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الجامعة     تزوةعماجلا ر التشيكية العلوةعماجلا روزت ةيكيشتلا م اكاديمية

العلومم              ألكاديميمولعلا ة التابمولعلا ةيميداكأل ع العلميمولعلا ة التجهيزامولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا ت معهمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا د ممولعلا ةيميداكأل ع مؤتمولعلا ة جامعمولعلا ة بيمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دهعم عم ةتؤم ةعماج ن التفاهمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دهعم عم ةتؤم ةعماج نيب م مذكرمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دهعم عم ةتؤم ةعماج نيب مهافتلا ة ممولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دهعم عم ةتؤم ةعماج ن إنطالقا
            . في   المستخمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دم المختبرامولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا ت عينامولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا ت لتحضير جهايف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل ز معيف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج ه يف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم و مؤتمولعلا ة جامعمولعلا ة كناييمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دهعم عم ةتؤم ةعماج نيب م الكسنمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا ديف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم و ةتؤم ةعماج مييانك ر د يف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زايف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم و ةتؤم ةعماج مييانك ر التشيكيمولعلا ة

العليا       يف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم والمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا ديف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم و ةتؤم ةعماج مييانك راسامولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا ت العلمي البحايلعلا تاساردلاو يملعلا ث ألغراايلعلا تاساردلاو يملعلا ثحبلا ض الفيزياايلعلا تاساردلاو يملعلا ثحبلا ضارغأل ء .قسمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دهعم عم ةتؤم ةعماج نيب م
مريف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم وان             المولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دكتويف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم و ةتؤم ةعماج مييانك ر الفيزيائي يف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم والعالمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دهعم عم ةتؤم ةعماج نيب م البطوناورم روتكدلا يئايزيفلا ملاعلاو ش يف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم و ةتؤم ةعماج مييانك راتناورم روتكدلا يئايزيفلا ملاعلاو شوطبلا ب المولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دكتويف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم و ةتؤم ةعماج مييانك ر الكليمولعلا ة بعميمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا د التقناورم روتكدلا يئايزيفلا ملاعلاو شوطبلا بتار روتكدلا ةيلكلا ديمعب ى قمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا د الضيناورم روتكدلا يئايزيفلا ملاعلاو شوطبلا بتار روتكدلا ةيلكلا ديمعب ىقتلا دق ف يف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم وكان

تطلعامولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا ت             ممولعلا ةيميداكأل ع المنسجمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دهعم عم ةتؤم ةعماج نيب م األكاديمي التعايف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم ون جمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا ديمولعلا ة علناورم روتكدلا يئايزيفلا ملاعلاو شوطبلا بتار روتكدلا ةيلكلا ديمعب ى يف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم وبرهان دليتاعلطت عم مجسنملا يميداكألا نواعتلا ةيدج ىلع ناهربو ل الخطومولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دهعم عم ةتؤم ةعماج نيب مهافتلا ة هذتاعلطت عم مجسنملا يميداكألا نواعتلا ةيدج ىلع ناهربو ليلد ةوطخلا ه يف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم وتعتبر الموسناورم روتكدلا يئايزيفلا ملاعلاو شوطبلا بتار روتكدلا ةيلكلا ديمعب ى
علناورم روتكدلا يئايزيفلا ملاعلاو شوطبلا بتار روتكدلا ةيلكلا ديمعب ى            بالنفمولعلا ةيميداكأل ع يعود يف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم وبما يف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم والمعرفيمولعلا ة البحثيمولعلا ة العالقامولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا ت يف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم وتفعيتاعلطت عم مجسنملا يميداكألا نواعتلا ةيدج ىلع ناهربو ل العالميمولعلا ة صوىلع عفنلاب دوعي امبو ةيفرعملاو ةيثحبلا تاقالعلا ليعفتو ةيملاعلا ب الجامعمولعلا ة إدايف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم و ةتؤم ةعماج مييانك رمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دهعم عم ةتؤم ةعماج نيب مهافتلا ة

) البطوناورم روتكدلا يئايزيفلا ملاعلاو ش .)  حسناورم روتكدلا يئايزيفلا ملاعلاو شوطبلا ب مسيرتها
في             المشتريف ك التعايف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم ون سبتاعلطت عم مجسنملا يميداكألا نواعتلا ةيدج ىلع ناهربو ل لتقويمولعلا ة متيمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دهعم عم ةتؤم ةعماج ن جسر إياها معتبرا االتفاقيمولعلا ة بمضمون أشاد الموسناورم روتكدلا يئايزيفلا ملاعلاو شوطبلا بتار روتكدلا ةيلكلا ديمعب ى

القريناورم روتكدلا يئايزيفلا ملاعلاو شوطبلا ب  .المستقبتاعلطت عم مجسنملا يميداكألا نواعتلا ةيدج ىلع ناهربو ل
عمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دهعم عم ةتؤم ةعماج ن             الحواممولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دهعم عم ةتؤم ةعماج نيب مهافتلا ة نضانع ةدماوحلا ل المولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دكتويف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم و ةتؤم ةعماج مييانك ر المجتممولعلا ةيميداكأل ع يف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم وخمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دممولعلا ة اإلدايف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم و ةتؤم ةعماج مييانك ريمولعلا ة للشؤيف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم ون الجامعمولعلا ة يف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم و ةتؤم ةعماج مييانك رئينع ةدماوحلا لاضن روتكدلا عمتجملا ةمدخو ةيرادإلا نوؤشلل ةعماجلا س نائناورم روتكدلا يئايزيفلا ملاعلاو شوطبلا ب عبر بمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا ديف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم ويف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم و ةتؤم ةعماج مييانك رتاعلطت عم مجسنملا يميداكألا نواعتلا ةيدج ىلع ناهربو ليلد ةوطخلا ه

الحرص            بذامولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا ت ستواصتاعلطت عم مجسنملا يميداكألا نواعتلا ةيدج ىلع ناهربو ل يف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم والجامعمولعلا ة التشيكيمولعلا ة التعليمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دهعم عم ةتؤم ةعماج نيب م مؤسسامولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا ت ممولعلا ةيميداكأل ع األكاديميمولعلا ة العالقامولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا ت بعمصرحلا تاذب لصاوتس ةعماجلاو ةيكيشتلا ميلعتلا تاسسؤم عم ةيميداكألا تاقالعلا ق فخرتاعلطت عم مجسنملا يميداكألا نواعتلا ةيدج ىلع ناهربو ليلد ةوطخلا ه
يرفمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا د               يف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم وطني صردفري ينطو ح يف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم وهي للجامعمولعلا ةمالسيما يف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم والتطويف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم و ةتؤم ةعماج مييانك ر التقمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دم تحقيصرحلا تاذب لصاوتس ةعماجلاو ةيكيشتلا ميلعتلا تاسسؤم عم ةيميداكألا تاقالعلا ق في يسهمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دهعم عم ةتؤم ةعماج نيب م يف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم وبما العالقامولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا ت تلدفري ينطو حرص يهو اميسال ةعماجلل روطتلاو مدقتلا قيقحت يف مهسي امبو تاقالعلا ك لتطوير

يف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم والرؤى             السليمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دهعم عم ةتؤم ةعماج نيب م يف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم والتخطيىؤرلاو ميلسلا ط الجاد للعمتاعلطت عم مجسنملا يميداكألا نواعتلا ةيدج ىلع ناهربو ل حافرا يشكتاعلطت عم مجسنملا يميداكألا نواعتلا ةيدج ىلع ناهربو ل يف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم وهذا يف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم ومؤهلمولعلا ة ممولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا ديف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم و ةتؤم ةعماج مييانك ربمولعلا ة بكفايامولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا ت الوطمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دهعم عم ةتؤم ةعماج ن مؤسسامولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا ت
الممولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دى  .بعيمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دهعم عم ةتؤم ةعماج نيب مهافتلا ة



الجهايف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل ز                أهميمولعلا ة بيمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دهعم عم ةتؤم ةعماج ن حيايلعلا تاساردلاو يملعلا ث العقيلي عامر المولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دكتويف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم و ةتؤم ةعماج مييانك ر الفيزياايلعلا تاساردلاو يملعلا ثحبلا ضارغأل ء قسمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دهعم عم ةتؤم ةعماج نيب م العلومميف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم و ةتؤم ةعماج مييانك رئينع ةدماوحلا لاضن روتكدلا عمتجملا ةمدخو ةيرادإلا نوؤشلل ةعماجلا س كليمولعلا ة في اللقاايلعلا تاساردلاو يملعلا ثحبلا ضارغأل ء حضر يف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم وقمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا د
العلي           يف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم والمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا ديف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم و ةتؤم ةعماج مييانك راسامولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا ت البكالويف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم و ةتؤم ةعماج مييانك ريويلعلا تاساردلاو س برنامجي في القسمولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا تازيهجتلا دهعم عم ةتؤم ةعماج نيب م مخرجامولعلا ةيميداكأل عباتلا ةيملعلا ت تطوير في إلييف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج ه االمشايف مدختسملا تاربتخملا تانيع ريضحتل زاهج هعم و ةتؤم ةعماج مييانك ر .

16/1 2019

Czech Academy of Sciences visits Mu’tah University

As an outcome of the MOU signed between Mu’tah University, Al-
Karak,  Jordan and the Institute of  Scientific  Instruments  of  the
Czech  Academy  of  Sciences;  Dr.  Alexandr  Knápek  visited  the
University accompanied by a prototype of a dipping and etching
machine  to  be  used  for  accurate  samples’  preparation  at  the
Dept.  of  Physics  aiming  at  Scientific  Research  and  Graduate
students’ studies.

The guest met with the Dean of Science Faculty and the scientist,
the Physicist  Dr.  Marwan Mousa.   This  step is  considered as a
guide and proof on the seriousness of the academic cooperation
that meets with the aspiration of the Univ. administration towards
internalization  and to  the  activation  of  the  Univ.  research  and
knowledge which will be of advantage to the Univ.; as the Dean
Prof. Rateb Btoush said).

Prof. Mousa hailed the contents of the MOU considering it a bridge
to strengthen means of scientific mutual cooperation in the near
future.

VP  of  Mu’tah  University  for  Management  Affairs  and  popular
Services  Prof.  Nidal  Hawamdeh,  expressed  his  delight  for  the
deep  academic  cooperation  with  Czech  educational  institutions
and  that  the  Univ.  would  continue  developing  these  relations
which will  contribute in achieving progress and development of
the Univ. as a national institution graduating experts who are well
trained, which forms an incentive towards serious work and future
proper planning and vision.

Dr Amer Ukaily, head of Physics Dept., also attended the meeting
where he expressed his delight for the cooperation and for having



the instrument which will help graduate students research in the
Dept.
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