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 ىو ــــت انؼهـــكهي
 

 :تؼزيف ػبو ببنكهيت وأقسبيهب

 

قزار  انقســــــــــى
انتزخيص 

 وتبريخه

آخز 
قزاراػتًبد 

 وتبريخه

انطبقت 
 االستيؼببيت

 دػذ
 

 انطهبت 

قغمممى لنؼهمممىو 
لالعاعممممممممُح 

 ولنشَاضُاخ 

495      
17/8/2003 

65/12/2008    
3/3/2008 

90 48 

قغمممممممممممممممى 
لنركُىنىظُممممممما 
لنحُىَمممممممممممممح 
وهُذعممممممممممح 

 لنعُُاخ 

356 
12/8/2008 

132/23/2008 
9/6/2009 

350 247 

 295 440 لنًعًىع
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 :في انكهيت انطهبت

 
 :ببنكهيت يُذ تأسيسهبانًهتحقيٍ  د انطهبت اػذاتطىر 

 

 
 

 2009/2010انكهيت نهؼبو انجبيؼي خزيجي د اػذاتطىر 
 

لنقغممممممممممممممممممم
 مى

ػذد لنطهثح لنخشَعٍُ نهؼاو لنذسلعٍ 
2009/2010 

لنفظم 
 لالول

لنفظم 
 لنصاٍَ

لنفظم 
 لنظُفٍ

لنًعًى
 ع

لنؼهىو لالعاعمُح  
 ولنشَاضُاخ 

0 6 5 11 

ى قغ
 لنركُىنىظُا

لنحُىَح وهُذعح 
 لنعُُاخ

20 36 13 
69 

 
 

 80 18 42 20 لنًعًىع
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نهؼـبو   اػذاد انطهبـت انـذك كـبٌ يـٍ انًتىقـغ تخـزمهى ونـى يتخزمـىا        
 2009/2010انجبيؼي 

 

لنقغممممممممممممممممم
 و

اػـــذاد انطهبـــت انـــذك كـــبٌ يـــٍ انًتىقـــغ 
 تخزمهى ونى يتخزمىا
2009/2010 

لنفظم 
 الولل

لنفظم 
 لنصاٍَ

لنفظم 
 لنظُفٍ

انًجً
 وع

لنؼهىو لالعاعمُح  
 ولنشَاضُاخ 

1 7 5 13 

قغمممممممممممممممممممى  
لنركُىنىظُممممممممممما 
لنحُىَح وهُذعمح  

 لنعُُاخ

24 40 13 
77 

 
 

 90 18 74 25 لنًعًىع
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 2009/2010 نهؼبو انجبيؼيجيٍ يىسيغ ػاليبث انطهبت انخزت
 

 انفصم االول

 قبىلي ميذ ميذ مذا ايتيبس انؼاليت/انقسى

لنؼهىو لالعاعُح 
 ولنشَاضُاخ 

0 0 0 0 

قغمممممممممممممممممممى 
لنركُىنىظُممممممممممما 
لنحُىَح وهُذعح 

 لنعُُاخ

0 2 3 15 

 15 3 2 0 لنًعًىع

 

 انفصم انثبَي

 يقبىل ميذ ميذ مذا ايتيبس انؼاليت/انقسى

لنؼهىو لالعاعُح 
 ولنشَاضُاخ 

1 1 2 2 

قغمممممممممممممممممممى 
لنركُىنىظُممممممممممما 
لنحُىَح وهُذعح 

 لنعُُاخ

3 3 12 18 

 20 14 4 4 ًىعلنًع

 

 انفصم انصيفي

 يقبىل ميذ ميذ مذا ايتيبس انؼاليت/انقسى

لنؼهىو لالعاعُح 
 ولنشَاضُاخ 

0 0 3 2 

قغمممممممممممممممممممى 
لنركُىنىظُممممممممممما 
لنحُىَح وهُذعح 

 لنعُُاخ

0 2 3 8 

 10 6 2 0 لنًعًىع
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 :أػضبء هيئت انتذريس

 
 تطىر ػذد أػضبء هيئت انتذريس في انكهيت 

( 24( )2010/2011)تهغ ػذد أػضاء هُئح لنرذسَظ فٍ لنكهُح نهؼماو لنعمايؼٍ   
 .ػضىًل

 

 :انُشبطبث انبحثيت وانًؤتًزاث انؼهًيت

 
 .2009/2010األبحبث انؼهًيت وانكتب انًُجشة نهؼبو 

 
 

 : 2009/2010انًؤتًزاث وانُذواث انؼهًيت انتي َظًتهب انكهيت نهؼبو 
 

تأريخ  انُذوة/ػُىاٌ انًؤتًز
 االَؼقبد

انجهبث 
 انًشبركت

 لنعايؼاخ لالسدَُح 24/5/2010 غلنُىو لنؼهًٍ لنشلت 1

2 'Non-coding RNAs: potential 
roles in controlling 
metabolism and virulence of 
the pathogenic bacterium 
staphylococcuse aureus' 
 

16/12/2009 
12:35 

لنذكرىس نؤٌ 
 قطىعح

3 Coral reef in the Gulf of 
Aqaba and its application 
 

4/11/2009 
12:30 

لنذكرىس فؤلد 
 لنحىسلٍَ 

 

 2009/2010 انقســـــــــــــــــى

 انًجًىع كتب يؤتًزاث يجالث

ىو لالعاعمممممُح لنؼهممممم 1
 ولنشَاضُاخ 

19 10 1 30 

قغمممممى لنركُىنىظُممممما   2
لنحُىَمممممح وهُذعمممممح 

 لنعُُاخ

10 11 0 21 

 49 1 21 29 لنًعًىع
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5 Autism 12-2009 
12:30 

لنذكرىس ظًال 
 لنذالهى

لنًشكض لألكادًٍَ 
 نهرىحذ

 

6 ''Treatment of type 1 
Diabetes in Mice Using Stem 
Cells'' 
 

13/4/2010 
12:10-
13:00 

Pro. Mark 
Holterman 

هطهثح نيحاضشج ػهًُح  7
لنًرىقغ ذخشظهى تانرؼاوٌ 
 يغ قغى لالسشاد لنرؼهًٍُ
كُفُح لنرقذَى نهذسلعاخ 
لنؼهُا فٍ لنعايؼاخ 

 لأليشَكُح

14/4/2010 
11:00-
13:00 

Loric Merrow – 
James Madison 

 يشاسَغ لألتحاز لنؼًهُح 8
 

June 2009  نطالب لنرخظض
 ولنًرىقغ ذخشظهى

نهطالب لنًرىقغ  June 2009 َذوج 9
 ذخشظهى

 
 

 :2009/2010حققتهب انكهيت نهؼبو  انتي اإلَجبساث

 
 : قسى انؼهىو االسبسيت وانزيبضيبث 

 
 Visiting))حظىل لنذكرىس صهُش لنثُاسٌ ػهً يُحح نهؼًم كاعمرار صلرمش    .1

Professor 
 National Synchrotron Radiation Research Center(NSRRC)فٍ 

 06/1/2011-27/06/2010فٍ ذاَىلٌ خالل لنفرشج                   
 
َشش لنذكرىس ليٍُ وذُمى كراتمح لنصماٍَ قمٍ لنىالَماخ لنًرحمذج لاليشَكُمح         .2

 ذحد ػُىلٌ
Discrete Structures in five chapters                 
ISBN: 1449976611  11, july 2010                   
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قُاو لنذكرىس صهُش لنثُماسٌ ترشمكُم فشَمم ػًمم تحصمٍ نحمضو لالشمؼح         .3
 ء فٍ لالسدٌلنحًشل

 
 
قُاو لنذكرىس لتشلهُى ػىدج تاػطاء يحاضشذٍُ فمٍ ظايؼمح لنُشيمىي فمٍ      .4

 وسشح
 

 "أونىَاخ لنثحس لألششٌ فٍ لالسدٌ"                             
 "The Applications of Thin Films, Coatings and Nanomaterials Technologies 

in the Conservation and Restoration of Artworks and Archeological 
Artifacts: Prospects and Possibilities" 

 

 "The application of plasma and ion beam sources in the restoration and 
reservation of archeological objects and artifacts" 

 
ُح قُاو لنذكرىس لتشلهُى ػىدج تؼًم يحاضشج فٍ لنُىو لنؼهًٍ لنشلتغ نكه .5

                   لنؼهىو ذحد   
                   ”The scale of the universe“ػُىلٌ                              

 
 
 

 : قسى انتكُىنىميب انحيىيت وهُذست انجيُبث 
 
ػقذ لنًؤذًش لنؼهًمٍ  لنشلتمغ نكهُمح لنؼهمىو وتًشماسكح فؼانمح يمٍ قثمم          .1

 (.يشفم لنثشَايط )  ى لػضاء هُئح لنرذسَظ فٍ لنقغ
" 2"لنشظمىع نثُمذ   ) ػقذخ عهغهح يٍ لنًحاضشلخ لنؼهًُح لنًرخظظمح   .2

 ( . 8:5ص 
شاسي أػضماء هُئمح لنرمذسَظ تانؼذَمذ يمٍ لوسلح لنثحمس فمٍ يمؤذًشلخ          .3

يحهُح ودونُح وػانًح كًما همى يىضما تمانرقشَش لنغمُىٌ ألػضماء هُئمح        
 ( .يشفم ) لنرذسَظ 

 لنذسلعُح  ذى إظشلء يشلظؼح ػهً لنخطح. 4
 .ذى إظشلء ذحذَصاخ لنًىقغ لإلنكرشوٍَ. 5
نطانثٍ ياظغرُش ظايؼح  اًًلخرُاس لنذكرىس َثُم لنًُش يًرحُا خاسظُ .6

 لنؼهىو و لنركُىنىظُا
 
دكرمىسلج  نطمانثٍ   اًًخاسظُم لخرُاس لنمذكرىس عمًُش يغمؼىد يًرحُما      .7

 لنعايؼح لالسدَُح
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دكرمىسلج  ٍ نطمانث  اًًخاسظُم لخرُاس لنمذكرىس عمًُش يغمؼىد يًرحُما      .8
 لنعايؼح لالسدَُح وطانة ياظغرُش لنعايؼح لالدَُح

لخرُمماس لنممذكرىس عممًُش يغممؼىد  فممٍ هُئممح ذحشَممش فممٍ يعهممح      .9
Biodriverstle 

نخًغمح طمالب     ًالخرُاس لنذكرىسج سلرذج خهُم يًرحُا خاسظُ .10
 لنعايؼح لالسدَُح  /ياظغرُش

ُذل ظايؼح دلل هاوط ك ًلصلرش ًالخرُاس لنذكرىس فاَض حًاو تاحص .11
 فٍ لنفظم لنظُفٍ

يشاسكح لنذكرىسج سلرذج خهُم كثاحمس يشماسي فمٍ تحمس       .12
 يًىل يٍ طُذوح لنثحس لنؼهًٍ نىصلسج لنرؼهُى لنؼانٍ

ً  حظىل لنذكرىس فاَض حًماو   .13 دػمى يمٍ ػًمادج لنثحمس      ػهم
 لنؼهًٍ تقًُح خًغح لالف دَُاس يٍ لنعايؼح

( DAAD)حظمىل لنممذكرىس ذىفُممم لنفمشوم ػهممً يُحممح  يممٍ    .14
 ثاحس صلرش فٍ قغى نهؼًم ك

           Biotechnology and Molecular Genetics                 ٍفم
 .ظايؼح تشًٍَ لالنًاَُح

    
 

                

 :انتطهؼبث انًستقبهيت

 
 : قسى انؼهىو االسبسيت وانزيبضيبث 

        
هح نهشَمادج نؼقمذ وسشمح    لنرىلطم يغ يشكض لنًهكح سلَُا لنؼثذلن . أ

لنخمشَعٍُ فمٍ ذخظمض لنشَاضمُاخ و كمزن         ذذسَثُح نهطهثح
                                                                                   .نهًذسعٍُ فٍ لنًعرًغ لنًحهٍ 

لنًعرًمغ لنًحهمٍ    لنرىلطم يغ طهثح  لنًذلسط لنصاَىَح فٍ . ب
لكثممش يممٍ لنطهثممح نرخظممض   نهؼًممم ػهممً لعممرقطاب ػممذد  

 .لنشَاضُاخ
لالعمممرًشلس فمممٍ ػًهُمممح لنرقمممذو تًشممماسَغ تحصُمممح ػهمممً  . خ

ولنممذونٍ فممٍ يخرهمم      لنًغممرىي لنًحهممٍ و لالقهًُممٍ   
 .يعاالخ لنرخظض فٍ لنقغى

ػقممذ يممىذًش فممٍ ػهممىو لنشَاضممُاخ تانرؼمماوٌ يممغ لحممذي        . ز
 .نُحلنًُظًاخ لنذو
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 : قسى انتكُىنىميب انحيىيت وهُذست انجيُبث 
 

لالعرًشلس ولنحس ػهً لَشاء لنثُُح لنرحرُح لنثحصُح لنقًُح فٍ لنقغمى   .1
وتًشاسكح ظًُغ أػضاء هُئح لنرذسَظ وتانرؼاوٌ يمغ تماحصٍُ يمٍ خماسض     

 ولنحظىل ػهً لنؼذَذ يٍ لنذػى التحاز يحكًحلنعايؼح 
َصاخ ػهممً لنخطممح لنذسلعممُح نعًُممغ لنًممىلد  يراتؼممح لنرؼممذَالخ ولنرحممذ  .2

 .لنًطشوحح وتًا َرُاعة يغ يخشظاخ لنرؼهُى
لنغؼٍ َحى ػقذ دوسلخ ػهًُمح يرًُمضج دلخمم لنقغمى تئشمشلف أػضماء        .3

 .هُئح لنرذسَظ فٍ لنقغى 
لالعرًشلس فٍ ذعهُض لنًخرثمشلخ تححمذز لألظهمضج لنؼهًُمح تانرؼماوٌ يمغ        .4

 .ٍ ذقذو ودػى لنقغى إدلسج لنعايؼح ولنرٍ نى ذذخش ظهذًل ف
 
 

 
 


