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ػًبدح انجحش انؼهًي وانذراسبد انؼهيب
 .1يقذيخ:
ثلأد ًشبعبد ػوبكح الجؾش الؼلوٖ ّاللهاٍبد الؼل٘اب ياٖ عبهؼاخ ي٘فكل ٘اب
ػبم  1995هي ففل ّضغ الزؼل٘وبد ّاألًظوخ القبصاخ ثزٌظا٘ن وا ّى الجؾاش
الؼلوٖ ّكػوَ ّرشغ٘ؼَ كقغْح أّلٔ للزؤٌٍ٘ ،كوب أقود الغبهؼخ ه٘ياً٘اخ
فبصخ هي ه٘ياً٘زِب الٌَْٗخ للػن الجؾش الؼلوٖ ّرغْٗوٍ.
ي ااٖ األػااْام ( )1997/96/95فصصااذ الغبهؼااخ هجل ا ( )750000كٌٗاابه لاالػن
الجؾش الؼلوٖ رْىع ػلٔ كػن هشبهٗغ األثؾابس ًّشاوُب ّكػان ًشاو ال زات
ّؽضْه الو روواد ّالٌلّاد ،كواب رانت رشا ٘ج هغلاٌ فابح للجؾاش الؼلواٖ
ّاللهاٍبد الؼل٘ب ػلٔ هَزْٓ الغبهؼخ هي أػضبء الِ٘ئاخ الزلهَٗا٘خ ٗوضلاْى
كل٘بد الغبهؼخ الوقزل خّٗ ،ازلق ػواج ُانا الوغلاٌ ياٖ ا واوا ػلأ
الجؾش الؼلوٖ يٖ الغبهؼخ ّهزبثؼزَ ّكػوَ ّرشغ٘ؼَ  .رغْه الجؾش الؼلواٖ
ثش ج يؼبل يٖ ػبم  1998هي ففل رؤٌٍ٘ ػوبكح هَازللخ ثانارِب رؾواج
إٍن "ػوبكح الجؾش الؼلوٖ" يٖ الغبهؼخ ّىٗابكح هقصصابد الجؾاش الؼلواٖ
إلٔ ( )1500000كٌٗبه كو٘ياً٘خ ٌٍْٗخ صن ػولذ الغبهؼخ ػلأ رؾلٗال ًَاجخ
( )%5هي ه٘ياً٘خ الغبهؼخ رقصا كو٘ياً٘اخ ٍاٌْٗخ لؼوابكح الجؾاش الؼلواٖ
ّاللهاٍبد الؼل٘ب هٌن ػبم  ،2002/2001أهب الؼابم الؾابلٖ ( )2008/2007يلال
ثلغذ ه٘ياً٘خ الجؾش الؼلواٖ ّاللهاٍابد الؼيل٘اب ثواب ياٖ ملاب اثزؼابس الغلجاخ
ّالزلهٗت ( )813,624كٌٗبه.
رغله ا وبهح ٌُب أى الؼوابكح رؾْلاذ ثلاواه هاي هغلاٌ الؼوالاء الأ ػوابكح
الجؾش الؼلوٖ ّاللهاٍبد الؼل٘ب يٖ الؼبم الغبهؼٖ .2002/2001
ّؽبل٘بً ٗزن رللٗن ثوًابهغ٘ي لللهاٍابد الؼل٘اب ياٖ رقصصاٖ اللغاخ ازًغل٘يٗاخ
ّآكاثِب ّػلن الؾبٍاْةًّ ،ؤهاج أى رَابُن اللهاٍابد الؼل٘اب ثزٌشا٘ظ الجؾاش
الؼلوٖ يٖ الغبهؼخ هَزلجفً.
 .2أهذاف ويهبو ػًبدح انجحش انؼهًي وانذراسبد انؼهيب:
.1

رِاال ػواابكح الجؾااش الؼلوااٖ ّاللهاٍاابد الؼل٘ااب إلاأ رشااغ٘غ ا ًزاابط
الؼلوٖ أل ػضبء ُ٘ئاخ الزالهٌٗ ياٖ الوغابزد الؼلو٘اخ كبياخ ػلأ ًؾاْ
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هزْاصج هي ففل كػان ُانا ا ًزابط هواب ٗيٗال هاي يؼبل٘اخ الغبهؼاخ ياٖ
فلهخ الوغزوغ.
ّ .2ضغ الَ٘بٍخ الؼبهخ للجؾش الؼلوٖ يٖ الغبهؼخ ٍّّبئج رٌ ٘انُب هاي
ففل إػلاك الزؼل٘وبد الفىهخ لزٌظ٘ن وا ّى الجؾاش الؼلواٖ ّرشاغ٘ؼَ
ّرٌَ٘لَ ّكػوَ ّهزبثؼزَ ّرل٘٘وَ ًّشوٍ.
 .3كػن ؽضْه الو روواد ّالٌلّاد ّالوشبهكخ يِ٘ب هؾل٘ب ّإقل٘و٘ب ّػبلو٘ب.
 .4ػلل الو روواد ّالٌلّاد الؼلو٘خ الوزقصصخ ّالزٖ رؾلق أُلا الغبهؼخ
ّريٗل هي ر بػلِب هغ الوغزوغ الوؾلٖ ّفلهخ ًشو ّقبئؼِب.
 .5كػاان رااؤل٘ك ال زاات الل٘وااخ ًّشااوُب ّرؾ اا٘ن ال زاات الو ل ااخ ٍاابثلب
ػزوبكُب كولوهاد كهاٍ٘خ.
ّ .6ضغ األٌٍ ّالشوّط الفىهخ لؾ ظ ؽلْق الغبهؼخ ّالجبؽض٘ي الوزؼللاخ
ثابلجؾْس الؼلو٘اخ ًّزبئغِااب ثواب ز ٗزؼابهر هااغ ثاواءاد ا فزاواع ّالزااؤل٘ك
ّالٌشو الوؼوْل ثِب يٖ الوول خ األهكً٘خ الِبوو٘خ.
ّ .7ضغ الزؼل٘وبد ّاألًظوخ القبصخ ثبللهاٍبد الؼل٘ب ّالؼوج ػلأ رؾالٗضِب
ثش ج هزْاصج يٖ الغبهؼخ.
 .8رل٘٘ن هلزوؽبد اًشبء ثواهظ علٗلح لللهاٍبد الؼل٘ب .
 .9إكاهح ثواهظ اللهاٍبد الؼل٘ب هي كبياخ الٌاْاؽٖ ّثبلزٌَا٘ق هاغ األقَابم
الوؼٌ٘خ.
 .10رغْٗو األًظوخ ّالزؼل٘وبد ّاللْائؼ القبصخ ثبلجؾاش الؼلواٖ ّاللهاٍابد
الؼل٘ب يٖ الغبهؼخ.
 .3انذراسبد انؼهيب:
قبهذ عبهؼخ ي٘فكل ٘ب ثوجبووح الزلهٌٗ يٖ ثواهظ الوبعَز٘و يٖ
الزقصصبد الزبل٘خ:
 .1ػلن الؾبٍْة.
 .2اللغخ ا ًغل٘يٗخ ّآكاثِب.
ؽ٘ش ثل ػلك الغفة الوَغل٘ي يٖ ثوًبهغٖ الوبعَز٘و ( )35عبلجبً يٖ
هبعَز٘و اللغخ ا ًغل٘يٗخ )15(ّ ،عبلجبً يٖ هبعَز٘و ػلن الؾبٍْة ُّْ الؾل
األقصٔ الوَوْػ ثَّ ،قل روذ الوجبووح يٖ ُنٍ الجواهظ هٌن ثلاٗخ ال صج
األّل للؼبم الغبهؼٖ ّ ،2006/2005رش ج ًَجخ الغلجخ النٗي افزبهّا هَبه
الوٍبلخ ًَجخ ػظؤ هوب ٗيجتشو ثإًزبط ثؾضٖ ػلوٖ ففل الٌَْاد اللبكهخ .
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 رن هٌبقشخ هٍبئج علجخ الوبعَز٘و يٖ قَوٖ ػلان الؾبٍاْة ّقَان
اللغخ ا ًغل٘يٗخ ؽ٘ش رقوط عبلت هبعَز٘و يٖ اللغاخ ا ًغل٘يٗاخ ّآكاثِاب
يٖ ال صج اللهاٍٖ األّل هي الؼبم الغبهؼٖ ّٗ 2008/2007زْقاغ رقاوٗظ
ًَجخ أكجو هي عفة الوبعَز٘و يٖ اللغخ ا ًغل٘يٗاخ ّآكاثِاب ّكانلب ػلان
الؾبٍْة .
 ران صاو هجلا ( ) 625كٌٗابه للغٌاابى هٌبقشاخ هٍابئج علجاخ الوبعَااز٘و
عبلت يٖ هبعَز٘و اللغخ ا ًغل٘يٗخ ّآكاثِب ّعابلج٘ي ياٖ هبعَاز٘و ػلان
الؾبٍْة .
 .4إَجبزاد ػًبدح انجحش انؼهًي وانذراسبد انؼهيب في ػبو
(:) 2008/2007
ثلغذ ه٘ياً٘خ الجؾش الؼلوٖ (  ) 61 ,100كٌٗابه للؼابم الغابهؼٖ .2008/2007
ّقل وِل ُنا الؼبم رغْها ّاضؾب يٖ هغبل الجؾش الؼلوٖ كوب ٗلٖ:









ػولذ الؼوبكح ػلٔ رؾالٗش الزؼل٘وابد ػلأ ًؾاْ َٗاِج الؾصاْل ػلأ
اللػن ألػضبء ُ٘ئخ الزلهٌٗ يٖ الغبهؼخ.
رن كػن الؼلٗل هاي ال زات ّاألثؾابس ّالوشابهكخ ياٖ الوا روواد الؼبلو٘اخ
ّا قل٘و٘خ ّالوؾل٘خ.
راان هيااغ ٍاالك الاالػن يااٖ الوغاابزد الؼلو٘ااخ الوقزل ااخ (ًشااو ال زاات،
ّالوشبهكخ يٖ الو رووادّ ،الوشابهٗغ الجؾض٘اخ) ثِال رشاغ٘غ الجابؽض٘ي
ّالو ل ٘ي هي أػضبء ُ٘ئخ الزلهٌٗ يٖ الغبهؼخ ػلٔ ىٗبكح ا ًزبط الؼلوٖ
لقلهخ الوغزوغ.
ّضغ إٍزوار٘غ٘خ فبصخ رِل إلٔ رٌش٘ظ الجؾش الؼلواٖ ػلأ هَازْٓ
الغبهؼخ.
الوجبووح ثبٍازؾلاس ثاواهظ كهاٍابد ػل٘اب علٗالح ّثبلزؼابّى هاغ ال ل٘ابد
الوؼٌ٘خ.
الل٘اابم ثلهاٍاابد ّإؽصاابئ٘بد ّإٍاازج٘بًبد رَاابُن ثْضااغ ؽلااْل هلزوؽااخ
لزٌش٘ظ الجؾش الؼلوٖ.
رٌظ٘ن ًلّاد ّهؾبضواد ٗشبهك ثِب فجواء هي كافج ّفابهط الغبهؼاخ ّملاب
ليٗبكح رجبكل األي به ّاٙهاء ّإٗغبك ٍجج للػن ّرغْٗو الجؾش الؼلوٖ.
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رصو٘ن قبػلح ث٘بًبد فبصخ ثؼوبكح الجؾش الؼلوٖ ّاللهاٍبد الؼل٘ب رن هي
ففلِب رقيٗي كبيخ الوؼلْهبد الَبثلخ ّالؾبل٘اخ ّإصالاه رلابهٗو ّإؽصابئ٘بد
هقزل خ.
رغْٗو ّرؾلٗش هْقغ الؼوبكح ػلٔ ا ًزوًذ.
الؾصْل ػلٔ ا ػزوبك القبح ألّل هوح لجوًبهغٖ هبعَز٘وػلن الؾبٍْة
ثغبقخ إٍز٘ؼبث٘خ ( )15عبلات ّاللغاخ ا ًغل٘يٗاخ ّآكاثِاب ثغبقاخ إٍاز٘ؼبث٘خ
( )40عبلت .
ا ٍزوواه يٖ إػزوبك ثوًبهظ الوبعَز٘و يٖ رقص ػلن الؾبٍْة ثغبقخ
إٍاااازؼبث٘خ قاااالهُب ( )60عبلجااابً ،ؽَاااات قااااواه لغٌااااخ ا ػزواااابك هقاااان
( )2008/40/396ربهٗـ .2008/10/26
ا ٍاازوواه ثاالػن علجااخ اللهاٍاابد الؼيل٘ااب الوز ااْق٘ي هااي فاافل الغواٗاابد
ّالوٌؼ.
رن يصج هغلٌ الجؾش الؼلوٖ ّاللهاٍبد الؼل٘ب الٔ هغلَ٘ي ُوب:
 oهغلٌ الجؾش الؼلوٖ .
 oهغلٌ اللهاٍبد الؼل٘ب.
رن إٍزؾلاس الٌوبمط القبصخ ثبلجؾش الؼلواٖ ّكانلب الٌوابمط القبصاخ
ثبللهاٍبد الؼل٘ب .
رؼلٗج رؼل٘وبد هاٌؼ كهعاخ الوبعَاز٘و ّكانلب رؼل٘وابد الواٌؼ لغلجاخ
اللهاٍبد الؼل٘ب ثلواه هي هغلٌ الؼولاء .
رن رْىٗغ هْاص بد هٍبئج الوبعَز٘و ػلٔ األقَبم الوؼٌ٘خ للزل٘ل ثِاب
هي قجج القوٗغ٘ي .

 .5انزىجهبد انًسزقجهيخ:
.1
.2
.3
.4

لوشبهٗغ
رشغ٘غ الجؾش الؼلوٖ ّملب هي ففل هيغ اللػن الوقص
األثؾبس ّإٗغبك ؽْايي للجبؽض٘ي ػلٔ ًؾْ ٗقلم ػول٘خ الجؾش ثبلغبهؼخ
ّٗؼْك ثبلٌ غ ػلٔ الوغزوغ الوؾلٖ.
رجَ٘ظ إعواءاد الؾصْل ػلٔ اللػن يٖ كبيخ الوغبزد هوب ٗؾ ي ػلٔ
ىٗبكح ا ًزبط الؼلوٖ ثش ج هزْاصج.
الؾش ػلٔ رش ٘ج يوق ثؾش ػلوٖ هز بهلخ رؼوج ػلٔ هَزْٗبد أكجو
كافج الوول خ ّفبهعِب يٖ هغبزد األثؾبس الؼلو٘خ ثؾ٘ش ر ْى أكضو
يبػل٘خ ّهَبُوخ يٖ فلهخ الوغزوغ ّالؼوج ػلٔ كػوِب.
الؼوج للؾصْل ػلٔ هصبكه كػن فبهع٘خ هوب ٗلػن ّٗشغغ الجؾش
الؼلوٖ يٖ الغبهؼخ ّٗقلم الؼول٘خ األكبكٗو٘خ.
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 .5رٍْ٘غ كائوح الجؾش الؼلوٖ هي ففل الؼوج ػلٔ إٍزؾلاس ثواهظ
لللهاٍبد الؼل٘ب يٖ ال ل٘بد الوقزل خ هوب َٗبُن ثش ج يؼتبل يٖ
ىٗبكح ا ًزبط الؼلوٖ.
 .6رغِ٘ي هقزجواد األثؾبس يٖ هقزلك كل٘بد الغبهؼخ ّرْي٘و هزغلجبد
الجؾش كافج الغبهؼخ ّرَِ٘ج إٍزقلام ا ًزوًذ هوب ْٗيو ػلٔ الجبؽش
ّالو لك الْقذ ّالغِل.
ّ .7ضغ الزؼل٘وبد ّاٙل٘بد القبصخ ثزق ٘ض الؼتء الزلهَٖٗ ألػضبء ُ٘ئخ
الزلهٌٗ الوزو٘يٗي ثؾض٘ب ّؽَت رْص٘بد هغبلٌ األقَبم ّال ل٘بد
ّهغلٌ الجؾش الؼلوٖ .
ّ .8ضغ الزؼل٘وبد ّاٙل٘بد القبصخ ثإثزؼبس أػضبء ُ٘ئخ الزلهٌٗ إلٔ
عبهؼبد أفوٓ ػوٗلخ كؤٍبرنٍ ثبؽض٘ي ىائوٗي ؽَت رؼل٘وبد الجؾش
الؼلوٖ.
 .9اٍز وبل هزغلجبد رؤٌٍ٘ ثواهظ كهاٍبد ػل٘ب علٗلح ّالزوك٘ي ػلٔ
ًْػ٘خ الوقوعبد لِنٍ الجواهظ.
 .10هيغ ٍلك اللػن الوبلٖ للوشبهكخ يٖ الو روواد الؼلو٘خ ثٌَت
 %44 - %22إثزلاءً هي الؼبم الغبهؼٖ  2009/2008ثَجت ىٗبكح
األٍؼبه يٖ رناكو الَ و ّا قبهخ يٖ ال ٌبكق ّملب ثٌبءً ػلٔ قواه
هغلٌ األهٌبء ؽ٘ش أصجؼ اللػن كبلزبلٖ:
انذػى انًبني
( )550كٌٗبه
( )650كٌٗبه
( )750كٌٗبه
( )800كٌٗبه
( )1000كٌٗبه

إسى انًُطقخ
هٌغلخ الشوق األٍّظ
الوغوة الؼوثٖ
كّل أّهثب
ووق آٍ٘ب
الْزٗبد الوزؾلح ّكٌلا ّال٘بثبى
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 .اإلَزبط انؼهًي انًذػىو يٍ قجم ػًبدح انجحش انؼهًي وانذراسبد انؼهيب
نهؼبو انجبيؼـــي ( )2008/2007
أوالً :انكزت:
أ  -انكزت انزي حكًذ فقط
ػضْ ُ٘ئخ
الزلهٌٗ

ال ل٘خ

اٍن ال زبة

أ.ك .هؾول ػص ْه

اٙكاة ّال ٌْى

(الزوق٘ن ثبللغخ الؼوث٘خ)

ك .هغ٘ل الشوع

الؼلْم ا كاهٗخ

(الوؾبٍجخ يٖ الوٌظوبد الوبل٘خ)

ك .هائلح ّعَ٘
فل٘ج

كل٘خ الؼلااااااْم

)(Molecular Biology Laboratory Manual

ك .ي اك ػجل اللغ٘ك
الَوعبّٕ

الؾلْق

(الج٘ئخ هي هٌظْه إٍفهٖ)

ك .إثواُ٘ن ثلهاى
ك .لجٌٖ ثلهٕ

الٌِلٍخ

(الٌِلٍخ ّالوٌِلً أٍبٍ٘بد ّه بُ٘ن )

ك .ػجل الوٍْل
الوٍْْٕ

الؼلْم ا كاهٗخ
ّالوبل٘خ

(كهاٍبد الغلّٓ ّرل٘٘ن الوشوّػبد)

ك .عؼ و الوٍْْٕ

الؼلْم

()An Introduction to Statistics

ك.عبهق ًبئج
ُبون

الؼلْم ا كاهٗخ
ّالوبل٘خ

(ًظن الوؼلْهبد الزَْٗل٘خ)

ك .ػجل ال وٗن
الوهؾٖ

الؼلْم ا كاهٗخ
ّالوبل٘خ

(هؾبٍجخ ووكبد األوقبح )

ك .ػجل ال وٗن
الوهؾٖ

الؼلْم ا كاهٗخ
ّالوبل٘خ

(هؾبٍجخ ووكبد األهْال )

ك .ػجل ال وٗن
الوهؾٖ

الؼلْم ا كاهٗخ
ّالوبل٘خ

(هجبكٓء الوؾبٍجخ الوبل٘خ " الغيء األّل)

ك.ػجل الوٍْل
الوٍْْٕ

الؼلْم ا كاهٗخ
ّالوبل٘خ

(الزؾل٘ج ال وٖ للؼلْم ا كاهٗخ ّالزغج٘ل٘خ)
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الؾلْق

ك .ي اك الَوعبّٕ

(هلفج للهاٍخ ربهٗـ الزشوٗغ ّال لَ
ا ٍفهٖ )

صبَيبً :األثحبس
أ  -األثحبس انزي حكًذ
انكهيخ

اسى انجحش

ػضى هيئخ
انزذريس
ك .يبرؼ ػَب

اٙكاة ّال ٌْى

(أثْ الؼفء الوؼوٕ ّالوْد)

ك .ػجل اللغ٘ك
الق٘بط

اٙكاة ّال ٌْى

(Joseph Conrad: Defender or
)Condemner of Imperialism

ة  -يشبريغ األثحبس انزي رى دػًهب
اسى انجحش

قيًخ
انذػى

ػضى هيئخ
انزذريس

انكهيخ

أ.ك .هؼزي
الش٘ـ ٍبلن
ك .هٖ
فٌ والجبؽش
الوشبهك

الص٘للخ

) )1000( Enhancement of Dissolution Rate of
كٌٗبهاً
Poorly Water – Soluble Drugs by
أهكً٘بً
Crystallization in the Presence of
(Surfactant

أ.ك.صبلؼ أثْ
إصجغ
ك .إٗوبى
هؾوْك إثواُ٘ن

اٙكاة
ّال ٌْى

(ٍّبئج ا رصبل ّصلبيخ الغبلت الغبهؼٖ) ()1240
كٌٗبهاً
أهكً٘بً

PHILADELPHIA UNIVERSITY

الجبؽش
الوشبهك
)400(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

Characteristics of Strategic alliances )
in Jordanian Financial Institutions )

الؼلْم
ازكاهٗخ
ّالوبل٘خ

 هوّح أؽول.ك.أ

)400(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(The structure of electronic
marketplaces: can the internet lead
to perfectly competitive prices)

الؼلْم
ا كاهٗخ
ّالوبل٘خ

 هوّح أؽول.ك.أ

)300(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

( الؼْاهج الوؾلكح ألرؼبة ه برت
ا ٍزشبهاد الوبل٘خ ّالضوٗجخ يٖ األهكى
هي ّعِخ ًظو هلهاء ه برت ا ٍزشبهاد
)

الؼلْم
ا كاهٗخ
ّالوبل٘خ

 هوّاى.ك
ووْط

)200(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(The Role of Small Business
Incubators : Factors Influencing
Small Business Star – Ups)

الؼلْم
ا كاهٗخ
ّالوبل٘خ

ٔ هصغ.ك
الش٘ـ

)200(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

: ًٖ(ه لهاد الٌظبم الصؾٖ األهك
) كهاٍخ ه٘لاً٘خ

الؼلْم
ا كاهٗخ
ّالوبل٘خ

 ػلٖ أؽول.ك
الوّاثلح

)2400(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

ٔ" الPanax Ginseng " (إكفبل ػشجخ
)الوول خ األهكً٘خ الِبوو٘خ

الؼلْم

 ًج٘ج الٌوو.ك

)1000(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(The Effect of Vitamin D Receptor
polymorphisms on Bone Mineral
Density in Osteoporosis it Jordanian
Population)

الؼلْم

 هائل كٌؼبى.ك

)1520( (Using LC – MS for Determination
ً كٌٗبهاof Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
ًأهكً٘ب
(PAHs) in King Talal Water Dam in

الؼلْم

 ص ْاى.ك
هؾول ػج٘لاد

PHILADELPHIA UNIVERSITY

Jordan)
)2100(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(Neosporan Caninum infection and
Spontaneous Repeated Abortion in
Jordanian Women )

الؼلْم

 هائلح فل٘ج.ك

)3000(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(Seroprevalence of Neospora
Species Among Asymptomatic
Horses in Jordan )

كل٘خ الؼلْم

ْهوّاى أث.ك
ؽفّح

. ً) ديُبراً أردَيب13760( :انًجًىع انكهي نذػى يشبريغ األثحبس
أثحبس رى دػى َشرهب- ط
قيًخ
انذػى

اسى انجحش

انكهيخ

ػضى هيئخ
انزذريس

الص٘للخ

ػجل الغل٘ج.ك.أ
ٌْٖٗالض

)150(
كّزه
ٖ ٗأهو
)106(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(Nasal Carriage of Methicillin
Resistant Staphylococcus Aureus in
Individuals Exposed and Not
Exposed To Hospital Environments)

)350(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

Cellactose a co –processed excipient. )
An Ad hoc evaluation study)
(Alexanidria Journal of Pharmaceutical
sciences)

الص٘للخ

 ػلٕ ػوٗضخ.ك

)327(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(Lightning Over – Voltages on Amman
– Aqaba 400 KV Line )
( American Journal of Applied Science )

الٌِلٍخ

 إثواُ٘ن.ك
ثلهاى

(European النٕ ًشو يٖ هغلخ
Journal Of Scientific Research)

PHILADELPHIA UNIVERSITY

)75(
ّْٗه
)67(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(Mixed – Reality Environment for Web
– Based Laboratory Interactive
Learning)

)327(
كّزه
ٖ ٗأهو
)232(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(Short – Term and Medium – Term
Load Forecasting For Jordan Power
System)

)394(
كّزه
ٖ ٗأهو
)279(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

الٌِلٍخ

أوو.ك
اٍوبػ٘ج
ٍل٘ن

الٌِلٍخ

 إثواُ٘ن.ك
ثلهاى ّآفوٗي

الص٘للخ

ػلٕ ػصبم.ك
ػوٗضخ

ر ٌْلْع٘ب
الوؼلْهبد

 ؽول أثْ ىاٗل.ك

(International Journal of Online
Engineering)

(American Journal of Applied Science)
5 (7):763.768.2008 الوغلل
(Improving the High Variable
Bioavailability of Griseofulvin by
SEDDS)
(Chemical & Pharmaceutical Bulletin)

)350(
كّزه
ٖ ٗأهو
)248 )
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(A Differential Measurement (DM) of
Congestion Level in ATM Network)

)200(
كّزه
ٖ ٗأهو
)141(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(The Effect of Crataegus Aronica
Aqueous Extract in Rabbits Fed with
High Cholesterol Diet)

الؼلْم

َ٘هائلح ّع.ك
فل٘ج

)200(
ّْٗه
)179(

(Optimum Control Using Signal
Processing In Integrated Aerospace
Navigation Systems )

الٌِلٍخ

 ػجل الوؽوي.ك
ٖاللْاٍو

(International Journal of Computer
Science& Network Security)

PHILADELPHIA UNIVERSITY

كٌٗبهًا
ًأهكً٘ب

(Wseas النٕ ًٌشو يٖ هغلخ
"Transactions on Communications)
) ديُبر1929( انًجًىع انكهي نذػى َشر األثحبس
 األثحبس انًقذيخ في انًؤرًراد:صبنضب

قيًخ
انذػى

اسى انجحش

)1000( (Career Challenges in Jordanian Private
ًكٌٗبها
Sector : Factors Affecting Female
ًأهكً٘ب
Managers in Senior Positions in
Management)

انكهيخ

ػضى هيئخ
انزذريس

الؼلْم ا كهاٗخ
ّا كهاٗخ

 هوّح أؽول.ك.أ

الٌِلٍخ

 هقلل.ك
ٕال بػْه

الٌِلٍخ

 قبٍن.ك
ٕالؼج٘ل

National Conference for Academic
)Discipline)
 الْزٗااابد الوزؾااالح- الوٌؼلااال ياااٖ يلْهٗااالا
.2009/2/19-16 األهوٗ ٘خ ففل ال زوح
)450(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(Evaluation Method of Reconstruction
Signals Using Wavelet Transform )
(Forth International Multi – Conference
on Systems, Signals& Devices )
ٖالوٌؼلل يٖ رًٌْ – هلٌٗخ الؾوبهبد ي
. 2007/3/22-19 ال زوح

)450(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(Neuro – Fuzzy Controller of a Sensor
Less PM Motor Drive For Washing
Machines )

PHILADELPHIA UNIVERSITY

(4th International Multi – Conference in
Systems , Signals& Devices SSD ' 2007)
ٖالوٌؼلل يٖ رًٌْ – هلٌٗخ الؾوبهبد ي
.2007/3/22-19 ال زوح
)235(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

( يٌْى ّيٌبًْى هي هلٌٗخ كهشق ففل
)اللوى الضبهي ػشو

كاة ّال ٌْىٙا

 هٌِل.ك
هج٘ض٘ي

الؼلْم ازكاهٗخ
ّالوبل٘خ

ْ فل٘ج أث.ك
إصجغ

ر ٌْلْع٘ب
الوؼلْهبد

 كبظن ثوَٗن.ك

ٔ( الزبهٗـ ّال ٌْى " األغٌ٘خ ّالوٍْ٘ل
ّٖال ٌْى الغو٘لخ يٖ الؼبلن الؼوث
) ّٖا ٍفه
الوٌؼلل يٖ عوِْهٗخ هصو الؼوث٘اخ – عبهؼاخ
. 2007/2/28- 26 اللبُوح يٖ ال زوح

)800(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(Defending a Security Quantification
decomposition Model)
(IEEE International Conference on
Exploring Quantifiable IT Yield )
/21- 19 الوٌؼلل يٖ اهَازوكام ياٖ ال زاوح
. 2007//3

)600(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(Metrics For Object – Oriented design
Focusing on Class Inheritance Metrics)
(2nd International Conference on
Dependability of Computer System Dep
COS – RELCOMEX 2007)
Szklarska – Poreba – Poland ٖالوٌؼلل ي
. 2007/6/16-14 يٖ ال زوح

PHILADELPHIA UNIVERSITY

)600(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(Utilising Refactoring To Restructure
USE CASE Models)

ر ٌْلْع٘ب
الوؼلْهبد

َٔ٘ أٗوي ػ.ك

كاة ّال ٌْىٙا

 فل٘ج ًْيج.ك

الؼلْم ا كاهٗخ
ّالوبل٘خ

ْ هؾوْك أث.ك
ػوتا

الؼلْم ا كاهٗخ
ّالوبل٘خ

 ػجل الٌبيغ.ك
ٕاليهه

(International Conf : on Information
Engineering )
-2 الوٌؼلل يٖ لٌلى يٖ ال زوح
.2007/7/4

)450(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(English Participial Adjectives and
Arabic Agentive and Patientive
Noun's)
) ) الو روو الواثغ ل ل٘خ ازلَي
الوٌؼلل يٖ عوِْهٗخ هصو الؼوث٘اخ – عبهؼاخ
-23 الوٌ٘اااب – كل٘اااخ األلَاااي ياااٖ ال زاااوح
. 2007/4/25

)800(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(Functional Model of Human System
as Knowledge Based System)
(The International Conference on
Information and Knowledge
Engineering )
 ياٖ ال زاوحLas Vegas ، USA ٖالوٌؼلل يا
. 2007/6/28 –25

)600(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(The Generosity of Jordanian Pension
System : Equity Vs. Adequacy
Measures)
(8th International Conference " Financial
Management – Risk Management an

PHILADELPHIA UNIVERSITY

)Value Creatior
الوٌؼلاال يااٖ University of -Poland
 Szczecinقٖ ال زوح . 2007/4/ 20 -18
ك .هؾول ػج٘ل
اهلل

اٙكاة ّال ٌْى

ك .أه٘ي اثْ ل٘ج

اٙكاة ّال ٌْى

ك.ػجل الوؽوي
اللْاٍوٖ

الٌِلٍخ

ك .هغبُل
يِوٖ

الٌِلٍخ

(ص٘ القغبة الَوكٕ )
(الولزلٔ الؼوثٖ الضبلش للوّاٗخ )

()350
كٌٗبهاً
أهكً٘بً

الوٌؼلاال يااٖ الغيائااو يااٖ ال زااوح /31 -29
. 2007/5
( هي الزواس ا ٍفهٖ الوقغْط ّ ،ق ٘خ
الش٘ـ القل٘لٖ هي أّائج الْق ٘بد الزٖ
رؼٌٔ ثو زجبد ث٘ذ الوللكً)

()450
كٌٗبهاً
أهكً٘بً

( الؼلْم ا ٍفه٘خ ّالؼوث٘خ ّقضبٗب ا ػغبى
يٖ اللواى ّالٌَخ ث٘ي الزواس ّالوؼبصوح)
الوٌؼلل يٖ عبهؼاخ الوٌ٘اب  /عوِْهٗاخ هصاو
الؼوث٘خ يٖ ال زوح . 2007/3/6 – 4
– (Storing Digital Data using Zero
)Compression Method
(The Symposium is a Part of the 18th
IEEE – SPIE Symposium Photonic,
)Electronic and Web Engineering

()600
كٌٗبهاً
أهكً٘بً

الوٌؼلل يٖ ثْلٌلا يٖ ال زوح – 24
.2007/5/26
Burg Method Based – Holographic
)Source Localization

()600
كٌٗبهاً

PHILADELPHIA UNIVERSITY

(International Conference on Robotics
,Vision ,Information and Signal
) Processing

أهكً٘بً

الوٌؼلل يٖ هبل٘يٗب يٖ ال زوح -.28
.2007/11/30
ك.ػبهو أثْ ػلٖ

ر ٌْلْع٘ب
الوؼلْهبد

ك .ػلٖ
القْاللح

الٌِلٍخ

ك .هٌِل
هج٘ض٘ي

كل٘خ ازكاة
ّال ٌْى

ك .فل٘ج أؽول

الؼلْم ا كاهٗخ

( عوٗلخ علٗلح ل زبثخ الجؾش الؼلوِٖ)A+
( الوؼلْهبد ّر ٌْلْع٘ب ازرصبزد)

()450
كٌٗبهاً
أهكً٘بً

( عوٗلخ علٗلح ل زبثخ الجؾش الؼلوِٖ)A+
الوٌؼلل يٖ رًٌْ يٖ ال زوح -12
.2007/4/14
(Back – Propagation Neural Network " A
Comprehensive Study
 (Computer Science and Engineering)2007

()600
كٌٗبهاً
أهكً٘بً

الوٌؼلاااال يااااٖ أّكواً٘ااااب يااااٖ ال زااااوح -4
.2007/10/6
يٌْى ّيٌبًْى هي هلٌٗخ كهشق ففل اللوى
الضبهي ػشو))
(الزبهٗـ ّال ٌْى "األغٌ٘خ ّالوٍْ٘لٔ
ّال ٌْى الغو٘لخ يٖ الؼبلن الؼوثٖ
ّازٍفهٖ")

()235
كٌٗبهاً
أهكً٘بً

الوٌؼلل يٖ عوِْهٗخ هصو الؼوث٘اخ – عبهؼاخ
اللبُوح يٖ ال زوح .2007/2/28 -26
(Distributed Systems Security

()450

PHILADELPHIA UNIVERSITY

كٌٗبهًا
ًأهكً٘ب

Organization: Breaches, Preaches ,and
Controls)

ّالوبل٘خ

أثْ إصجغ

الٌِلٍخ

 قبٍن.ك
ٍْٔه
ٕالؼج٘ل

ر ٌْلْع٘ب
الوؼلْهبد

 يبكٕ يبٗي.ك
ػجل الغبثو

ر ٌْلْع٘ب
الوؼلْهبد

 َُ٘ن.ك
ثِغبد األػْه

)Session Wise Schedule of ICISTM 08)
 ا هبهاد الؼوث٘خ الوزؾلح/ٖالوٌؼلل يٖ كث
. 2008/3/8-6 يٖ ال زوح
)800(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(FPGA Implementation of A Fuzzy
Inference System)
(The Fourth LASTED International
Conference on Advances in Computer
Science and Technology "ACST 2008")
 يٖ ال زوحLangkawi ,Malaysia ٖالوٌؼلل ي
. 2008/4/4-2

)800(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(Intelligent Quality Performance
Assessment For E – Banking Security
Using Fuzzy Logic)
(5th International Conference on
Information Technology: New
Generations "ITNG 2008")
.2008/4/4-2 الوٌؼلل يٖ أهوٗ ٘ب يٖ ال زوح

)800(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(An Application of Complexity Measures
In Addressing Modes For CISC – And
RISC - Architectures)
(IEEE International Conference on
Industrial Technology 2008)

PHILADELPHIA UNIVERSITY

الوٌؼلل يٖ الص٘ي يٖ ال زوح -20
.2008/4/25
كُ٘ .ضن هؾول
إثواُ٘ن ٍوؽبى

اٙكاة ّال ٌْى

ك.هائلح ّعَ٘
فل٘ج

الؼلْم

ك.ونٓ صبلؼ
الؼيإّ

الؼلْم

ك .عبُو أؽول

الٌِلٍخ

(روض٘فد اللزج يٖ الٌ

اللوآًٖ)

()600
كٌٗاابه

(الٌلّح الز وٗو٘خ الؼلو٘خ لللكزْه ػجل
الغٌٖ أثْ الؼيم )
الوٌؼلل يٖ اللاه الج٘ضبء – الوغوة يٖ
ال زوح 2008/3/26 – 23
(Characterization and Identification of
)the Negative Regulatory Element (NRE
)Binding Transcription Factors (TFs
)within the Human Insulin Promoter

()650
كٌٗبه
أهكً٘بً

آيبق الجؾش الؼلوٖ ّالزغْه الز ٌْلْعٖ يٖ
الؼبلن الؼوثٖ ))
رؾذ " ا ثلاع الؼلوٖ ّالزٌو٘خ الؾضبهٗخ "
الوٌؼلل يٖ يبً – الوغوة ففل ال زوح -26
2008/10/30
)كهاٍخ ال لْهح الٌبرغخ هي ػول٘بد ؽش
الزوٍ٘ت ثْاٍغخ الل٘يه للوْاك ثبفزف
الغبىاد ّالضغْط )

()450
كٌٗبهً
أهكً٘بً

(Knowledge Based Industries
)&Nanotechnology Conference
الوٌؼلل يٖ February ، Doha – Qatar
11-12th 2008
(A Simplified Model To Study The

()56

PHILADELPHIA UNIVERSITY

كٌٗبهًا
ًأهكً٘ب

Thermal Contact Relaxation Of a Fractal
Surface)

ػغ٘خ

ٖ(ه روو الٌِلٍخ الو٘ بً٘ خ األهكًٖ اللّل
)ًالَبك
-22 الوٌؼلل يٖ ػوبى – الوكى يٖ ال زوح
2007/10/25
)600(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(Back – Propagation Neural Network " S
Comprehensive Study)

الٌِلٍخ

ػلٔ رْي٘ق.ك
القْاللح

ر ٌْلْع٘ب
الوؼلْهبد

 هؾول.ك
هؾبيظخ

Computer Science and Engineering )2007)
-4 الوٌؼلل يٖ اّكواً٘ب يٖ ال زوح
.2007/10/6
)750(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(Fuzzy Logic Controller of Random Early
Detection Based on Average Queue
Length and Packet Loss Rate )
(SPECTS 2008)
الوٌؼلل16-18/6/2008 Edinburgh,Uk .
ٖي

)750(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(Tourism development in Aqaba and
Human Sustainability)
(The Sixth International Conference on
Science and Technology Archaeology
and Conservation)

 أؽول ؽَ٘ي كل٘خ الٌِلٍخ.ك
أثْ الِ٘غب

PHILADELPHIA UNIVERSITY

-9  إٗغبل٘ب ففل ال زوح- الوٌؼلل يٖ هّهب
.2008/12/14
)600(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(Mixed Reality Environment for Web
Based Lab Interactive Learning )

الٌِلٍخ

 اوو.ك
أٍوبػ٘ج

الٌِلٍخ

 ػجل الوؽوي.ك
ٖاللْاٍو

(Interactive Computer Aided Learns ICL
– 2007)

-25 الوٌؼلل يٖ الٌوَب يٖ يٖ ال زوح
2008/9/26
)450(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(A Comparison of Parallel and Series
Transmission Techniques With M- ary
FSK)
(6th International Conference on
Electrical Engineering ICEENG 2008)
/ الوٌؼلاال يااٖ الول ٘ااخ ال ٌ٘ااخ الؼَاا وٗخ
 عوِْهٗخ هصاو الؼوث٘اخ ياٖ ال زاوح/ اللبُوح
. 2008/5/29- 27

)450(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(Topic Centric Knowledge Transfer
Process for Convectional and E –
Education)
( الزؼلن ا ل زوًّٖ ّرغْٗل الزؼل٘ن

ر ٌْلْع٘ب
الوؼلْهبد

ٔ٘ ٗؾ.ك
ٖاليػج
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)ّالزلهٗت
الوٌؼلاال يااٖ عبهؼااخ الجؾااوٗي – هول ااخ
. 2008/4/30 -28 الجؾوٗي يٖ ال زوح
)750(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(Steganography In Audio Files)
(ICITS 2008 Local Site)
ٖي

)600(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

ر ٌْلْع٘ب
الوؼلْهبد

 ٍؼل ًغن.ك
الَؼل

الؼلْم ا كاهٗخ
ّالوبل٘خ

 ػجل الٌبيغ.ك
ٕاليهه

ر ٌْلْع٘ب
الوؼلْهبد

َٔ٘ إٗوي ػ.ك

الؼلْم

ٌْ أه٘ي ّر.ك

الوٌؼلل يٖ اٗولٌلا – كثل٘ي
. 2008/6/28 -23 ال زوح

(The Effect of Trade Credit on
Operation and Cash Cycle of The Firm
"Benefit vs. Risk )
(Financial Management in Firms –
Theory and Practice)
ٖالوٌؼلاال يااٖ الغبهؼااخ ا قزصاابكٗخ ياا
-18 هلٌٗااخ يورَااْا الجْلٌلٗااخ يااٖ ال زااوح
.2008/5/22

)600(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(Effects of Workspace on Engineering
Software Projects)
(The 2008 International Conference of
Computer Science and Engineering)

الوٌؼلال ياٖ ثوٗغبً٘اب – عبهؼاخ أهجوٗابل
. 2008/7/4-2 يٖ ال زوح
)550(
ًكٌٗبها
ًأهكً٘ب

(On Generalized Fermat Numbers 32n +
1)
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))ICRMS 2008
الوٌؼلل يٖ عبهؼخ الجؾوٗي ففل ال زوح -10
2008/11/12
الَ٘ل إثواُ٘ن
أثْ إصج٘ؼ

الٌِلٍخ

الَ٘ل إثواُ٘ن
أثْ إصج٘ؼ

الٌِلٍخ

(laplacian Filtered Minimum Shift
)Keying

()450
كٌٗبهاً
أهكً٘بً

(الو روو اللّلٖ الضبًٖ ػشو لؼلْم
ر ٌْلْع٘ب الغ٘واى ّال ضبء)
الوٌؼلل يٖ عوِْهٗخ هصاو الؼوث٘اخ  /ال ل٘اخ
ال ٌ٘ااااخ الؼَاااا وٗخ يااااٖ ال زااااوح 31 -29
.2007/5/
(Walsh – Functions Pulse Shaping In
)MSK – Type Signals
(6th International Confernce on Electrical
)Engineering ICEENG 2008
الوٌؼلل يٖ اللبُوح – عوِْهٗخ هصو الؼوث٘خ
يٖ ال زوح .2008/5/29-27

انًجًىع انكهي نذػى حضىر انًؤرًراد )20876( :ديُبراً أردَيبً .

()450
كٌٗبهً
أهكً٘بً.
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راثؼ ًب  :دػى ورُظيى انًؤرًراد وانُذواد
انًؤرًر

قيًخ انذػى

انكهيخ
ر ٌْلْع٘ب الوؼلْهبد

(الو روو اللّلٖ القبهٌ يٖ أًظوخ
الؾبٍْة ّرغج٘لبرِب )

( )5000كٌٗبهاً أهكً٘بً

الؼلْم ا كاهٗخ ّالوبل٘خ

( ًؾْ هٌبؿ إٍزضوبهٕ هزو٘ي ّأػوبل
هصوي٘خ ا ل زوًّ٘خ )

( )3000كٌٗبهاً أهكً٘بً

اٙكاة ّال ٌْى

(الو روو اللّلٖ الضبًٖ ػشو :صلبيخ
الصْهح )

( )11448.37كٌٗبهاً
أهكً٘بً

انًجًىع انكهي نذػى ورُظيى انًؤرًراد وانُذواد ( )19448.37ديُبر .

دػى انًشبركخ في يشبريغ انجحىس األنًبَيخ
انكهيخ

انجبيؼخ انزي سيقذو ثهب
يشروع انجحش

يقذار انذػى

ػضى هيئخ
انزذريس
ك .ونٓ أؽول
ػوْهح

الٌِلٍخ

)(University of Karlsruhe

( ) 600كٌٗبهاً
أهكً٘بً

هًب ػجل الؾو٘ل
فل٘ج

الٌِلٍخ

)(Friedrich – Alexander

( )600كٌٗبهاً
أهكً٘بً

ك .هبعل أثْ فضو

الص٘للخ

( Freie University of
)Berlin

( )600كٌٗبهاً
أهكً٘بً

انًجًىع انكهي نذػى انًشبركخ في يشبريغ انجحىس األنًبَيخ ()1800
ديُبر .
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دػى نًيبويبد سفر
ػضى هيئخ
انزذريس

انكهيخ

يقذار انذػى

أ.كٍ .بلن ٍبهٕ

اٙكاة ّال ٌْى

 )120كٌٗبهاً أهكً٘بً
)

ك .هٌِل هج٘ض٘ي

اٙكاة ّال ٌْى

 )120كٌٗبهاً أهكً٘بً
)

الؼلْم ا كاهٗخ
ّالوبل٘خ

اٙكاة ّال ٌْى

( )160كٌٗبهاً
أهكً٘بً

انًجًىع انكهي نذػى انًيبويبد ( )400ديُبر .
خبيسبً  :يهخص دػى اإلَزبط انؼهًي :
انؼذد

انًجهغ اإلجًبني

و.

يجبل انذػى

 .1كػن هشبهٗغ األثؾبس

12هشوّع ثؾش

( )13760كٌٗبهاً
أهكً٘بً

 .2كػن الوشبهكخ يٖ
هشبهٗغ الجؾْس األلوبً٘خ

 3هشبهٗغ أثؾبس

) )1800كٌٗبهاً
أهكً٘بً

 .3كػن ًشو أثؾبس

 9أثؾبس

)  ) 1929كٌٗبهاً
أهكً٘بً

 .4كػن الوشبهكخ يٖ
ه روواد

 37ه روو

) )20876كٌٗبهاً
أهكً٘بً

 .5ه بيآد رؾ ٘ن كزت

 13كزبة

) )1820كٌٗبهاً
أهكً٘بً

 .6ه بيؤد رؾ ٘ن أثؾبس

ثؾضبى

) )70كٌٗبهاً أهكً٘بً
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 .7رٌظ٘ن ه روواد ًّلّاد
 .8كػن ه٘بّهبد ٍ و
انًجًىع اإلجًبني:

 3ه روواد

()19448.37
كٌٗبهاً أهكً٘بً

3

) )400كٌٗبهاً أهكً٘بً
( )60103.37كٌٗبهاً
أهكً٘بً

- Iإجًبني دػى اإلَزبط انؼهًي في انجبيؼخ (ثبنذيُبر) خالل
()2008-2002
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اجمالي اعداد االنتاج العملي المدعوم في الجامعة خالل ()2008-2002
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 - IIثيبٌ أػذاد طهجخ رخصص انهغخ االَجهيسيخ وآداثهب/انذراسبد
انؼهيب
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- IIIثيبٌ أػذاد طهجخ رخصص ػهى انحبسىة/انذراسبد انؼهيب
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