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 إصدارات

 بيلي والف: الموجز في ممارسة الجراحة -1

انطالقًا من األهداف التي نص عليها قانون مجمع  اللةعا البيةيعا األيدنعي  ع ن 
المجم  يبمل كل ما  ي وسبه من أجعل الفاعاع علعال سعالما اللةعا البيةيعا وجبلهعا 

ولتفقيععععا هعععع ا الهععععدف القععععومي  تواكععععط متطلةععععاو اعداط والبلععععوح والانععععون الفدي ععععا 
النةيعععل  ععع ن المجمععع  يفعععيص علعععال تلعععجي  التععع ليف والتيجمعععا والنلعععي  ونقعععل البلعععح 
والتقنيا الفدي ا إلال اللةا البيةيا لتفتل ه ه اللةا مكانتها الالئقا ةها  ي مؤسسعاتنا 
البلميععععا والتبليميععععا ولتاععععةس لةععععا التععععدييم والةفعععع  البلمععععي علععععال مسععععتو  الععععوطن 

ا يفععيص علععال إ نععات المكتةععا البلميععا البيةيععا الفدي ععا وي ععدها ة فععد  البيةععي  كمعع
الكتط البلميا  ي مختلف التخاااو وقد أادي المجم  ضمن مليوعه لتبييط 
التبلععععععيح البلمععععععي الجععععععامبي  مانيععععععا علععععععي ميجبععععععًا علميععععععًا  ععععععي الاي يععععععات والكيميععععععات 

نتين الجعامبيتين واليياضياو والبلوح الفياتيا وعلوح طةقاو األيض من مستو  السع
األولعععال وال انيعععا  وأاعععدي مجموععععا معععن الماعععطلفاو البلميعععا والتقنيعععا  كمعععا دععععح 

 إاداي ةبض الكتط  ي مجال البلوح الطةيا 
ن مجمعع  اللةععا عيةيععا لوا ععا أن تبييععط التبلععيح البلمععي الجععامبي  ععي جميعع   وا 

البيةيععا  مسععتوياته ومؤسسععاته البلميععا والتقنيععا ضععيويم قوميععا للمفا عععا علععال اللةععا
التي تبد يكي م أساسيا من يكائ  وفدم أمتنا البيةيا وأن اإلةداع البلمي والاكيي ال 

 يكون إال ةاللةا البيةيا القوميا 
وفياععًا مععن المجمعع  علععال االسععتمياي  ععي ملععيوعه اليامععي إلععال تبييععط التبلععيح 
 الجامبي  قعد عهعد إلعال لجنعا البلعوح الاعفيا  عي المجمع  الختيعاي ماعدي مهعح معن

 ماادي الجيافا الباما   اختايو كتاط
Bialy and Love's Short Practice of Surgery 

لمكانتعععه البلميعععا الي يبعععا وانتلعععايه الواسععع  عالميعععًا و عععي العععوطن البيةعععي  فيععع  
ح  وتوالععو الطةبععاو ةانتعععاح   1323اععديو أولععال طةباتععه ةاللةععا اإلنجلي يععا عععاح 
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المفعييين الميمعوقين فتعال الطةبعا ال انيعا  وةبد و عام مؤلايعه تباقةعو عليعه نخةعا معن
ح  وقد تيجح هع ا الكتعاط إلعال  خمعم علعيم لةعا 1332والبليين التي اديو عاح 
 لح تكن البيةيا وافدم منها 

ويبد ه ا الكتاط  أفد المياج  اليئيسيا  ي الجيافا علال مستو  الةكعالوييوم 
يافعععي مهعععح للطةييعععط والدياسعععاو البليعععا الجامبيعععا  وهعععو  عععي الوقعععو ناسعععه ميجععع  ج

 الممايم الباح والمتخاص 
ويفتعوي هعع ا الكتععاط علععال  ال ععا وسععتين  اععاًل  وقععد اععدي ةالبيةيععا  ععي أيةبععا 
أج ات  كل ج ت منها يتضمن المواد الطةيا المتلاةها  يتضمن الج ئ األول مةادئ 
الجيافععا  والجععع ت ال عععاني جيافععا البععععاح واألعاعععاط  والجعع ت ال الععع  جيافعععا العععيأم 

لبنععععا والةععععدد الاععععح والاععععدي والقلععععط  ويتضععععمن الجعععع ت الياةعععع  السععععةيل الهضععععمي وا
 والجها  التناسلي الةولي 

وي مل مجمع  اللةعا البيةيعا األيدنعي  ة اعداي هع ا الطةبعا البيةيعا األولعال لهع ا 
الميجع  المهععح  عي الجيافععا  أن يجعد  يععه المتخااعون والطلةععا ةخااعا والمهتمععون 

الناع  الك يعي  كمعا ن معل أن يكعون هع ا البمعل المتواضع   ةبلح الطط الجامبي ةبامعا
فا  ًا لهح جميبًا للبمل علال جبل اللةا البيةيا لةا البلح والةف  البلمي  ي البلوح 
الطةيععا والبلععوح الطةيبيععا لتفتععل هعع ه اللةععا مكانتهععا الالئقععا ةهععا  ععي مختلععف الكليععاو 

 يم والةف  البلمي البلميا  ي جامباتنا ا لبيةيا  وأن تكون لةا التدي 
 ترجمة الكتاب

ألععععف المجمعععع  هيئععععا تفييععععي لهعععع ا الكتععععاط مععععن األسععععتا  الععععدكتوي أفمععععد لععععي  
السعععيوجيا واألسعععتا  العععدكتوي مفمعععود أةعععو خلعععف  واألسعععتا  العععدكتوي أكعععيح العععدجاني 
والععععدكتوي عةداللععععه الةلععععيي  ويأ  أن يلععععتيك  ععععي هعععع ا البمععععل أكةععععي عععععدد  مععععن  وي 

وأيةبععين متخااععًا مععن الميمععوقين  ععي اختاااععاتهح االختاععاص   اختععاي  ال ععا 
الجيافيعععا  عععي مختلعععف القطاععععاو الطةيعععا  عععي األيدن  ليقومعععوا ة نجعععا  هععع ا البمعععل 
البلمي القومي النةيل  وأقةل ال مالت علال ه ا البمل ةجعد وفماسعا  وجعيو مياجبعا 

البيةي  المادم مياجبا علميا و ا المنهجيا التي يتةبها المجم   قاةلو ةين الناين
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واإلنجليعع ي  والت مععو  مععا أمكععن  ةاسععتبمال الماععطلفاو البلميععا كمععا جععاتو  ععي 
المبجععح الطةععي الموفععد  فياععًا علععال  توفيععد الماععطلس الطةععي البيةععي  واعتمععدو 
هيئعا التفييععي البلمععي أسععلوةًا سعهاًل  ععي عععيض المععادم  وفياعو أيضععًا علععال وضعع  

ةيععا  ععي المعتن  ومععن  ععح د بععو الماعطلفاو األجنةيععا إلععال جانعط الماععطلفاو البي 
مالًت   المادم المتيجما إلال المياج  ال ي ضةط سالما اللةا البيةيا نفوًا وا 

 ميزات الطبعتين األخيرتين
افتاعععو الطةبععا الفاديععا والبلععيون مععن هعع ا الكتععاط اللععهيي ةمكانتععه البلميععا 

ه قواععد من في  هو ميجٌ  عليٌح ععالمي  وقعد نعال الكتعاط اإلعجعاط الواسع  لتقديمع
الممايسععععا الجيافيععععا يمععععنه  مةالععععي مععععوج  ة لععععياف جععععيافين خةععععيات متميعععع ين  ععععي 
تخاااتهح المختعايم   وقعد فا ععو الطةبعا ال انيعا والبلعيون كع لك علعال المةعادئ 

 التي كانو ويات نجاح الطةباو الساةقا وطويتها 
يييا واستمي  ي الطةبا ال انيا والبليون التيكي  علال أهميا المالفععاو السعي 

ةجانط سييي المييض  والفاجا إلال إيجاد البالماو الجسعديا الدقيقعا للواعول إلعال 
التلععععخيص الاععععفيس  وعلععععال الععععي ح مععععن واععععف أسععععاليط االستقاععععاتاو الفدي ععععا 
واالعتياف ةمساهماتها المهما   قد ُةِني الكتاط علال أن الممايسا الجيافيا السديدم 

ه  و انيعًا علعال مقعديم األقسعاح المتخااعا تبتمد أواًل علال مهعاياو الجعياح ومبلوماتع
 والمختةياو المساندم 

لععععال يؤسععععات  وقععععد وجععععه المجمعععع  يسععععائل إلععععال يؤسععععات مجععععام  اللةععععا البيةيععععا وا 
الجامبععاو البيةيععا وعمععدات كليععاو الطععط  ععي الععوطن البيةععي تضععمنو تبيياععًا مععوج ًا 

 لمؤسساو ةها  اإلنجا  لكي تستايد منه الهيئاو التدييسيا والبلميا  ي ه ه ا
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 ويطلط ه ا الكتاط من:
 عمان -مجمع اللغة العربية األردني

 ةجواي مسجد الجامبا األيدنيا
 (12322ص ط )

 الهاتف

222288 
222281 
222283 
222222 

 222288 ناسوخ ) اكم(
 سعر الكتاب:

 داخل األيدن -دينايًا أيدنياً  28
 أو

 خايج األيدن -دواليًا أمييكياً  73

 الألج ات األيةب
 مجتمبا

 داخل األيدن -دينايًا أيدنياً  13
 أو

 خايج األيدن -دواليًا أمييكياً  17

 لكل ج ت من األج ات
 ال ال ا األولال         

 داخل األيدن -دينايًا أيدنياً  32
 أو

 خايج األيدن -دواليًا أمييكياً  22
 للج ت الياة 

 يضاف إلال  لك أجوي اللفن أو الةييد



 -373- 

 الثقافي الخامس عشر لمجمع اللغة العربية األردني":كتاب "الموسم  -2
أاعععدي مجمععع  اللةعععا البيةيعععا األيدنعععي فعععدي ًا كتعععاط سالموسعععح ال قعععا ي الخعععامم 
علععيس العع ي الععتمل علععال مفاضععياو الموسععح ال قععا ي التععي ألقيععو  ععي المجمعع   ععي 

 ح 1337ف ييان  7 –أياي  2الاتيم من 
وقد تضمن الكتاط أيضًا المفاضيم التي  ألقاها األسعتا  افمعد لعايا الخطيعط 

ةيعععيوو ةبنوان:سالموااعععااو الماعععطلفيا  –يئعععيم دائعععيم المبعععاجح  عععي مكتةعععا لةنعععان 
وتطةيقاتهعا  عي اللةععا البيةيعاس التعي ألقاهععا  عي نعدوم سالبيةيععا وتفعدياو القعين الفععادي 

 ح 1332أيلول  12-11اتيم من والبليينس التي عقدو  ي الةفيين خالل ال
ويععع تي فعععيص المجمععع  علعععال إقامعععا موسعععمه ال قعععا ي كعععل ععععاح ليكعععون مسعععاهما 
 اعلععا  ععي تنلععيط الفيكععا ال قا يععا  ومبالجععا ك يععي مععن القضععايا التععي تتبلععا ةاللةععا 
البيةيعععا وتيسعععيي تبليمهعععا وتب يععع  مكانتهعععا  لتكعععون لةعععا التعععدييم الجعععامبي  والةفععع  

 بيةيا ومؤسساتنا البلميا البلمي  ي جامباتنا ال
وقعععد اختععععاي الممععع  هعععع ا البععععاح موضعععوع سالتبييععععط  ععععي العععوطن البيةععععيس مفععععويًا 
لموسعععمه الخعععامم علعععي  وتعععح اختيعععاي علمعععات معععن سعععتا اقطعععاي عيةيعععا هعععي سعععوييا 
واأليدن والبياا وتونم والسودان وماي  قّدح كل عامل دياسا موضوعيا للتبييط 

ل ومعن فيع  معا يتلمسعه معن قضعايا ومعا يقتيفعه  ي قطيه معن فيع  الواقع  والمسعتقة
 من فلول 

ولمجمعع  هععو يقععدح كتععاط الموسععح ال قععا ي الخععامم علععي لي مععل أن يكععون و يقععا 
 تاييخيا لمسييم التبييط  ي الوطن البيةي 

 المؤتمرات والندوات والمحاضرات
انطالقععًا مععن فععيص المجمعع  علعععال الملععايكا الااعلععا  ععي المععؤتمياو والنعععدواو 

يععا واألدةيععا التععي تبقععد داخععل األيدن وخايجععه  قععد لععايك المجمعع   ععي المواسععح البلم
 والندواو التاليا:

 الموسم الثقافي لرابطة األدب اإلسالمي العالمية في األرن: -1
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أقععععاح المكتععععط اإلقليمععععي لياةطععععا األدط اإلسععععالمي البالميععععا  ععععي األيدن موسععععمًا 
خلياعععا يئعععيم المجمععع   كعععان موضعععوعه  قا يعععًا ةيعايعععا األسعععتا  العععدكتوي عةعععد الكعععييح 

ساالقععععععدم  ععععععي الععععععدين والععععععدطس  والععععععتمل الموسععععععح العععععع ي عقععععععد  ععععععي قاعععععععا النععععععدواو 
 والمفاضياو  ي المجم  علال  ال  مفاضياو ومهيجان لبيي 

ح ةكلمعععا 28/7/1337هعععع الموا عععا 32/2/1212ا تعععتس الموسعععح يعععوح األيةبعععات 
كلمعععا العععدكتوي مععع مون  ييععع  األسعععتا  العععدكتوي عةعععد الكعععييح خلياعععا يئعععيم المجمععع   و 

جياي  يئيم المكو اإلقليمي لياةطا األدط اإلسالمي البالميا  عي األيدن   عح ألقعال 
 الدكتوي عودم خليل أةو عودم مفاضيم عنوانها سالقدم  ي القيآن والسناس 

ح 2/2/1337هععع  الموا ععا 2/2/1282وكانععو المفاضععيم ال انيععا يععوح األيةبععات 
البيةعععععي القعععععديحس للعععععدكتوي عةعععععد الجليعععععل عةعععععد المهعععععدي   ةبنعععععوان سالقعععععدم  عععععي األدط

ح ةبنعععوان 12/2/1337هعععع الموا عععا 18/2/1212والمفاضعععيم ال ال عععا يعععوح األيةبعععات 
سالقععدم  ععي األدط البيةععي الفععدي س للععدكتوي عةداللععه الخةععاص  واختععتح الموسععح يععوح 

 ح ةمهيجان القدم اللبيي 38/2/1337هع الموا ا 17/2/1212األيةبات 
 ندوة الخامسة في سلسلة الحوار بين المسلمين:ال -2

لايك الدكتوي عةد الكييح خلياا يئيم المجم   ي الندوم الخامسا التي عقعدها 
المجمعععع   الملكععععي لةفععععو  الفضععععايم اإلسععععالميا )مؤسسععععا آل الةيععععو(   ععععي سلسععععلا 
الفواي ةعين المسعلمين ةهعدف التقييعط ةعين علمعائهح معن مختلعف المع اهط والمعدايم 

يععا  وقععد عقععدو النععدوم  ععي اليةععاط ةالمملكععا المةيةيععا ةععدعوم كييمععا مععن اععافط الاقه
السعععمو الملكعععي األميعععي الفسعععن ةعععن طعععالل  ولعععي البهعععد المبععععح   العععيئيم األعلعععال 
للمجم   وةضيا ا المنعما اإلسالميا للتيةيا والبلوح وال قا ا وملعايكتها  و لعك معن 

اإلنسعان  عي اإلسعالح ةعين ح  وكعان موضعوعها سفقعوا 33/18/1337إلال  38/18
الخاواععيا والبالميععاس وكانععو ملععايكا األسععتا  الععيئيم  ععي النععدوم ةةفعع  عنوانععه:س 

 فقوا اإلنسان  ي البدالا االجتماعيا  ي اإلسالحس 
 ندوة عن أبو العالء المعري :  – 3
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يلايك األستا  اليئم أيضًا  ي ندوم عن أةعي البعالت المبعيي و لعك ةعدعوم معن 
لععال ليعايععا الانععون واعداط والبلععوح االجتماعيععا  ععي دملععا  الجمهوييععا المجلعم األع

 ح 37/11/1337-32البيةيا السوييا   ي الاتيم من 
 

 رسائل الدكتوراة والماجستير
فياععًا مععن المجمعع  علععال التبععاون والتنسععيا ةينععه وةععين المؤسسععاو البلميععا    

 عععععي قاععععععا النعععععدواو واألكاديميعععععا ةبامعععععا  والجامبعععععا األيدنيعععععا ةخااعععععا   قعععععد تمعععععو 
 والمفاضياو  ي المجم  مناقلا اليسائل اعتيا المقدما إلال الجامبا األيدنيا:

 رسالة دكتوراة بعنوان:
سالمباييي النقديا  ي المختاياو اللعبييا معن القعين الخعامم إلعال القعين البالعي 

 الهجييس 
 مقدما من الطالةا فنان مفمد موسال فمودم:

األستا  الدكتوي مفمود السعميم  ملعي ًا وعضعويا :  وت لاو لجنا  المناقلا من 
األستا  العدكتوي مفمعد ةيكعاو أةعو علعي واألسعتا  العدكتوي عةعد الجليعل عةعد المهعدي 
واألستا  الدكتوي مفمد إةياهيح  فوي  و لعك يعوح ال ال عات الياةع  والبلعيين معن يةيع  

 ح 1337هع  الموا ا التاس  والبليين من تمو  1212األول 
 ة ماجستير بعنوان:رسال

 سأعمال سلو  ةكي  ي سياا النسائيس
 مقدما من الطالةا ي ان مفمود إةياهيح

وت لاععو لجنععا المناقلععا مععن الععدكتوي سععميي قطععامي الملععيف يئيسععًا وعضععويا :  
األستا  الدكتوي مفمود السعميم والعدكتوي خالعد الكيكعي والعدكتوي إةعياهيح خليعل و لعك 

هععععع الموا ععععا التاسعععع  مععععن لععععهي تمععععو  1212يعععع  األول يععععوح األيةبععععات الياةعععع  مععععن ية
 ح 1337
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 رسالة ماجستير بعنوان:
 سإةياهيح ةن المهدي لاعيًاس

 مقدما من الطالةا وولو تلينغ
وت لاععو لجنععا المناقلععا مععن الععدكتوي عةععد الجليععل عةععد المهععدي الملععيف يئيسععًا 

كتوي عةعد وعضويا :  األستا  الدكتوي إفسعان عةعام والعدكتويم عاعما  ولعا والعد
هعع 1212الفميد مفمود المبيني  و لك يوح اال نعين السعادم علعي معن يةيع  األول 

 ح 1337الموا ا الفادي والبليين من  لهي تمو  
 رسالة ماجستير بعنوان:
 ساةن نةام الاايوقي خطيةًاس

 مقدما من الطالط عمي مفمود مفمد دعسان
المهععدي الملععيف يئيسععًا  وت لاععو لجنععا المناقلععا مععن الععدكتوي عةععد الجليععل عةععد

وعضععويا :  األسععتا  الععدكتوي ناععيو عةععد الععيفمن واألسععتا  والععدكتوي مفمععود فععوي 
هععععع 1212والععععدكتويم عاععععما  ولععععا  و لععععك يععععوح ال ال ععععات السععععاة  مععععن يةيعععع  األول 

 ح 1337الموا ا ال اني والبليين من لهي تمو  
 رسالة ماجستير بعنوان:

 ي الجاهليسسفيكا  اللبي  ي ةني كالط  ي البا
 مقدما من الطالط  الط إةياهيح علي لييح

وت لاعععو لجنعععا المناقلعععا معععن األسعععتا  هالعععح يعععا ي الملعععيف يئيسعععًا وعضعععويا :  
األسععععتا  الععععدكتوي نهععععاد الموسععععال واألسععععتا  الععععدكتوي ناععععيو عةععععد الععععيفمن واألسععععتا  

يةي  الدكتوي عايف عةد اليفمن أةو الهيجات  و لك يوح األفد ال اني والبليين من 
 ح 1337هع الموا ا الساة  والبليين من لهي تمو  1212األول 
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