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كلُــت العلـــىم
الوقدهـــت:
رعى كهيخ انؼهوو قغًي انؼهوو األعبعيخ وانشيبظيبد وانزكُونوعيب انؾيويخ وهُذعخ انغيُابد ورًاُؼ
انكهيخ دسعخ انجكبنوسيوط في رخصصي انزكُونوعيب انؾيويخ وهُذعخ انغيُبد و انشيبظيبد  .ويقاذو
انقغاااًبٌ ااااذيبد نكهيااابد انصُذعاااخا انصااايذنخ ا انزًاااشيطا انؼهاااوو الداسياااخ وانًبنياااخ وركُونوعياااب
انًؼهويبد ؽيش يطشػ يغبقبد ػهًيخ أعبعيخ يضم انشيبظيبد وانفيضيبء وانكيًيابء ا فيًاب يقاذو قغاى
انزكُونوعيب انؾيويخ وهُذعخ انغيُبد يجبدئ الَغبٌ وانجيئخ وانزغزيخ.
الطلبــــت:
ثهغ ػذد انطهجخ في كهيخ انؼهوو ( )301طبنجبً وطبنجخ يُصى ( )191في رخصص انزكُونوعيب انؾيوياخ
وهُذعخ انغيُبد و ( )40طبنت في رخصاص انشيبظايبد ا و ( )63طبنات فاي رخصاص انؾبعاوة
وأَظًخ انًؼهويبد انؾبعوثيخ ورخشط يُصى االل انؼبو انغبيؼي  )21( 2005/2004طبنجًب وطبنجخ .
أعضبء هُئت التدرَس:
راى اعازقطبة ػاذد يااٍ انًخزصايٍ ياٍ أػعاابء هيئاخ انزاذسيظ فاي كاام ياٍ رخصصابد انزكُونوعيااب
انؾيويخ وهُذعخ انغيُبد وانشيبظيبد والؽصبء وانفيضيبء ثغشض سفغ انًغازو األكابديًي ورهجياخ
نًزطهجاااابد ااػزًاااابد و نهضياااابدح انًغاااازًشح و انًزوقؼااااخ فااااي أػااااذاد انطهجااااخ فااااي انؼاااابو انذساعااااي
 2006/2005ا ثهغ ػذد أػعبء هيئخ انزذسيظ انًزفشغيٍ في انكهيخ عازخ ػراش رغطاخ رخصصابرصى
انًغباد انًؼشفيخ انًزُوػخ انواسدح في انخطط انذساعيخ نهزخصصبد انزي رطشؽصب انكهيخ يغبَذهى
اًغخ يٍ انًرشفيٍ يٍ ؽًهخ انجكبنوسيوط في انزخصصبد انزي رطشؽصب انكهيخ .
الٌشبطبث البحثُت و الوؤتوراث العلوُت
قسن العلىم األسبسُت والرَبضُبث

 - 1د.خبلد حُبصبث
أسن البحث
Different Modifications Of BMO
Functions

أسن الوؤتور
The Sixth Jordanian International
Congress of Mathematics

Virtual Markov Chain Model for
the Behavior of Diabetic Patients

First Arab Conference in
Mathematics

تبرَخ الٌشر
2004

2004
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ٌزهُر البُبر. د- 2
دعن البحث
دعن هي قبل
غُر
الجبهعت وقُوت
هدعىم
الدعن

-

800 JD

x

-

x

-

x

سٌت
الٌشر

الوجلت

To Appear in
“Computer
Simulation Studies
in Condensed
Matter Physics
XVII, Eds. D. P.
2004
Landau, S. P.
Lewis, and H. B.
Schüttler. (Springer
Verlag, Heidelberg,
Berlin, 2004).

عٌىاى البحث

Z. El-bayyari
Embryonic forms of
Nickel and Palladium:
A molecular dynamics
computer simulation.

Z. El-bayyari, Hűseyin
Oymak and Hatice
International Journal Kőkten.
of Modern Physics C, On the structure and
2004
15, 917-930 (2004).
energetic features of
small metal clusters:
Nin, Cun, Pdn, Ptn, and
Pbn, n=3-13.
Journal of
Z. El-bayyari
Molecular Structure
Embryonic forms of
2005 (Theochem),
Nickel: A molecular –
Volume 716, 165dynamics computer
174 (2005)
simulation.
Z. El-bayyari
Journal of Materials
A comparison study of
Chemistry and
Ni, Pd, Pt, and Pb
2005
Physics (In review)
Micro-clusters: A
(2005)
molecular-dynamics
computer simulation.

الرقن

1

2

3

4
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-

x

Limnology and
Oceanography
2005 Methods.
(2005) In
review

Carol J. Hirschmugl,
Zuheir-El Bayarri,
Maria Bunta and
Justin B. Ho
Analysis of the
nutritional status of
algae by Fourier
Transform Infrared
Chemical Imaging

5

أهُي وتٌى. د- 3
تبرَخ الٌشر
أسن الوؤتور
أسن البحث
2004
The Sixth Jordanian
Restricted Function Of Ordered
International Congress of
Partitions
Mathematics
صببح أحود. د- 4
تبرَخ الٌشر
2004

أسن الوؤتور
The Sixth Jordanian
International Congress of
Mathematics

أسن البحث
Isomorphic Compact Le Group
With First Integral Cohomology
Group
أًىر الفىاخرة. د- 5

تبرَخ الٌشر
2004

أسن الوؤتور
The Sixth Jordanian International
Congress of Mathematics

أسن البحث
Semiregular Property On
Generalizations Of Linde lof
Spaces.
2005
The First SQU Workshop on
Mappings and Decompositions
Topology and its Applications.
Of Continuity On almost Lindelo
Spaces
تبرَخ الٌشر
أسن الوجلت
أسن البحث
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2004

Matematicki Vesnik

Semiregular Property and
Generalized Lindelof Spaces.

-:قسن التكٌىلىجُب الحُىَت وهٌدست الجٌُبث



 الدكتىرة رائدة خلُل- 1
تبرَخ الٌشر
2005

أسن الوؤتور
Experimental Biology
2005, San Diego, CA-USA

تبرَخ الٌشر
2005

الجهت الداعُت
Institute of Biomedical and
life science- Glasgow
university(Prof. Marshall
Stark and Resolvase Group)
Genetic Society-Jordan The Role of Lipogenic
Transcription Factors in
Pancreatic Beta Cell Lines and
Human Islets
ًشبطبث تحكُوُه
Faculty of Medicine Jordan External Examiner for Msc

2005

2005

أسن البحث
‘‘Negative Regulatory
Element (NRE) binding
Transcription Factors (TFs)
within the human Insulin
promoter’’
أسن البحث
Research mission for one
month on “DNA Site- Specific
Recombination “
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University

theses in Materials research (
Toxicology)
 ًبُل الٌور.د

-2

تبرَخ الٌشر

أسن الوؤتور
أسن البحث
2004 Biological Sciences and
Phytoplankton and
Society : Services and
Global Carbon Cycle.
Obstacles Yarmouk
University, Irbid, Jordan
تبرَخ الٌشر
الجهت الداعُت
الوؤتوراث
National and International Symposiums, Workshops and Meetings Attended
ًشبطبث تحكُوُه
 عاااايشيٍ يؾًااااذ ثااااذس ثطبيُااا/  ػعااااو نغُااااخ انًُبقرااااخ سعاااابنخ انًبعغاااازيشScreening for
Bioherbicide Producing Streptomycetes isolated from soils in Jordan عبيؼخ
2004 انؼهوو وانزكُونوعيب األسدَيخ

 الدكتىر رائد كٌعبى- 3
تبرَخ الٌشر
2005
تبرَخ الٌشر
2005
تبرَخ الٌشر
2005

أسن الوؤتور
1 International conference
for Osteoporosis Society
أسن الوؤتور
Vitamin D effects (Bioxell
Company)- Italy

أسن البحث
Thyrotoxicosis induced
osteoporosis
أسن البحث
Genetics of Osteoporosis (
The effect of Vitamin D)

الجهت الداعُت
Genetic Society-Jordan

أسن البحث
Genetics and biochemistry
of metabolic bone
diseases

st
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 - 4الدكتىر ههٌد العكش
أسن الوجلت
Theoretical and Applied
Genetics

تبرَخ الٌشر
2005

أسن البحث
Identification of candidate
markers associated with
agronomic traits in rice
using discriminant
analysis
تبرَخ الٌشر
أسن الوؤتور
أسن البحث
2005
Plant & Animal Genomes
Discriminant Analysis As
XIII Conference
Data Mining Tool For
Marker-Trait Associations
In Rice
اإلًجـــــــبزاث :

ؽققذ انكهيخ انؼذيذ يٍ الَغبصاد نزؾغيٍ انؼًهيخ انزؼهيًيخ ويٍ أهى الَغبصاد يب يهي :
 - 1رؾذيش أعصضح يخزجشاد انؾبعوة في انكهيخ .
 - 2انزوعغ في يخزجشاد انزكُونوعيب انؾيويخ وهُذعخ انغيُبد.
 - 3انرشوع في اعزؾذاس يخزجش انًُزعخ انشيبظيخ في قغى انشيبظيبد وانؼًام ػهاخ طهات
انجشيغيبد انشيبظيخ انغبهضح وانًُبعجخ.
 - 4رؾذيش انًوقغ النكزشوَي انخبص نألقغبو األكبديًيخ في كهيخ انؼهوو فاي يوقاغ انغبيؼاخ
النكزشوَي .
 - 5إصشاء انًكزجخ ثبنكزت وانذوسيبد انؾذيضخ.
تن ترقُت الدكتىر زهُر البُبرٌ  /األستبذ الوسبعد فٍ قسن العلىم األسبسُت إلً رتبت أستبذ
هشبرك.

ورشبث عول ورحالث علوُت :
 .aقسن التكٌىلىجُب الحُىَت وهٌدست الجٌُبث -:
 - 1صيبسح ييذاَيخ نرشكخ  JOVACانذوائيخ.
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 - 2صيبسح انًشكض انوطُي نهغكشي واأليشاض انوساصيخ في انغبيؼخ األسدَيخ
 - 3صياابسح يشكااض انزكُونوعيااب انؾيويااخ فااي يغزراافخ انًها ػجااذ اه انًؤعااظ  /عبيؼااخ انؼهااوو
وانزكُونوعيب
 .bقسن العلىم األسبسُت -:
 - 1رُظيى عهغهخ انشيبظيبد انًغهيخ انضبَيخ نهؼبو انغبيؼي .2005/2004
ًشبطبث أخري:
1
2
3
4
5
6

 راااى ركاااشيى انطهجاااخ انًزفاااوقيٍ فاااي األقغااابو األكبديًياااخ فاااي كهياااخ انؼهاااوو نهؼااابو انغااابيؼي.2005/2004
 رااى اعزعاابفخ األعاازبر انااذكزوس يؾً اذ انخطياات يااٍ كهيااخ انطاات  /انغبيؼااخ األسدَيااخ انقاابءيؾبظشح ػهًيخ وصقبفيخ رؾذ ػُواٌ " . AIDS in the Middle East
 رى اعزعبفخ  ISO Zokiانخجيش انيبثبَي في يغبل ظجط انغاودح ورنا ثبنزؼابوٌ ياغ نغبيكابفي األسدٌ.
 اعااازًشاس انزوامااام ياااغ أسثااابة عاااوة انؼًااام وانصاااُبػخ انًؾهياااخ ثغاااشض الطاااالع ػهاااخاؽزيبعبد عوة انؼًم وانًؤهالد انزي يغات أٌ يزًزاغ ثصاب انخاشيظ ألغاشاض انًُبفغاخ فاي
عوة انؼًم.
 رى رؾذيش يطويبد واػذاد يطويبد عذيذح. راى ػقاذ عاجؼخ نقابءاد ياغ طهجاخ انكهياخ نهزؼاشم ػهاخ انًرابكم انزاي يواعصوَصاب فاي انغبيؼاخوانغًبع اقزشاؽبرصى.

