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 اجلامعة الاردنية 

 مركز الاعامتد وضامن اجلودة

 
لأس تاذ الكميياء احليوية من جامعة الينوي الأس تاذ ادلكتوره اكثرين مرييف حمارضة تقرير  

:بعنوان   

 " " عمل البيئةالفزيايء،الكميياء،الأحياء،: بلورات اذلهب النانوية
Physics, Chemistry, Biology, Ecology Gold Nanocrystals: 

  امخليس 

 8  اكنون الأول 2016

 

 

 

        

 

 

 

 

Gold Nanocrystals: 
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 أأوال : معلومات عامة عن احملارضة:

 

 اثنيًا: مقدمة عن احملارضة:
وخصائص املواد  ،الت علمية خمتلفةابشلك طردي مع جمعمل النانوتكنولويج اذلي يتسارع عن  ةنبذتقدمي    

  وم.هممة وخمتلفة لهذه العل طبية منهتية بذكر تطبيقاتو  فزيايئيةمن زاوية كمييائية و  النانوية

 : وحماور أأهداف  اثلثًا:

 وأأهدافها. شارك ن عن علوم النانوتكنولويجامل تعريف  .1

 جامعة الينوي الباحث ن يف غريها منو  رييفمالربوفسورة اكثرين مع العلمي  و البحيث تعاونال فرص خلق  .2

  ة.الأمريكي

 " : الفزيايء،الكميياء،الأحياء،عمل البيئةالنانوية بلورات اذلهب "
( T17_8) 

 1. ورمقها احملارضة عنوان

 ( 10.00 - 11.30ساعة ونصف )

 محمد عيل بدير/ رئاسة اجلامعةيف مدرج 

نعقادها  هتامد  واكن ا 
.2 

2017/2016 

 2016/12/8  يسامخل 

العام  اجلدول الزمين ) الفعيل( /

 اجلامعي
.3 

   Prof. Catherine J.Mu Murphy  - اكثرين مرييفالأس تاذ ادلكتوره 

 أأس تاذ الكميياء احليوية من جامعة الينوي / 

murphycj@illinois.edu 

 

 احملارض

.4 

 التطويررئيسة شعبة 

 مادل العكور

m.alokour@ju.edu.jo 

0798147276 

  مجمنسق الربان
 

.5 

 6. الفئة املس هتدفة  .الأاكدمييةأأعضاء هيئة التدريس يف اللكيات واملراكز 

mailto:m.alokour@ju.edu.jo
mailto:m.alokour@ju.edu.jo
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 ( :42قامئة املشارك ن يف الورشة من عامن والعقبة  وعددمه )  رابعًا:

 

 الرمق

 امس عضو هيئة التدريس امس اللكية

التو 

/ قيع 

مال

حظا

 ت

  د. فيصل عبد الفتاح اخلطيب لكية الطب 1.

  د. خريات عبد القادر بطاح  2.

  أأ.د. عبد القادر محدي بطاح  3.

  أأ.د. رىل مدحت درويش لكية الصيدةل 4.

  أأ.د. أأنعام ايوب خليل  5.

  أأ.د. أأمل غالب البكري  6.

  أأ.د. اننيس م"محد خري" هاكوز  7.

  د. غدير عبد الرمحن اسعيفان  8.

  د. رنده انيف حدادين  9.

  د. ميادة بشري حشادة  10.

  د. محمد عيىس صاحل  11.

  د. سامر رحبي أأبو لطيفه  12.

    د. دينا عبد الرؤوف الس بعاوي  13.

  د. محمود يوسف القواريق  14.

  الفاضل أأمحد زهري هبلول  15.

  جامعة الزيتونة -د. نوف نواف محمود/الصيدةل  16.

  عفيف محمود صيام أأ.د. لكية العلوم 17.

  أأ.د.عبري البواب  18.

  أأ.د.ليىل محدان أأبو حسان  19.

  د.محمد حس ن الكيالين  20.

  د. بسام أأم ن صويلح  21.

  أأ.د. حامد رابح تكروري لكية الزراعة 22.

  أأ.د. همند وليد العكش  23.
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 خامسًا: الشهادات املتحصل علهيا : 

 
 ردنية عىل املشارك ن.امتد وضامن اجلودة يف اجلامعة الأ ** توزع شهادة حضور صادرة من مركز الأع

 

  د. نداء محمد سامل  24.

  عامثند. حيىي عبد الرمحن   25.

  د. ماكل غازي العجلوين  26.

  الفاضةل غرام راتب أأبو جليل  27.

  د. رند عيل أأبو زريق مركز محدي منكو 28.

  د. ايرس البستنجي  29.

  الفاضةل بشائر براكت أأبو رميةل  30.

  د. ولهان محد الشاعر مركز العالج ابخلالاي 31.

  د. فاطمه عباس امجلايل  32.

  الفاضةل رشوق تيسري السوطري  33.

  الفاضةل روال جنيب البقاع ن  34.

  الفاضةل رغده نس مي برمه  35.

  الفاضةل اية جامل أأبو ش يخة  36.

  الفاضةل داليا عبد الغفور صيدي  37.

  الفاضةل مريفت محمد املرامهل  38.

  الفاضةل هند يوسف خويرة  39.

  السواعري/ مدير املركزعبد احلفيظ أأ.د فاحل  الأعامتد وضامن اجلودةمركز  40.

  د. عالء ادلين محمد الكيالين /مدير دائرة  الأعامتد يف املركز  41.

  / رئيسة شعبة التطويرالفاضةل مادل سالمه العكور  42.
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 عقد ورشات اخرى متخصصة تسامه يف تبادل اخلربات.: التوصيات ًا:سادس

 صور واثئقية:سابعًا: 


