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بيتر جيم جونسون ،ماجس
من المھام األساسية للباحث تواصل النتائج الفنية مع المجتمع العلمي األوسع ،سواء على شكل مكتوب أو شفھي،
فالتواصل العلمي ھو خطوة حاسمة في المنھج العلمي ،وھو المحرك الرئيسي للحركة داخل المجال العلمي .لذلك يجب أن
يؤخذ أمر إنشاء مخطوطة علمية مكتوبة على محمل الجد .وكجزء من الخدمة التي نقدمھا للمجتمع العلمي األوسع ،نعتقد
أنه من المفيد تحديد بعض الجوانب المشتركة للمخطوطة علمية المصاغة بشكل جيد .فيما يلي بحث لھذه النقاط بإيجاز.

تجدر اإلشارة إلى أن المخطوطات التي تم إرسالھا بنجاح إلى مجلة للنشر تملك ثالثة عناصر رئيسية وھي (١) :الفكرة
العامة و) (٢تنفيذ العمل و) (٣عرض العمل وكل منھا أمر بالغ األھمية ،وفي ھذا السياق ،تبحث المبادئ التوجيھية
الواردة أدناه في المقام األول العنصر الثالث ،أي عرض العمل العلمي .وبالتالي ،إن االفتقار إلى الفكرة الجيدة أو البحث
المصمم بطريقة سيئة ال يمكن أن ينقذ بتقديم عرضا ممتازا للعمل ،وبنفس الطريقة ،وجود فكرة ممتازة وبحثھا بشكل جيد
يحكم عليه بالفشل إذا قدمت بشكل ضعيف .نأمل أن تساعد المفاھيم الموضحة أدناه في تقليل الحالة األخيرة ھذه.
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النتائج .وھذاالجداول
التوضيحيةقد تجد بعض التكرار في عرض البيانات وكتابة النص ،أعد النظر في المسائل
والتسميات الدراسة،
يتوقف على نوع
والتسميات
التوضيحيةمشيرا مرة أخرى إلى بروتوكول البحوث الخاص بك ،ومن ثم اكتب المقدمة،
المخطوطة،
األشكال تعالجھا
العلميةالتي سوف
وبعد ذلك استخدم المقدمة والنتائج لتوجيه استعراض المناقشة .ضع موجز عن كل شيء في الملخص ثم كثف وأعد تركيز
من الممكن تبني نھج معقول لكتابة مخطوطة علمية على النحو التالي؛ أوال ،كتابة قسم األساليب والمستمد أساسا من
الملخص في قسم االستنتاجات .وفيما يلي مناقشة موجزة عن كل قسم من األقسام أنفة الذكر .والبد من اإلشارة إلى أن ھذه
بروتوكول األبحاث األولي الخاص بك ،وربما خالل المرحلة التجريبية من العمل نفسه ،حتى يتسنى لك إدراج جميع
ليست سوى اقتراحات حول كيفية كتابة مخطوطة علمية ،إال أنه يمكن استخدام استراتيجيات أخرى ،ولكن ينبغي أن يكون
التفاصيل ،ثم قم بإنشاء كل من األشكال والجداول التي تحتوي على البيانات المدرجة في العمل ،وبعد ذلك اكتب قسم
الوضوح ھو المبدأ التوجيھي ،وبشكل عام ،الغرض من المخطوطة العلمية بناء وثيقة مكتوبة بوضوح تصف سؤال ومن
النتائج .وھذا يتوقف على نوع الدراسة ،قد تجد بعض التكرار في عرض البيانات وكتابة النص ،أعد النظر في المسائل
ثم تعرض منطقيا اإلجابة على ھذا السؤال استنادا إلى النتائج النظرية أو التجريبية.
والغرض من المخطوطة العلمية نقل المعلومات التقنية للقارئ .ولذلك ،تم تصميمھا عموما لتكون عرضا أو مناقشة
صريحة وبساطة في تركيب الفقرات والجمل .ھنالك وجھة نظر صريحة تدعم ھذا المفھوم وھو أن الجانب العلمي من
المخطوطة قد يكون متحديا بما فيه الكفاية لفھم القارئ ،ولذلك ينبغي أن يدعم النص نفسه المسعى إليصال المعلومات
العلمية ،بدال من العمل على طمس المفاھيم والنتائج .
صفحة العنوان
ينبغي إدراج صفحة العنوان ويذكر فيھا عنوان المخطوطة ،الذي يجب أن يكون قصيرا وبسيطا ،فضال عن المؤلفين
ومساعدو المؤلفين مع اإلشارة إلى المجلة التي قدمت إليھا المخطوطة .قدم ما يقرب من خمس كلمات رئيسية ،فضال عن
عنوان قصير)ويشار إليه أحيانا بعنوان عامل( للمخطوطة .وأخيرا ،قدم معلومات كاملة عن المؤلف المعني.
الملخص
يكون الملخص عادة فقرة واحدة ،وينظر إليه بوصفه وثيقة مستقلة ،بحيث ال يعتمد على أي مادة في التقرير ،وبالمثل ،ال
يعتمد التقرير على أي مادة في الملخص .ينبغي أن تنص الجملة األولى بوضوح ھدف تلك التجربة .في حال كانت
التجربة تستند إلى فرضية ،ويفضل ھذا إلى حد كبير ،ينبغي ذكر الفرضية وإتباعھا بعبارات تصف أساسھا وتقييمھا
وتفسر الجمل الالحقة كيفية إجراء البحث فيھا ،مع أكبر قدر ممكن من الدقة بدون إطالة وبيان نتائج التجربة .تعمل الجمل
النھائية على وصف أھمية النتائج وأثر ھذا العمل على المجال العام للدراسة.

صريحة وبساطة في تركيب الفقرات والجمل .ھنالك وجھة نظر صريحة تدعم ھذا المفھوم وھو أن الجانب العلمي من
المخطوطة قد يكون متحديا بما فيه الكفاية لفھم القارئ ،ولذلك ينبغي أن يدعم النص نفسه المسعى إليصال المعلومات
العلمية ،بدال من العمل على طمس المفاھيم والنتائج .
صفحة العنوان
ينبغي إدراج صفحة العنوان ويذكر فيھا عنوان المخطوطة ،الذي يجب أن يكون قصيرا وبسيطا ،فضال عن المؤلفين
ومساعدو المؤلفين مع اإلشارة إلى المجلة التي قدمت إليھا المخطوطة .قدم ما يقرب من خمس كلمات رئيسية ،فضال عن
عنوان قصير)ويشار إليه أحيانا بعنوان عامل( للمخطوطة .وأخيرا ،قدم معلومات كاملة عن المؤلف المعني.
الملخص
يكون الملخص عادة فقرة واحدة ،وينظر إليه بوصفه وثيقة مستقلة ،بحيث ال يعتمد على أي مادة في التقرير ،وبالمثل ،ال
يعتمد التقرير على أي مادة في الملخص .ينبغي أن تنص الجملة األولى بوضوح ھدف تلك التجربة .في حال كانت
التجربة تستند إلى فرضية ،ويفضل ھذا إلى حد كبير ،ينبغي ذكر الفرضية وإتباعھا بعبارات تصف أساسھا وتقييمھا
وتفسر الجمل الالحقة كيفية إجراء البحث فيھا ،مع أكبر قدر ممكن من الدقة بدون إطالة وبيان نتائج التجربة .تعمل الجمل
النھائية على وصف أھمية النتائج وأثر ھذا العمل على المجال العام للدراسة.
المقدمة
تتطلب المقدمة لمحة موجزة عن األدبيات المتعلقة بموضوع البحث ،بحيث يتم إنشاءھا بالشكل األفضل ،كتجمع وصفي،
بدءا من الموضوعات العريضة ثم التركيز ببطء على موضوع العمل قيد البحث .ربما ھناك حاجة إلى ثالث أو أربع
فقرات ،ومن أحد النھج المستخدمة أن تبدأ بفقرة أو فقرتين تعرض فيھما للقارئ المجال العام للدراسة ،ومن ثم تصف في
الفقرات التالية كيف يمكن تحسين أحد جوانب ھذا المجال .تعد الفقرة األخيرة أمر بالغ األھمية ،فھي تبين بوضوح ،وعلى
األرجح في الجملة األولى من الفقرة ،السؤال التجريبي الذي سيجاب عليه في تلك الدراسة .بعد ذلك توضع الفرضية وتتبع
بوصف موجز للنھج المتبع الختبار الفرضية .وأخيرا ،تضاف جملة موجزة تفيد كيفية إسھام إجابة سؤالك في المجال
الشامل للدراسة.
األساليب
ينبغي أن يشكل ھذا القسم وصفا مباشرة لألساليب المستخدمة في الدراسة ،وينبغي وصف كل أسلوب في قسم منفصل.
ابدأ في قسم واحد ثم بين المواد المستخدمة في الدراسة ،مشيرا إلى بالمصدر ومعلوماته لكل مادة .وتعد ھذه المعلومات
أمر بالغ األھمية يمكن القراء من تكرار العمل في مؤسساتھم الخاصة ،.ثم تابع الوصف في أقسام منفصلة بخصوص كل
إجراء وتقنية رئيسية مستخدمة في الدراسة وحافظ على شروح موجزة ومختصرة .وفي حال تم استخدام تصميم تجريبي
محدد ،قم بوصف ھذا التصميم في القسم الثاني من األساليب ،بعد قسم المواد .وبالمثل ،إذا تم استخدام عنصر نظري أو
نمذجة ،ينبغي إدراجه في الجزء األول من األساليب .وأخيرا ،تذكر وصف أساليب التحليل اإلحصائي التي استخدمت
لتحليل النتائج ،وعلى األرجح في القسم األخير من قسم األساليب .على الرغم من أنه ال ينصح عادة باستخدام صيغة
المبني للمجھول ،لكنھا ،على األغلب ،مناسبة في قسم األساليب.
النتائج
يعرض قسم النتائج للقارئ البيانات التجريبية ،لكنه ليس مكانا لمناقشة أو تفسير البيانات ،حيث ينبغي تقديم تلك البيانات
في الجداول واألشكال )انظر أدناه( .أعرض كل مجموعة من الجداول واألشكال في فقرة منفصلة بحيث يتم التركيز على

نمذجة ،ينبغي إدراجه في الجزء األول من األساليب .وأخيرا ،تذكر وصف أساليب التحليل اإلحصائي التي استخدمت
لتحليل النتائج ،وعلى األرجح في القسم األخير من قسم األساليب .على الرغم من أنه ال ينصح عادة باستخدام صيغة
المبني للمجھول ،لكنھا ،على األغلب ،مناسبة في قسم األساليب.
النتائج
يعرض قسم النتائج للقارئ البيانات التجريبية ،لكنه ليس مكانا لمناقشة أو تفسير البيانات ،حيث ينبغي تقديم تلك البيانات
في الجداول واألشكال )انظر أدناه( .أعرض كل مجموعة من الجداول واألشكال في فقرة منفصلة بحيث يتم التركيز على
االتجاھات العامة ونقاط البيانات ذات األھمية الخاصة .ھذا وقد تحتاج إلى اإلشارة إلى جدول أو شكل معين في النص.
بالنسبة للدراسات التجريبية ،ال بد من ذكر إحصاءات أساسية مثل عدد العينات )ن( ،ومؤشر التشتت )االنحراف المعياري
والخطأ المعياري بالرموز( ،ومؤشرات النزعة المركزية )الوسط الحسابي والوسيط أو النمط( مع تضمين أي تحليل
إحصائي تم تنفيذه ،وتأكد من اإلشارة إلى بيانات إحصائية محددة ،مثل ق -القيم .والحظ أن يجدر اإلشارة إلى كل جدول
وشكل في ورقة البحثية في قسم النتائج .وكن مقتضبا.
المناقشة
غاليا ما يكون قسم المناقشة األكثر صعوبة في الكتابة ،ولكن يمكن جعله سھل نسبيا إذا اتبعت االقتراحات السابقة وعلى
وجه الخصوص ،راجع الفقرة األخيرة من المقدمة .إذا خصص العمل ظاھرة معينة من خالل دراسة آثار محددة ،استخدم
النتائج لوصف كل أثر في فقرة منفصلة .فإذا قدم العمل فرضية ،استخدم النتائج لبناء حجة منطقية تدعم أو ترفض
الفرضية الخاصة بك .وفي حال حدد العمل ثالثة أھداف رئيسية ،استخدم النتائج لبحث كل من تلك األھداف .ال بد أن
تخفف الدراسة واضحة المعالم في المقدمة إلى جانب دعم النتائج المقدمة في قسم النتائج ،من عملية بناء قسم المناقشة.
ابدأ قسم المناقشة بفقرة قصيرة وقدم مرة أخرى نظرة عامة عن العمل ،وبعد ذلك لخص أھم النتائج ،وإذا كان ممكنا ،اقبل
أو ارفض الفرضية المقترحة ،ثم حدد النتائج األكثر أھمية واألكثر إثارة واألكثر مالحظة التي عرضت في قسم النتائج،
وقم بمناقشة ھذه النتائج في ضوء دراسات أخرى ذكرت في األدبيات .غالبا ما يكون من المفيد تضمين المناقشة نقاط
الضعف المحتملة في التفسير أيضا .وأخيرا ،في نھاية قسم مناقشة ،أشر إلى أعمال أخرى في األدبيات تتناول ھذا
الموضوع ،وكيفية إسھامھا في المجال العام للدراسة.
االستنتاجات
مرة أخرى ،قدم العمل ثم أذكر بإيجاز النتائج الرئيسية ،ثم بين النقاط الرئيسية للمناقشة ،وأخيرا ،اختم ببيان كيفية مساھمة
ھذا العمل في المجال العام للدراسة.
شكر وتقدير
قدم بيان مقتضب عرفانا بجھود أي من المشاركين أو المستشارين الذين لم يتم ذكرھم كمؤلفين للمخطوطة ،.ثم اذكر كافة
مصادر التمويل للعمل وتأكد من التزام البيان بالمبادئ التوجيھية المقدمة من المؤسسة التمويلية.
المراجع
ضمن جميع المراجع التي تم االستشھاد بھا في النص ،ولكن يجب أن تكون المراجع مدروسة ،بحيث تحتوي على جميع
المصادر الرئيسية في المجال ،فضال عن الدراسات السابقة التي تدعم أو تحفز العمل الحالي .ومع ذلك ،ال تضمن مراجع
غريبة في محاولة لمجرد االستشھاد بكاتب أو مجلة معينة .قد يكون من المناسب ذكر المنشورات السابقة من معلوماتك
الخاصة ،ولكن ينبغي أن يتم ذلك بحكمة.
يجب عليك استخدام تنسيق المرجع المطلوب من المجلة التي ستقدم المخطوطة إليھا .وتعمل حزم البرمجيات في
االستشھاد األدبي على جعله أمرا سھال بشكل خاص.
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ضمن جميع المراجع التي تم االستشھاد بھا في النص ،ولكن يجب أن تكون المراجع مدروسة ،بحيث تحتوي على جميع
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الجداول والتسميات التوضيحية
ينبغي أن تدرج الجداول عموما في قسم منفصل بعد قسم المراجع ،كما ينبغي عنونة الجداول بشرح توضيحي وعنوان
بالخط العريض )أي ،الجدول رقم  :١خصائص المواد( ،تليه جملة أو اثنتين تصف محتوى وتأثير البيانات الواردة في
الجدول مع مراعاة أن يكون الجدول ذاته منسقا بحيث يتم تقديم البيانات بشكل واضح وتفسيرھا بسھولة من قبل القراء،
ولكن على األرجح سوف ييتم إعادة صياغة الجدول لتتوافق مع معايير المجلة .تأكد من أن اإلشارة إلى كل جدول في
نص المخطوطة ،وھذا على األرجح سوف يكون في قسم النتائج ،ولكن قد يكون في أقسام المقدمة واألساليب والمناقشة.
األشكال والتسميات التوضيحية
كما ھي الحال في الجداول ،يمكن وضع األشكال أيضا في قسم منفصل بعد قسم المراجع .ومرة أخرى ،الوضوح ھو
العامل الرئيسي ،وخاصة في الصور والرسوم البيانية .تكون جميع الصور كبيرة بقدر اإلمكان وتشمل خانات دقيقة.
وينبغي أن تكون الرسوم البيانية كبيرة ،وكذلك نقاط البيانات وتسميات المحاور بخط كبير .يمكن إدراج عناوين تفسيرية
في الرسم البياني أو في التوضيح .احرص على تعريف جميع األشكال التوضيحية واجعل التسمية التوضيحية باللون
الغامق )أي الشكل  ،(٣اذكر عنوان موجز للشكل وبين بإيجاز النتيجة الھامة أو التفسير الناجم عن الشكل )ويمكن تعديله
من نص قسم النتائج أو قسم المناقشة( ،وأخيرا أذكر عدد من حاالت التكرار في التجربة )أي ،ن =  ،(٥وكذلك ما تمثله
نقطة البيانات في الواقع )أي ،تمثل البيانات الوسيط وتمثل محاور الخطأ المرتبطة بھا االنحرافات المعيارية( .كما ھي
الحال في الجداول ،تأكد من اإلشارة إلى كل شكل في نص المخطوطة.
التأليف واألصالة
أخيرا ،قمنا بتجميع بعض النقاط للنظر في ما يخص التأليف واألصالة في المخطوطات المقدمة للنشر





االنتحال وھو لألسف مصدر قلق كبير بين المحررين والناشرين .لذلك ،تأكد من مصادر جميع البيانات
والنص .وفي حال استند المقال على عمل سابق ،تأكد من اإلشارة إلى ذلك العمل بشكل صحيح .ال يجوز أن
تحتوي الورقة البحثية األصلية على بيانات تم نشرھا مسبقا في أي شكل من األشكال دون االقتباس السليم.
يجب أن يتم االتفاق على التأليف وترتيب التأليف من كافة المؤلفين وغيرھم من المشاركين في العمل ولكن لم
يتم تضمينھم كمؤلفين.
ال يجوز تقديم العمل عن ترجمة ورقة بحثية نشرت سابقا.
B
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ﺍاﻟﻣﺅؤﻟﻔين
ﻋﻥن المؤلف
ﻟﻣﺣﺔ عن
لمحة
ﻳﯾﻥن
ﻗﺳﻡمميريالند.
جامعة
فيشل في
ﻣﺷﺎﺭرﻙكفي كلية
ﻭوﺭرﺋﻳﯾﺱسالحيوية
ﺃأﺳﺗﺎﺫذالھندسة
ﻓﻳﯾﺷﺭرقسم
العليا في
للدراسات
الدكتور جون ب .فيشر أستاذ ورئيس مشارك
ﺍاﻟﻬﮭﻧﺩدﺳﺔ
ﺍاﻟﻌﻠﻳﯾﺎ ﻓﻲ
ﻟﻠﺩدﺭرﺍاﺳﺎﺕت
ﺟﻭوﻥن ﺏب.
ﺍاﻟﺩدﻛﺗﻭوﺭر
	
  
في
ماجستير
وعلى درجة
ھوبكنز )
الكيميائية
حصل فيشر على درجة البكالوريوس في الھندسة
ﺩدﺭرﺟﺔ
ﻓﻳﯾﺷﺭر ال ﻋﻠﻰ
 (١٩٩٥ﺣﺻﻝل
ﻣﻳﯾﺭرﻳﯾﻼﻧﺩد.
جونزﺟﺎﻣﻌﺔ
جامعة ﻓﻲ
ﻛﻠﻳﯾﺔمن ﻓﻳﯾﺷﻝل
ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻳﯾﺔ ﻓﻲ
(٢٠٠٣(1995
ﻫﮬﮪھﻭوﺑﻛﻧﺯز )رايس )
من جامعة
الحيوية
دكتوراه في
درجة ال
الھندسة الكيميائية من جامعة سينسيناتي ) (١٩٩٨و
ﻭوﻋﻠﻰ
ﺟﻭوﻧﺯز
الھندسةﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍاﻟﻛﻳﯾﻣﻳﯾﺎﺋﻳﯾﺔ ﻣﻥن
ﺍاﻟﻬﮭﻧﺩدﺳﺔ
ﺍاﻟﺑﻛﺎﻟﻭوﺭرﻳﯾﻭوﺱس ﻓﻲ
.(٢٠٠٣
ديفيس )
من جامعة
وزمالة ما بعد الدكتوراه في علم األحياء وھندسة
ﺳﻳﯾﻧﺳﻳﯾﻧﺎﺗﻲ )  (1998ﻭوﺩدﺭرﺟﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ
كاليفورنيا ﻣﻥن
ﺍاﻟﻬﮭﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻟﻛﻳﯾﻣﻳﯾﺎﺋﻳﯾﺔ
الغضروف ﻓﻲ
ﺩدﺭرﺟﺔ ﺍاﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳﯾﺭر
ﺍاﻟﺩدﻛﺗﻭوﺭرﺍاﻩه ﻓﻲ ﺍاﻟﻬﮭﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻳﯾﺔ ﻣﻥن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺭرﺍاﻳﯾﺱس )  (2003ﻭوﺯزﻣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺩد
بحث فيشر ،مدير مختبر ھندسة األنسجة والمواد الحيوية ،في المواد الحيوية والخاليا الجذعية والمفاعالت الحيوية لتجديد
ﺍاﻟﺩدﻛﺗﻭوﺭرﺍاﻩه ﻓﻲ ﻋﻠﻡم ﺍاﻷﺣﻳﯾﺎء ﻭوﻫﮬﮪھﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻟﻐﺿﺭرﻭوﻑف ﻣﻥن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﻳﯾﻔﻭوﺭرﻧﻳﯾﺎ ﺩدﻳﯾﻔﻳﯾﺱس
األنسجة المفقودة ،خصوصا العظام والغضاريف واألوعية الدموية والعضالت والھيكل العظمي ،وتركز أبحاثه على
) .(2003
تطوير المواد الحيوية الجديدة التي يمكن زراعتھا في الجسم والتي يمكن أن تدعم تطوير الخاليا الجذعية للسلف والبالغين،
ﺍاﻟﻣﻭوﺍاﺩد فيشر ما
المدمجة .ألف
ﻭوﺍاﻟﻣﻭوﺍاﺩدالخلية
مجتمعات
الذاتية بين
اإلشارات
ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻳﯾﺔ
ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻳﯾﺔ ،٬ﻓﻲ
ﺍاﻷﻧﺳﺟﺔ
الجزيئية ﻫﮬﮪھﻧﺩدﺳﺔ
ﻣﺩدﻳﯾﺭر ﻣﺧﺗﺑﺭر
الحيوية ﻓﻳﯾﺷﺭر،٬
ويتناول بشكل خاص كيفية تأثير المواد ﺑﺣﺙث
ﺍاﻟﻣﻔﻘﻭوﺩدﺓة،٬تعليم  ٣من
ﺍاﻷﻧﺳﺟﺔفيشر على
كذلك أشرف
على ٤
ﻭوﺍاﻟﺧﻼﻳﯾﺎ وحصل
يزيد عن  ٦٥منشور و  ١٢٠من العروض العلمية
ﺧﺻﻭوﺻﺎ
االختراع.ﻟﺗﺟﺩدﻳﯾﺩد
براءات ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻳﯾﺔ
ﺍاﻟﻣﻔﺎﻋﻼﺕت
ﺍاﻟﺟﺫذﻋﻳﯾﺔ ﻭو
مختبره
ﻭوﺍاﻟﻬﮭﻳﯾﻛﻝلجامعي
 ٤٠باحث
ﺍاﻟﺩدﻣﻭوﻳﯾﺔ أكثر من
فيشر على
ذلك ،أشرف
وباإلضافة إلى
ﺗﺭرﻛﺯز
في ،٬ﻭو
ﺍاﻟﻌﻅظﻣﻲ
ﻭوﺍاﻟﻌﺿﻼﺕت
ﻭوﺍاﻷﻭوﻋﻳﯾﺔ
ﻭوﺍاﻟﻐﺿﺎﺭرﻳﯾﻑف
طلبة الماجستير و  ١٠من طلبة دكتوراه .ﺍاﻟﻌﻅظﺎﻡم
ﺗﻁطﻭوﻳﯾﺭرالجامعي
ﺗﺩدﻋﻡمالبحث
زمالة
المتميز و
منحتھما جامعة
ﻋﻠﻰ منھم،
الخاص٢ ،
ﺍاﻟﺧﻼﻳﯾﺎمن معھد
ﺍاﻟﺟﺫذﻋﻳﯾﺔ
على ﺃأﻥن
حصلواﻳﯾﻣﻛﻥن
منھم ﻭوﺍاﻟﺗﻲ
ﻓﻲ٣ﺍاﻟﺟﺳﻡم
الباحثﺯزﺭرﺍاﻋﺗﻬﮭﺎ
لقب ﻳﯾﻣﻛﻥن
ميريالند ﺍاﻟﺗﻲ
ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺟﺩدﻳﯾﺩدﺓة
ﺗﻁطﻭوﻳﯾﺭر ﺍاﻟﻣﻭوﺍاﺩد
ﺃأﺑﺣﺎﺛﻪﮫ
تكنولوجيا.
ميريالند لل
مؤسسة
من معھد
الطموح
جائزة
ﺑﺷﻛﻝل ١٨
ﻭوﻳﯾﺗﻧﺎﻭوﻝلحصل
الطبي ،كما
ﻟﻠﺳﻠﻑف ھيوز
ھوارد
ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕت ﺍاﻟﺧﻠﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻣﺩدﻣﺟﺔ.
ﺍاﻟﺫذﺍاﺗﻳﯾﺔ ﺑﻳﯾﻥن
ﺍاﻟﺟﺯزﻳﯾﺋﻳﯾﺔ
ﺍاﻹﺷﺎﺭرﺍاﺕت
ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻳﯾﺔ
ﺍاﻟﻣﻭوﺍاﺩد
علىﺗﺄﺛﻳﯾﺭر
منھمﻛﻳﯾﻔﻳﯾﺔ
ﺧﺎﺹص
ﻭوﺍاﻟﺑﺎﻟﻐﻳﯾﻥن،٬
ﺃأﻟﻑف ﻓﻳﯾﺷﺭر ﻣﺎ ﻳﯾﺯزﻳﯾﺩد ﻋﻥن  65ﻣﻧﺷﻭوﺭر ﻭو  120ﻣﻥن ﺍاﻟﻌﺭرﻭوﺽض ﺍاﻟﻌﻠﻣﻳﯾﺔ ﻭوﺣﺻﻝل ﻋﻠﻰ  4ﺑﺭرﺍاءﺍاﺕت ﺍاﻻﺧﺗﺭرﺍاﻉع .ﻛﺫذﻟﻙك ﺃأﺷﺭرﻑف ﻓﻳﯾﺷﺭر
في عام  ٢٠١٢انتخب فيشر زميل في المعھد األمريكي للھندسة الطبية والبيولوجية .وباإلضافة إلى ذلك ،حصل فيشر
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻳﯾﻡم  3ﻣﻥن ﻁطﻠﺑﺔ ﺍاﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳﯾﺭر ﻭو  10ﻣﻥن ﻁطﻠﺑﺔ ﺩدﻛﺗﻭوﺭرﺍاﻩه .ﻭوﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇإﻟﻰ ﺫذﻟﻙك ،٬ﺃأﺷﺭرﻑف ﻓﻳﯾﺷﺭر ﻋﻠﻰ ﺃأﻛﺛﺭر ﻣﻥن  40ﺑﺎﺣﺙث
على جائزة شھادة المؤسسة الوطنية للعلوم ) (٢٠٠٥وجائزة الباحث من مؤسسة التھاب المفاصل في ) (٢٠٠٦وجائزة
ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﺑﺭرﻩه ﺍاﻟﺧﺎﺹص 2 ،٬ﻣﻧﻬﮭﻡم ،٬ﻣﻧﺣﺗﻬﮭﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻳﯾﺭرﻳﯾﻼﻧﺩد ﻟﻘﺏب ﺍاﻟﺑﺎﺣﺙث ﺍاﻟﻣﺗﻣﻳﯾﺯز ﻭو  3ﻣﻧﻬﮭﻡم ﺣﺻﻠﻭوﺍا ﻋﻠﻰ ﺯزﻣﺎﻟﺔ ﺍاﻟﺑﺣﺙث
اإلبداع من جامعة ميريالند ) (٢٠٠٦وجائزة الخريج المتميز من قسم الھندسة الحيوية في جامعة رايس )  (٢٠٠٧وجائزة
ﺍاﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﻥن ﻣﻌﻬﮭﺩد ﻫﮬﮪھﻭوﺍاﺭرﺩد ﻫﮬﮪھﻳﯾﻭوﺯز ﺍاﻟﻁطﺑﻲ ،٬ﻛﻣﺎ ﺣﺻﻝل  18ﻣﻧﻬﮭﻡم ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺯزﺓة ﺍاﻟﻁطﻣﻭوﺡح ﻣﻥن ﻣﻌﻬﮭﺩد ﻣﺅؤﺳﺳﺔ ﻣﻳﯾﺭرﻳﯾﻼﻧﺩد ﻟﻠﺗﻛﻧﻭوﻟﻭوﺟﻳﯾﺎ.
االنجاز في تحسين نوعية الحياة من مؤسسة التھاب المفاصل ) (٢٠٠٨وجائز المنافسة العادلة من جامعة ميريالند
.(٢٠١١
ميريالند )
ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺔفي جامعة
ﻟﻠﻬﮭﻧﺩدﺳﺔ فيشل
الحيوية كلية
ﺍاﻟﻣﻌﻬﮭﺩدالھندسة
من قسم
التميز في
ﺇإﻟﻰ ﺫذﻟﻙك ،٬ﺣﺻﻝل ﻓﻳﯾﺷﺭر
ﻭوﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻭوﺍاﻟﺑﻳﯾﻭوﻟﻭوﺟﻳﯾﺔ.
ﺍاﻷﻣﺭرﻳﯾﻛﻲ
التدريس ﻓﻲ
ﻓﻳﯾﺷﺭر ﺯزﻣﻳﯾﻝل
وجائزةﺍاﻧﺗﺧﺏب
2012(٢٠٠٩
)ﻓﻲ ﻋﺎﻡم
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺯزﺓة ﺷﻬﮭﺎﺩدﺓة ﺍاﻟﻣﺅؤﺳﺳﺔ ﺍاﻟﻭوﻁطﻧﻳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭوﻡم )  (2005ﻭوﺟﺎﺋﺯزﺓة ﺍاﻟﺑﺎﺣﺙث ﻣﻥن ﻣﺅؤﺳﺳﺔ ﺍاﻟﺗﻬﮭﺎﺏب ﺍاﻟﻣﻔﺎﺻﻝل ﻓﻲ )  (2006ﻭوﺟﺎﺋﺯزﺓة
في عام  ،٢٠٠٧وجه فيشر مؤسسة العلوم الوطنية إلى دعم موقع الخبرات البحثية في الھندسة الحيوية الجزيئية والخلوية
ﺍاﻹﺑﺩدﺍاﻉع ﻣﻥن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻳﯾﺭرﻳﯾﻼﻧﺩد )  (2006ﻭوﺟﺎﺋﺯزﺓة ﺍاﻟﺧﺭرﻳﯾﺞ ﺍاﻟﻣﺗﻣﻳﯾﺯز ﻣﻥن ﻗﺳﻡم ﺍاﻟﻬﮭﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻳﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺭرﺍاﻳﯾﺱس ) (2007
للطالب الجامعيين .وقد شغل فيشر منصب رئيس تحرير العديد من األعمال ،ويشغل حاليا منصب محرر ورئيس مجلة
ﻭوﺟﺎﺋﺯزﺓة ﺍاﻻﻧﺟﺎﺯز ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳﯾﻥن ﻧﻭوﻋﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺣﻳﯾﺎﺓة ﻣﻥن ﻣﺅؤﺳﺳﺔ ﺍاﻟﺗﻬﮭﺎﺏب ﺍاﻟﻣﻔﺎﺻﻝل )  (2008ﻭوﺟﺎﺋﺯز ﺍاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺍاﻟﻌﺎﺩدﻟﺔ ﻣﻥن ﺟﺎﻣﻌﺔ
ھندسة األنسجة ،مراجعات الجزء ب .قام فيشر بتحرير كتابين ،وكان رئيس تحرير ھندسة األنسجة في الطبعة الثالثة من
ﻣﻳﯾﺭرﻳﯾﻼﻧﺩد ) (2009ﻭوﺟﺎﺋﺯزﺓة ﺍاﻟﺗﻣﻳﯾﺯز ﻓﻲ ﺍاﻟﺗﺩدﺭرﻳﯾﺱس ﻣﻥن ﻗﺳﻡم ﺍاﻟﻬﮭﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻳﯾﺔ ﻛﻠﻳﯾﺔ ﻓﻳﯾﺷﻝل ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻳﯾﺭرﻳﯾﻼﻧﺩد ) .(2011
كتيب الھندسة الطبية الحيوية ).(٢٠٠٦
ﻓﻲ ﻋﺎﻡم  ،٬2007ﻭوﺟﻪﮫ ﻓﻳﯾﺷﺭر ﻣﺅؤﺳﺳﺔ ﺍاﻟﻌﻠﻭوﻡم ﺍاﻟﻭوﻁطﻧﻳﯾﺔ ﺇإﻟﻰ ﺩدﻋﻡم ﻣﻭوﻗﻊ ﺍاﻟﺧﺑﺭرﺍاﺕت ﺍاﻟﺑﺣﺛﻳﯾﺔ ﻓﻲ ﺍاﻟﻬﮭﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺟﺯزﻳﯾﺋﻳﯾﺔ ﻭوﺍاﻟﺧﻠﻭوﻳﯾﺔ
جون أ .يانسن ،د يدي اس ،حصل على درجة دكتوراه في طب األسنان من جامعة رادبود نيميغن وتخرج في عام
ﻟﻠﻁطﻼﺏب ﺍاﻟﺟﺎﻣﻌﻳﯾﻳﯾﻥن .ﻭوﻗﺩد ﺷﻐﻝل ﻓﻳﯾﺷﺭر ﻣﻧﺻﺏب ﺭرﺋﻳﯾﺱس ﺗﺣﺭرﻳﯾﺭر ﺍاﻟﻌﺩدﻳﯾﺩد ﻣﻥن ﺍاﻷﻋﻣﺎﻝل ،٬ﻭوﻳﯾﺷﻐﻝل ﺣﺎﻟﻳﯾﺎ ﻣﻧﺻﺏب ﻣﺣﺭرﺭر ﻭوﺭرﺋﻳﯾﺱس ﻣﺟﻠﺔ
 .١٩٧٧وفي ذات العام ،بدأ ممارسة طب األسنان بدوام جزئي في ماسوليوس ،ھولندا .وبعد ذلك،حصل على شھادة
ﻫﮬﮪھﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻷﻧﺳﺟﺔ ،٬ﻣﺭرﺍاﺟﻌﺎﺕت ﺍاﻟﺟﺯزء ﺏب .ﻗﺎﻡم ﻓﻳﯾﺷﺭر ﺑﺗﺣﺭرﻳﯾﺭر ﻛﺗﺎﺑﻳﯾﻥن ،٬ﻭوﻛﺎﻥن ﺭرﺋﻳﯾﺱس ﺗﺣﺭرﻳﯾﺭر ﻫﮬﮪھﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻷﻧﺳﺟﺔ ﻓﻲ ﺍاﻟﻁطﺑﻌﺔ ﺍاﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻥن
الدكتوراه في التصاق الخاليا الظاھرية بالمواد المستخدمة في زراعة األسنان في عام  ١٩٨٤من جامعة نيميغن رادبود.
ﻛﺗﻳﯾﺏب ﺍاﻟﻬﮭﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻳﯾﺔ ) .(2006
بعد أن عمل أستاذا مساعدا في أمستردام واليدن وعاد إلى نيميغن في عام  ١٩٩١ليصبح أستاذ مشارك في المواد الحيوية
وزراعة األسنان قبل تعيينه في أبريل نيسان  .١٩٩٦في أبريل  ،٢٠٠٨انتخب عضوا في األكاديمية الملكية الھولندية
للفنون والعلوم )قسم الطب والصحة( .وفي عام  ،٢٠٠٩تم تعيينه أستاذ فخري في جامعة سيتشوان ،سيتشوان ،الصين
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ﻁطﺏب المجال
اختراع وھو عضو  /رئيس تحرير ثمانية من
ﺍاﻟﺩدﻛﺗﻭوﺭرﺍاﻩه ﻓﻲ ﺍاﻟﺗﺻﺎﻕق ﺍاﻟﺧﻼﻳﯾﺎ ﺍاﻟﻅظﺎﻫﮬﮪھﺭرﻳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻭوﺍاﺩد ﺍاﻟﻣﺳﺗﺧﺩدﻣﺔ ﻓﻲ ﺯزﺭرﺍاﻋﺔ ﺍاﻷﺳﻧﺎﻥن
ھيئة التحرير :األساليب.
ﻓﻲ ﻋﺎﻡم  1984ﻣﻥن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻳﯾﻣﻳﯾﻐﻥن ﺭرﺍاﺩدﺑﻭوﺩد .ﺑﻌﺩد ﺃأﻥن ﻋﻣﻝل ﺃأﺳﺗﺎﺫذﺍا ﻣﺳﺎﻋﺩدﺍا ﻓﻲ
تدريب
استكماله ال
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وجامعة ﻭوﻋﺎﺩد
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حيث
جامعة
ﺃأﺑﺭرﻳﯾﻝل في
عشرﻓﻲسنوات
ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻳﯾﺔ الجراحة
ﺍاﻟﻣﻭوﺍاﺩدجونسون
في الجراحة العامة والتجميل ،مارس الدكتور
بيتسبرغ ﺃأﺑﺭرﻳﯾﻝل
 .1996ﻓﻲ
ﻧﻳﯾﺳﺎﻥن
لمدةﺗﻌﻳﯾﻳﯾﻧﻪﮫ
الترميميةﻗﺑﻝل
ﻭوﺯزﺭرﺍاﻋﺔ ﺍاﻷﺳﻧﺎﻥن
ﻭوﺍاﻟﻌﻠﻭوﻡمالتنفيذي
ﻟﻠﻔﻧﻭوﻥنالرئيس
المشارك/
المؤسس
تقلدھا
المناصب التي
ﺍاﻧﺗﺧﺏبومن
بيتسبرغ.
أسس وكان أول رئيس لمبادرة ھندسة األنسجة
)ﻗﺳﻡم
ﺍاﻟﻬﮭﻭوﻟﻧﺩدﻳﯾﺔ
ﺍاﻟﻣﻠﻛﻳﯾﺔ
ﺍاﻷﻛﺎﺩدﻳﯾﻣﻳﯾﺔ
ﻋﺿﻭوﺍا ﻓﻲ
،٬2008
ﺟﺎﻣﻌﺔ اي في بي
ﻓﻲ شركة
ﻓﺧﺭرﻱيفي
التنفيذي
الرئيس
أيسوريا
المراقبين ال
ﺳﻳﯾﺗﺷﻭوﺍاﻥن،٬
ﺃأﺳﺗﺎﺫذ
ونائبﺗﻌﻳﯾﻳﯾﻧﻪﮫ
 ،٬2009ﺗﻡم
طبيينﻓﻲفيﻋﺎﻡم
ﻭوﺍاﻟﺻﺣﺔ( .ﻭو
في معلوماتية األنسجة وعلوم الحياة وكبيرﺍاﻟﻁطﺏب

ﻫﮬﮪھﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻷﻧﺳﺟﺔ ،٬ﻣﺭرﺍاﺟﻌﺎﺕت ﺍاﻟﺟﺯزء ﺏب .ﻗﺎﻡم ﻓﻳﯾﺷﺭر ﺑﺗﺣﺭرﻳﯾﺭر ﻛﺗﺎﺑﻳﯾﻥن ،٬ﻭوﻛﺎﻥن ﺭرﺋﻳﯾﺱس ﺗﺣﺭرﻳﯾﺭر ﻫﮬﮪھﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻷﻧﺳﺟﺔ ﻓﻲ ﺍاﻟﻁطﺑﻌﺔ ﺍاﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻥن
ﻛﺗﻳﯾﺏب ﺍاﻟﻬﮭﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻳﯾﺔ ) .(2006

ﺟﻭوﻥن ﺃأ .ﻳﯾﺎﻧﺳﻥن ،٬ﺩد ﻳﯾﺩدﻱي ﺍاﺱس ،٬ﺣﺻﻝل ﻋﻠﻰ ﺩدﺭرﺟﺔ ﺩدﻛﺗﻭوﺭرﺍاﻩه ﻓﻲ ﻁطﺏب ﺍاﻷﺳﻧﺎﻥن ﻣﻥن
	
  
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺭرﺍاﺩدﺑﻭوﺩد ﻧﻳﯾﻣﻳﯾﻐﻥن ﻭوﺗﺧﺭرﺝج ﻓﻲ ﻋﺎﻡم  .1977ﻭوﻓﻲ ﺫذﺍاﺕت ﺍاﻟﻌﺎﻡم ،٬ﺑﺩدﺃأ ﻣﻣﺎﺭرﺳﺔ
ﻁطﺏب ﺍاﻷﺳﻧﺎﻥن ﺑﺩدﻭوﺍاﻡم ﺟﺯزﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﺳﻭوﻟﻳﯾﻭوﺱس ،٬ﻫﮬﮪھﻭوﻟﻧﺩدﺍا .ﻭوﺑﻌﺩد ﺫذﻟﻙك،٬ﺣﺻﻝل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﮭﺎﺩدﺓة
ﺍاﻟﺩدﻛﺗﻭوﺭرﺍاﻩه ﻓﻲ ﺍاﻟﺗﺻﺎﻕق ﺍاﻟﺧﻼﻳﯾﺎ ﺍاﻟﻅظﺎﻫﮬﮪھﺭرﻳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻭوﺍاﺩد ﺍاﻟﻣﺳﺗﺧﺩدﻣﺔ ﻓﻲ ﺯزﺭرﺍاﻋﺔ ﺍاﻷﺳﻧﺎﻥن
ﻓﻲ ﻋﺎﻡم  1984ﻣﻥن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻳﯾﻣﻳﯾﻐﻥن ﺭرﺍاﺩدﺑﻭوﺩد .ﺑﻌﺩد ﺃأﻥن ﻋﻣﻝل ﺃأﺳﺗﺎﺫذﺍا ﻣﺳﺎﻋﺩدﺍا ﻓﻲ
ﺃأﻣﺳﺗﺭرﺩدﺍاﻡم ﻭوﻻﻳﯾﺩدﻥن ﻭوﻋﺎﺩد ﺇإﻟﻰ ﻧﻳﯾﻣﻳﯾﻐﻥن ﻓﻲ ﻋﺎﻡم  1991ﻟﻳﯾﺻﺑﺢ ﺃأﺳﺗﺎﺫذ ﻣﺷﺎﺭرﻙك ﻓﻲ
ﺍاﻟﻣﻭوﺍاﺩد ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻳﯾﺔ ﻭوﺯزﺭرﺍاﻋﺔ ﺍاﻷﺳﻧﺎﻥن ﻗﺑﻝل ﺗﻌﻳﯾﻳﯾﻧﻪﮫ ﻓﻲ ﺃأﺑﺭرﻳﯾﻝل ﻧﻳﯾﺳﺎﻥن  .1996ﻓﻲ ﺃأﺑﺭرﻳﯾﻝل
 ،٬2008ﺍاﻧﺗﺧﺏب ﻋﺿﻭوﺍا ﻓﻲ ﺍاﻷﻛﺎﺩدﻳﯾﻣﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻣﻠﻛﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻬﮭﻭوﻟﻧﺩدﻳﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧﻭوﻥن ﻭوﺍاﻟﻌﻠﻭوﻡم )ﻗﺳﻡم
ﺍاﻟﻁطﺏب ﻭوﺍاﻟﺻﺣﺔ( .ﻭوﻓﻲ ﻋﺎﻡم  ،٬2009ﺗﻡم ﺗﻌﻳﯾﻳﯾﻧﻪﮫ ﺃأﺳﺗﺎﺫذ ﻓﺧﺭرﻱي ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻳﯾﺗﺷﻭوﺍاﻥن،٬
ﺳﻳﯾﺗﺷﻭوﺍاﻥن ،٬ﺍاﻟﺻﻳﯾﻥن ﻭوﻓﻲ ﻋﺎﻡم  ،٬2010ﺗﻌﻳﯾﻥن ﺃأﺳﺗﺎﺫذ ﺑﺎﺣﺙث ﻭوﺭرﺋﻳﯾﺱس ﺯزﺭرﺍاﻋﺔ ﺍاﻷﺳﻧﺎﻥن
ﻭوﺃأﺑﺣﺎﺙث ﺍاﻻﻧﺩدﻣﺎﺝج ﺍاﻟﻌﻅظﻣﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﻳﯾﺔ ﻁطﺏب ﺍاﻷﺳﻧﺎﻥن ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍاﻟﻣﻠﻙك ﺳﻌﻭوﺩد،٬
ﺍاﻟﺭرﻳﯾﺎﺽض ،٬ﺍاﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍاﻟﻌﺭرﺑﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺳﻌﻭوﺩدﻳﯾﺔ .ﻭوﻗﺩد ﺳﺎﻫﮬﮪھﻡم ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻳﯾﻑف ﻣﺎ ﻳﯾﺯزﻳﯾﺩد ﻋﻥن  500ﻣﻧﺷﻭوﺭر ﻭوﺣﺻﻝل ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻊ ﺑﺭرﺍاءﺍاﺕت ﺍاﺧﺗﺭرﺍاﻉع ﻭوﻫﮬﮪھﻭو
ﻋﺿﻭو  /ﺭرﺋﻳﯾﺱس ﺗﺣﺭرﻳﯾﺭر ﺛﻣﺎﻧﻳﯾﺔ ﻣﻥن ﺍاﻟﻣﺟﻼﺕت ﺍاﻟﻌﻠﻣﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺩدﻭوﻟﻳﯾﺔ ،٬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫذﻟﻙك ﻣﺟﻠﺔ ﻫﮬﮪھﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻷﻧﺳﺟﺔ ،٬ﺍاﻟﺟﺯزء ﺝج ﻓﻲ ﻫﮬﮪھﻳﯾﺋﺔ ﺍاﻟﺗﺣﺭرﻳﯾﺭر:
ﺍاﻷﺳﺎﻟﻳﯾﺏب.

ﺑﻳﯾﺗﺭر ﺟﻳﯾﻡم ﺟﻭوﻧﺳﻭوﻥن ،٬ﺃأﻡم ﺩدﻱي ﻫﮬﮪھﻭو ﺧﺭرﻳﯾﺞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻭوﺗﺭرﺩدﺍاﻡم ﻭوﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭوﻻﻳﯾﺔ ﻧﻳﯾﻭوﻳﯾﻭوﺭرﻙك
	
  
ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺔ ﻟﻠﺩدﺭرﺍاﺳﺎﺕت ﺍاﻟﻌﻠﻳﯾﺎ .ﺑﻌﺩد ﺍاﺳﺗﻛﻣﺎﻟﻪﮫ ﺍاﻟﺗﺩدﺭرﻳﯾﺏب ﻓﻲ ﺍاﻟﺟﺭرﺍاﺣﺔ ﺍاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭوﺍاﻟﺗﺟﻣﻳﯾﻝل،٬
ﻣﺎﺭرﺱس ﺍاﻟﺩدﻛﺗﻭوﺭر ﺟﻭوﻧﺳﻭوﻥن ﺍاﻟﺟﺭرﺍاﺣﺔ ﺍاﻟﺗﺭرﻣﻳﯾﻣﻳﯾﺔ ﻟﻣﺩدﺓة ﻋﺷﺭر ﺳﻧﻭوﺍاﺕت ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻳﯾﺗﺳﺑﺭرﻍغ
ﺣﻳﯾﺙث ﺃأﺳﺱس ﻭوﻛﺎﻥن ﺃأﻭوﻝل ﺭرﺋﻳﯾﺱس ﻟﻣﺑﺎﺩدﺭرﺓة ﻫﮬﮪھﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻷﻧﺳﺟﺔ ﺑﻳﯾﺗﺳﺑﺭرﻍغ .ﻭوﻣﻥن ﺍاﻟﻣﻧﺎﺻﺏب
ﺍاﻟﺗﻲ ﺗﻘﻠﺩدﻫﮬﮪھﺎ ﺍاﻟﻣﺅؤﺳﺱس ﺍاﻟﻣﺷﺎﺭرﻙك /ﺍاﻟﺭرﺋﻳﯾﺱس ﺍاﻟﺗﻧﻔﻳﯾﺫذﻱي ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻭوﻣﺎﺗﻳﯾﺔ ﺍاﻷﻧﺳﺟﺔ ﻭوﻋﻠﻭوﻡم
ﺍاﻟﺣﻳﯾﺎﺓة ﻭوﻛﺑﻳﯾﺭر ﺍاﻟﻣﺭرﺍاﻗﺑﻳﯾﻥن ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﻳﯾﻥن ﻓﻲ ﺃأﻳﯾﺳﻭوﺭرﻳﯾﺎ ﻭوﻧﺎﺋﺏب ﺍاﻟﺭرﺋﻳﯾﺱس ﺍاﻟﺗﻧﻔﻳﯾﺫذﻱي ﻓﻲ ﺷﺭرﻛﺔ ﺍاﻱي
ﻓﻲ ﺑﻲ ﻭوﺇإﻧﺗﺟﺭرﻳﯾﻭوﻥن ،٬ﻭوﻳﯾﻌﻣﻝل ﻓﻲ ﺍاﻟﻭوﻗﺕت ﺍاﻟﺣﺎﺿﺭر ﻛﻧﺎﺋﺏب ﺭرﺋﻳﯾﺱس ﺍاﻟﺑﺣﻭوﺙث ﻭوﺍاﻟﺗﻧﻣﻳﯾﺔ
ﻭوﺍاﻟﺷﺅؤﻭوﻥن ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﻧﻭوﻟﻭوﺟﻳﯾﺎ ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺔ ﻓﺎﻧﺳﻳﯾﻑف ،٬ﺃأﻋﻣﺎﻝل ﺁآﻓﺭرﻱي ﺩدﻳﯾﻧﻳﯾﺳﻭوﻥن .ﺗﺭرﺃأﺱس ﻣﺟﻠﺱس
ﺑﺣﻭوﺙث ﺟﺭرﺍاﺣﺔ ﺍاﻟﺗﺟﻣﻳﯾﻝل ﻭوﻛﺎﻥن ﺭرﺋﻳﯾﺳﺎ ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺗﻛﻧﻭوﻟﻭوﺟﻳﯾﺎ ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻳﯾﺔ ﻭوﻻﻳﯾﺔ ﺑﻧﺳﻠﻔﺎﻧﻳﯾﺎ
ﻭوﺟﻣﻌﻳﯾﺔ ﻫﮬﮪھﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻷﻧﺳﺟﺔ ﺍاﻟﺩدﻭوﻟﻳﯾﺔ ﻭوﺣﺎﻟﻳﯾﺎ ﺍاﻟﺭرﺋﻳﯾﺱس ﺍاﻟﻣﺣﺭرﺭر ﻭوﺭرﺋﻳﯾﺱس ﺛﻼﺛﺔ ﺃأﺟﺯزﺍاء ﻓﻲ
ﻣﺟﻠﺔ ﻫﮬﮪھﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻷﻧﺳﺟﺔ .ﻛﻡم ﻋﻣﻝل ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ ﺍاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻳﯾﺭرﻣﻳﯾﺱس ،٬ﻣﺟﻠﺱس ﺃأﻣﻧﺎء ﺍاﻟﻣﺑﺎﺩدﺭرﺓة
ﻟﻬﮭﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻷﻧﺳﺟﺔ ﺑﻳﯾﺗﺳﺑﺭرﻍغ ﻭوﺍاﻟﻣﺅؤﺳﺳﺔ ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻭوﺭرﺙث ﻛﺎﺭرﻭوﻟﻳﯾﻧﺎ .ﻭوﻋﻣﻝل ﺃأﺳﺗﺎﺫذ ﻣﺳﺎﻋﺩد ﻟﻠﺟﺭرﺍاﺣﺔ ﻭوﺍاﻟﻬﮭﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻳﯾﺔ
ﻭوﺍاﻷﻋﻣﺎﻝل ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﺭرﻭوﻟﻳﯾﻧﺎ ﺍاﻟﺷﻣﺎﻟﻳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﺎﺑﻝل ﻫﮬﮪھﻳﯾﻝل ﻭوﻓﻲ ﺍاﻟﻬﮭﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻳﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻭوﺭرﺙث ﻛﺎﺭرﻭوﻻﻳﯾﻧﺎ ﻭوﻓﻲ ﺍاﻟﻁطﺏب ﺍاﻟﺗﺟﺩدﻳﯾﺩدﻱي ﻓﻲ
ﻛﻠﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻁطﺏب ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭوﻳﯾﻙك ﻓﻭوﺭرﻳﯾﺳﺕت.

	
  

ﺃأﻧﻁطﻭوﻧﻳﯾﻭوﺱس ﺝج .ﻣﻳﯾﻛﻭوﺱس ،٬ﺩدﻛﺗﻭوﺭرﺍاﻩه ﻣﻥن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺭرﺍاﻳﯾﺱس ﻓﻲ ﺍاﻟﻬﮭﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻳﯾﺔ ﻭوﺍاﻟﻬﮭﻧﺩدﺳﺔ
ﺍاﻟﻛﻳﯾﻣﻳﯾﺎﺋﻳﯾﺔ ﻭوﺍاﻟﺑﻳﯾﻭوﻟﻭوﺟﻳﯾﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎﺫذ ﻟﻭوﻳﯾﺱس ﻛﺎﻟﺩدﺭر  .ﺗﺭرﻛﺯز ﺃأﺑﺣﺎﺛﻪﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻭوﻟﻳﯾﻑف ﻭوﺗﺟﻬﮭﻳﯾﺯز
ﻭوﺗﻘﻳﯾﻳﯾﻡم ﺍاﻟﻣﻭوﺍاﺩد ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺟﺩدﻳﯾﺩدﺓة ﻻﺳﺗﺧﺩدﺍاﻣﻬﮭﺎ ﺑﻭوﺻﻔﻬﮭﺎ ﺭرﺍاﻓﻌﺎﺕت ﻟﻬﮭﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻷﻧﺳﺟﺔ،٬
ﻛﻧﺎﻗﻼﺕت ﻟﺗﺳﻠﻳﯾﻡم ﺍاﻟﻌﻘﺎﻗﻳﯾﺭر ﺍاﻟﻣﺗﺣﻛﻡم ﺑﻬﮭﺎ ﻭوﺍاﻟﻧﺎﻗﻼﺕت ﻏﻳﯾﺭر ﺍاﻟﻔﻳﯾﺭرﻭوﺳﻳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝج ﺑﺎﻟﺟﻳﯾﻧﺎﺕت.

ﻛﻠﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻁطﺏب ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭوﻳﯾﻙك ﻓﻭوﺭرﻳﯾﺳﺕت.

	
  

ﺃأﻧﻁطﻭوﻧﻳﯾﻭوﺱس ﺝج .ﻣﻳﯾﻛﻭوﺱس ،٬ﺩدﻛﺗﻭوﺭرﺍاﻩه ﻣﻥن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺭرﺍاﻳﯾﺱس ﻓﻲ ﺍاﻟﻬﮭﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻳﯾﺔ ﻭوﺍاﻟﻬﮭﻧﺩدﺳﺔ
ﺍاﻟﻛﻳﯾﻣﻳﯾﺎﺋﻳﯾﺔ ﻭوﺍاﻟﺑﻳﯾﻭوﻟﻭوﺟﻳﯾﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎﺫذ ﻟﻭوﻳﯾﺱس ﻛﺎﻟﺩدﺭر  .ﺗﺭرﻛﺯز ﺃأﺑﺣﺎﺛﻪﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻭوﻟﻳﯾﻑف ﻭوﺗﺟﻬﮭﻳﯾﺯز
ﻭوﺗﻘﻳﯾﻳﯾﻡم ﺍاﻟﻣﻭوﺍاﺩد ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺟﺩدﻳﯾﺩدﺓة ﻻﺳﺗﺧﺩدﺍاﻣﻬﮭﺎ ﺑﻭوﺻﻔﻬﮭﺎ ﺭرﺍاﻓﻌﺎﺕت ﻟﻬﮭﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻷﻧﺳﺟﺔ،٬
ﻛﻧﺎﻗﻼﺕت ﻟﺗﺳﻠﻳﯾﻡم ﺍاﻟﻌﻘﺎﻗﻳﯾﺭر ﺍاﻟﻣﺗﺣﻛﻡم ﺑﻬﮭﺎ ﻭوﺍاﻟﻧﺎﻗﻼﺕت ﻏﻳﯾﺭر ﺍاﻟﻔﻳﯾﺭرﻭوﺳﻳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝج ﺑﺎﻟﺟﻳﯾﻧﺎﺕت.
ﻭوﻗﺩد ﺁآﻟﻑف ﻣﺎ ﻳﯾﺯزﻳﯾﺩد  460ﺍاﻟﻣﻧﺷﻭوﺭرﺍاﺕت ﻭو ﺣﺻﻝل ﻋﻠﻰ  25ﺑﺭرﺍاءﺓة ﺍاﺧﺗﺭرﺍاﻉع .ﻭوﻫﮬﮪھﻭو
ﺯزﻣﻳﯾﻝل ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﯾﺔ ﺍاﻷﻣﻳﯾﺭرﻛﻳﯾﺔ ﻟﺗﻁطﻭوﻳﯾﺭر ﺍاﻟﻌﻠﻭوﻡم ﻭوﻓﻲ ﺍاﻟﻣﻌﻬﮭﺩد ﺍاﻷﻣﺭرﻳﯾﻛﻲ ﻟﻠﻬﮭﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺔ
ﻭوﺍاﻟﺑﻳﯾﻭوﻟﻭوﺟﻳﯾﺔ ﻭوﺟﻣﻌﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻬﮭﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻳﯾﺔ ﻭوﺟﻣﻌﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺗﺻﺭرﻳﯾﻑف ﺍاﻟﻣﺻﺭرﺡح ﺑﻪﮫ
ﻭوﻓﻲ ﺍاﻻﺗﺣﺎﺩد ﺍاﻟﺩدﻭوﻟﻲ ﻟﺟﻣﻌﻳﯾﺎﺕت ﺍاﻟﻌﻠﻭوﻡم ﻭوﺍاﻟﻬﮭﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻳﯾﺔ ﻭوﺍاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍاﻟﺩدﻭوﻟﻲ ﻟﻬﮭﻧﺩدﺳﺔ
ﺍاﻷﻧﺳﺟﺔ ﻭوﺍاﻟﻁطﺏب ﺍاﻟﺗﺟﺩدﻳﯾﺩدﻱي .ﻭوﻫﮬﮪھﻭو ﺃأﻳﯾﺿﺎ ﻋﺿﻭو ﻓﻲ ﺍاﻷﻛﺎﺩدﻳﯾﻣﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻭوﻁطﻧﻳﯾﺔ ﻟﻠﻬﮭﻧﺩدﺳﺔ
ﻭوﻓﻲ ﻣﻌﻬﮭﺩد ﺍاﻟﻁطﺏب ﺍاﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻛﺎﺩدﻳﯾﻣﻳﯾﺎﺕت ﺍاﻟﻭوﻁطﻧﻳﯾﺔ .ﺩد .ﻣﻳﯾﻛﻭوﺱس ﻫﮬﮪھﻭو ﺍاﻟﻣﺣﺭرﺭر ﺍاﻟﻣﺷﺎﺭرﻙك
ﻭوﺭرﺋﻳﯾﺱس ﺛﻼﺛﺔ ﺃأﺟﺯزﺍاء ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﻫﮬﮪھﻧﺩدﺳﺔ ﺍاﻷﻧﺳﺟﺔ.

