراف على مشار -

 ش.والمدرج الروماني في عّمان، القصور الصحراوية، أم قيس، مادبا، المفرق وجر

 ألثرية.اآثار ووضع المشروع السياحي اإلقليمي لمدينة البتراء  /استمالك كافة منطقة البتراء األثرية لحساب الخزينة  -

 واشنطن. /المتحف البريطاني ومؤسسة سميث سونيان  /اإلشراف على ترميم تماثيل عين غزال في كٍل من لندن  -

 .E.D.Fة في باريس يفي مختبرات شركة الكهرباء الفرنس البحر الميت النحاسيةاإلشراف على ترميم مخطوطات  -

 قلعة معان.اإلشراف على أعمال التنقيب في إقامة متحف البتراء األثري ومتحف العقبة و -

 المشاركة في تنظيم معارض اآلثار النبطية في كل من زيورخ وكوبنهاغن ولندن وإشبيلية. -

 عّمان إلى مؤسسة شومان للثقافة والفنون. –تحويل منطقة اآلثار في جبل اللويبدة  -

ية إلقامة امعة األردنعقد اتفاقيات وإقامة روابط علمية بين دائرة اآلثار العامة والجمعية الملكية ودائرة المصادر الطبيعية والج -

 مشاريع مشتركة متعلقة باآلثار والمصادر التراثية.

 

خولة  حراء للسيدةمقتطفات من مقدمة الدكتور لكتاب )الكرك جوهرة الصشجع الدكتور صفوان التل الكتابة والتأليف نذكر 

لوطن عبر اث عن أثار الفقسوس ( أنه من دواعي السعادة واألعتزار أن يتصفح المواطن مؤلفاً منشوراً باللغة العربية يتحد

 .يزا الوطن العزفترات التاريخ الطويلة ويسعدني أن أبارك كل الجهود الطيبة إلصدار مؤلفات عن أثار هذ

 

 (1993)الدكتور صفوان التل 

 من أهم المؤلفات األستاذ الدكتور صفوان التل:

 ةبالتعاون مع الجامعة األردني 1982عّمان،  –على آثار القرن الهجري األول اإلسالمية"  "تطور الحروف العربية 

 "بالتعاون مع البنك المركزي األردني 1986عّمان،  – "تطور المسكوكات في األردن عبر التاريخ 

  وزارة الشباب األردنيةبالتعاون مع  1988عّمان،  –اإلسالمية في األردن" العربية و"اآلثار 

  "إيطاليا /بالتعاون مع مؤسسة بونكاي  1997عّمان،  –باللغة اإلنجليزية  –"آثار مدينة جرش 



  والفنون اإلسالمية باللغتين العربية واإلسالمية.بحثا  ومقاال  عن اآلثار  50مايزيد عن 

 أهم أنجازته 

  باشراف الدكتور جيتانو بولمبو  نفذ في عهد الدكتور صفوان التل مشروع برنامج معلومات األثار األردنية المحوسبة 

JADIS والذي يعد األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط ويهدف هذا المشروع إلى تسجيل جميع المواقع األثرية في

 .الذي بلغ عددها مئة ألف موقع  األردن 

 

 عن 2012ول عام أايمان وفرسان والدكتور يزن.  وقد توفاه هللا يوم الثالث من شهر تشرين  –لألستاذ الدكتور صفوان التل ثالث أبناء 

 ومكارم األخالق.واالنتماء عطاء ونشر العلم والفضيلة لعاما  بعد حياة حافلة با 74عمٍر يناهز 

 عظيم ............ رجل التوفي بحقكك الكلمات أنت حقاً أستاذنا ال مأنت منه نقف تحية أجالل يا أستاذنا لقوم  

 ل خبراتهكلتل قد عظم اكتور يزن داألجتهاد والحمدهلل على ابنك الأنك قائد معك وبرفقتك جاهدنا بالحقيقة حتى أعلى مراتب النجاح 

 بالبحث والعطاء  المثل األعلى له وما زال مستمراً  من خاللك وأنت األثرية 

 رحمكم هللا يا دكتور صفوان التل

 

ائما هي دقلبي  تالتي مالا  ا الوطن الطيب وسعادتي) سعادتي بخدمة تاريخ وأثار هذ ات في حفل الوداع ومغادرة دائرة اآلثاركلم

  (السعادة في بيتي ومع أسرتي 

 

 

 

 



 


