
االبحاث حسب الجهات الداعمة
عمادة البحث العلمي اسم

الجهة
1 رمز

الجهة
ر. مالي قيمة

الدعم
الكلية عنوان البحث حالة

البحث
اسم الباحث

الرئيسي
8800 كلية اآلداب الموسمية السياحية في البتراء،

االردن: انماطها، وتاثيراتها، وتكيف
الفنادق معها

مفتوح نضال محمد مفلح
الزبون

116

6300 كلية اآلداب التغير في أنماط الغطاء األرضي
واستعماالت األراضي في وادي ابن

حماد/ محافظة الكرك

مفتوح دالل علي سليمان
زريقات

120

5000 كلية اآلداب كشف الحجب والستور عما دفع الهل
المدينة مع امير مكة سرور المؤلف :

زين العابدين البرزنجي

مفتوح حنان سليمان
محمد ملكاوي

259

3500 كلية االثار
والسياحة

دراسة معيقات انخراط االناث في
سوق العمل السياحي في االردن

مفتوح مامون حسين
عبدالله عالن

276

4480 كلية االمير
الحسين بن عبدالله

الثاني للدراسات
الدولية والعلو

مكانة مشاركة المرأة االردنية
،ومعوقات وصولها الى المواقع

السياسية واالدارية العليا : دراسة
استطالعية

مغلق عبدالمجيد علي
المحمد العزام

106

1680 كلية االمير
الحسين بن عبدالله

الثاني للدراسات
الدولية والعلو

دراسة تحليلية لالنتخابات البرلمانية
البرلمان الثامن عشر لعام 2016

مفتوح امين عواد مهنا
المشاقبه

261

2900 كلية التمريض المعتقدات الصحية والنماذج الشعبية
للمرض في االسرة العربية : نهج

المحور العائلي

مفتوح ديانا هاشم
عبدالفتاح عربيات

108

1000
0

كلية التمريض استخدام وحدات العناية المركزة
وامكاناتها لذوي الحاالت الحرجه من
مرضى السرطان في نهاية الحياه في
االردن : مشروع بحث وطني متعدد

المراحل

مفتوح عيسى محمد علي
المنصور

111

4200 كلية التمريض تجربة الممرضين حديثي التخرج فيما
يتعلق بمواجهة السلوكات غير االمنة

مفتوح محمد وليد يوسف
دارعواد

182

2300 كلية التمريض استطالع تجربة النساء الحوامل
المهددات بوالدة مبكرة اثناء مكوثهن

في مراكز الرعاية الصحية في االردن

مفتوح دعاء يوسف محمد
المحارمة

183

4800 كلية التمريض استطالع لممارسات الممرضات
وموقفهم تجاه والمعاني المرتبطة لديهم
بالرعاية المرتكزة على االسرة ووجود
االسرة اثناء تقديم الرعاية التمريضية
لالطفال في اماكن رعاية االطفال في

المستشفى

مفتوح نادين محمود
ابراهيم

عبدالرازق

184

2500 كلية التمريض راي االمهات االردنيات
والممرضات/القابالت القانونيات
بسلوكيات الرعاية التمريضية في

اقسام الوالدة والنفاس

مفتوح دعاء يوسف محمد
المحارمة

187

1794 4500 كلية التمريض كفاءة الكادر التمريضي ضغوطات مفتوح ممدوح ياسين فالح 290



العمل التوتر والرضى عن الرعاية
المقدمة لكبار السن

الحنيطي

1795 5000 كلية التمريض الكشف عن نسبة حصول وعوامل
الخطورة والمخرجات السريرية

لإلقامة في المستشفى لفترات طويلة
في وحدة العناية المركزة لحديثي

الوالدة

مفتوح نادين محمود
ابراهيم

عبدالرازق

291

1700
0

كلية الزراعة تاثير الزنك من مصدر عضوي على
االداء االنتاجي ونفاذية االمعاء

للدواجن تحت تاثير االجهاد الحراري

مفتوح مهند خالد علي ابو
عجمية

105

1843 1450
0

كلية الزراعة اثر التفاح والزنجبيل ضد مرض
الكوكسيديا واالداء االنتاجي للدجاج

مفتوح فراس محمود فالح
هياجنه

122

2000
0

كلية الزراعة تحديد مواقع الجينات المسؤولة عن
االنتاجية في سالالت محلية من نبات
القمح القاسي باستخدام طريقة المسح

الجينومي الشامل الرتباط الصفات

مفتوح عايد مريف عايد
العبدالالت

123

1000
0

كلية الزراعة تطوير نظام رش الي داخل البيوت
البالستكية لمعاملة مرض البياض

الدقيقي على نبات الخيار

مفتوح بسام مصطفى
محمد القراله

144

1750
0

كلية الزراعة دراسة تاثير استخدام تقنيات تظليل
مختلفة للبيوت البالستكية على نوعية

الثمار ،االنتاج، االفات الحشرية
والفيروسية لنبات الخيار

مفتوح صالح الدين
عبدالسالم االعرج

145

4900 كلية الزراعة دراسة تاثير مكمالت الحديد على
مستويات سكر وانسولين الدم ومؤشر

مقاومة االنسولين في اناث جرذان
سبراجو داولي مغذاة باغذية عالية

الدهن

مفتوح حيدر عبدالله احمد
الدومي

189

1000
0

كلية الزراعة مسح وتوصيف لفطر صدا ساق القمح
في االردن

مفتوح خلود محمد علي
العنانبه

266

1861 1200
0

كلية الزراعة تأثير زيت الزيتون وزيت الذرة ودهن
الخاروف والزيتون المخلل على

مستوى دهنيات مصل الدم وتأثيرها
على األحياء الدقيقة في القناة الهضمية

لجرذان الهامستر المغذاة بخلطات
غذائية مزودة بالكوليسترول

مفتوح موسى نعمان
محمود دغش

293

1781 1000
0

كلية الزراعة دراسة تشريحية وجزيئية لالجهاد
الملحي على شجرة التين

مفتوح منذر طه رضا
الصدر

294

1914 9500 كلية الزراعة تحضير اعذية خالية من الجلوتين
ودراسة بعض خواصها الفيزوكيميائية

والتغذوية

مفتوح عايد شاكر عايد
عمرو

295

1823 4250 كلية الشريعة الرجوع عن التحكيم بين الشريعة
والقانون

مفتوح محمد محمود
احمد ابوليل

71

5000 كلية الشريعة الغلو وموقف االسالم منه- اسبابه
وعالجه

مفتوح ابراهيم محمدخالد
عبدالفتاح برقان

181

5500 كلية الشريعة قاموس الجماعات االسالمية مفتوح بسام علي سالمه
العموش

186

1798 5000 كلية الشريعة االشكاالت التي عالجتها رسائل مفتوح سليمان محمد علي 296



الماجستير في التفسير وعلوم القران
في الجامعة االردنية ، ومقدار تلبيتها

للحاجة العلمية والمجتمعية

الدقور

1800 4100 كلية الشريعة شرح قانون االحوال الشخصية الجديد
دراسة فقهية قانونية تأصيال وتعليقا
من المادة (280 _319 ) االرث

مفتوح محمد احمد حسن
القضاه

297

1801 5760 كلية الشريعة التحوطات التوثيقة : مفهومها ، اثرها
في حماية راس المال ، وتطبيقاتها في

المصارف االسالمية

مفتوح عبدالمجيد محمود
السالم الصالحين

298

1826 750 كلية الصيدلة تقييم انماط وصف االدوية للنساء
الحوامل في مستشفى تعليمي اردني

مفتوح مريم هنطش
عبدالجليل
عبدالجليل

72

2000
0

كلية الصيدلة التطوير والتحقق من اآلثار المضادة
للسرطان للمركبات الصناعية

مفتوح يوسف محمد علي
الحياري

150

4500 كلية الصيدلة الوعي واالستخدام والسلوكيات تجاه
وسائل منع الحمل الفموية بين النساء

في مخيمات الالجئين في االردن

مفتوح سناء خالد محمد
بردويل

188

1818 1000
0

كلية الصيدلة تقييم العالقة بين مستويات
األكسيتوسين اللعابية مع المستويات
اللعابية من المؤشرات الحيوية من

عوامل الخطر األيضية في مرضى
السكري وغير السكري ذوو متالزمة

األيض: دراسة مقطعية في األردن

مفتوح نائله روفائيلوفنا
يعقوب بوالتوفا

191

1500
0

كلية الصيدلة التصميم والتقييم الحيوي لمذيالت
المبلمرات وامكانيتها كأدوية نانوية

مضادة لالكسدة

مفتوح فيوليت نجيب
عوض كسابري

203

1500
0

كلية الصيدلة التغلب على مقاومة العقاقير المضادة
للفطريات في المبيضات مع الجسيمات

النانوية المعدنية

مفتوح رلى مدحت
درويش

205

1430
0

كلية الصيدلة فحص فيتمين دال وعالمات بيولوجية
المراض الجهاز القلبي الوعائي في
االشخاص الذين يعانون من خلل في

الساعة البيوليجية

مفتوح ميساء فيصل توما
الصياغ

264

1330
0

كلية الصيدلة التصميم والتقييم الحيوي
للفالفونويدات المغلفة بمذيالت

المبلمرات وإمكانيتها كأدوية نانوية
لمكافحة السرطان

مفتوح فيوليت نجيب
عوض كسابري

299

1813 1680
0

كلية الصيدلة دراسات بيولوجية لمركبات مختلفة
ممكن أن تستخدم لعالج السرطان عن

طريق تحبيط نشاطية مستقبالت
التيروسين كاينيز في الخاليا

السرطانية

مفتوح اريج  مشهور
عساف

300

1744 1000
0

كلية الصيدلة آفاق عالج جديدة في نماذج تجريبية
لمرض الشلل الرعاشي

مفتوح سوسن محمدعلي
سعيد حمدة

303

1802 5000 كلية الصيدلة Genetic Polymorphism od
MDR1 gene and (breast,

colorectal and lung
cancer) among Jordanian

patients

مفتوح المعتصم فهمي
عبدالكريم يوسف

304



1786 1250
0

كلية الصيدلة الميتفورمين: مسبب الخلل األيضي
ومضاد السكري الستهداف سرطان

الثدي

مفتوح سناء خالد محمد
بردويل

305

1822 5000 كلية الطب تحليل مناطق مختلفة من الدماغ في
الفئران البالغين المعرضين لالدوية

المضاد الكتئاب ما بعد الوالدة

مفتوح هبه محمدوليد
راغب كلبونه

49

1821 4800 كلية الطب الخصائص السريرية اسباب
ومخرجات قصر القامة عند االطفال

مفتوح عبير احمد محمد
العساف

50

5000 كلية الطب KRAS ,  الطفرات الجينية
BRAF, PIK3CA , AKTI ,

TGF-BR ,PTEN and MSI
عند مرضى سرطان القولون

والمستقيم في االردن , وتأثيرها على
حياة المريض وعالقته بعودة المرض

وانتشاره واستجابته للعالج

مفتوح محمد سلمان
محمد القضاة

113

1940
0

كلية الطب المرحلة االولة ب : التقييم المقارن
لسالمة ثالث جرعات مختلفة من

الخاليا الجذعية  من مصدرها الحبل
السري لعالج ضعف االنتصاب

المجهول السبب وكذلك لمعرفة اي
جرعة اكثر فعالية كنقطة قياس ثانوية

مفتوح صدام حسين
حمود الضمور

117

2400 كلية الطب تأثير السمية الجينية لمادة الغاليفوسيت
على الخاليا اللمفاوية عند اإلنسان

مفتوح نافذ محمد صالح
طربوش

151

1000
0

كلية الطب عالج التهابات البروستات المزمن
باستخدام الموجات الصادمة العالجية

مفتوح غازي محمد احمد
العدوان

152

2000
0

كلية الطب استخدام الخاليا المسنكيمية غير الذاتية
من النسيج الدهني لإلصابة التآكلية

الشديدة لغضروف الركبة عند
المرضى األردنيين: دراسة من

المرحلة األولى لمعرفة أمان استخدام
مثل هذه الخاليا عن المرضى ممن

لديهم اصابات شديدة من المرحلة
الثالثة والرابعة

مفتوح عبدالله صالح
سليمان عويدي

154

1800 كلية الطب دراسة أهمية استخدام المحاكاة في
التعليم الطبي: دراسة ما قبل وما بعد

التجربة

مفتوح روبى محمود
ابراهيم جبر

209

3800 كلية الطب التعاون األردني األمريكي لمحاربة
مرض السكري عن طريق كشف

الوعي والدوافع والنمط السلوكي لدى
األردنيين البالغين المصابين أو

المعرضين لالصابة بمرض السكري

مفتوح حسام حمدان
حسين الحوري

210

600 كلية الطب تقييم وظيفة عضلة القلب اإلقليمية في
المرضى الذين يعانون من السمنة

المفرطة السكري دون وجود أدلة على
وجود مرض الشريان التاجي

مفتوح حنا كمال يوسف
المخامره

211

1814 1095
0

كلية الطب العالقة بين مستويات الدم من عالمات
لاللتهابات والتوحد في األردن

مفتوح لؤي عارف احمد
الزغول

306

1859 1220
0

كلية الطب قراءات صدى القلب عند البالغين في
االردن

مفتوح امجد محمد موسى
هاني

307

1787 1560 كلية الطب دراسة تأثير زيادة مستويات مفتوح دياال وليد علي 308



0 السيروتونين على التعبير الجيني في
األنسجة العصبية ودورها المحتمل في

مسببات مرض التوحد

ابوحسان

1796 5000 كلية الطب سرطان الرئة لمن لم يسبق لهم
التدخين

مفتوح مازن عدنان
حمودي الصالحي

312

1804 5000 كلية الطب األعراض السريرة ألمراض
االستقالب

مفتوح اميرة طاهر سعيد
المصري

314

4000 كلية العلوم اصطناع مشتقات جديدة لالنثراكوبنون
هيدراوزنز ومثيالتها التي تحتوي

على مجموعتي 1-بيبرازينال وتقييم
فاعليتها كمضادات سرطانية

مفتوح كمال عبدالرحيم
موسى سويدان

69

5000 كلية العلوم نشأة وتكوين اكاسيد الحديد ذات
االشكال العمودية ، القشرية والكلوية

في الصخور الرملية _ جنوب االردن
، ودور البكتيربا المؤكسدة والعوامل

الجيوكيميائية في بنائها

مفتوح مصطفى محمود
مصطفى القيسي

70

1000
0

كلية العلوم الحفز الضوئي غير المتجانس
والمعالجة الكهروكيميائية لمعالجة مياه

الصرف لصناعة النسج باستخدام
M2Zr2O7 متناهي الصغر

مفتوح عبير فايز
مصطفى البواب

103

2820
0

كلية العلوم عزول وتعريف بعض المركبات
الفعالة حيويا من بكتريا الستربوميسس

المعزولة من عدة مناطق من التربة
االردنية

مفتوح امل فتحي مصباح
العابودي

109

1000
0

كلية العلوم مواد زكية مبنية على مشتقات
سيلوزية كمصدر للطاقة المتجددة

مفتوح عماد محمدخير
رشيد حمادنه

112

5000 كلية العلوم متابعة مرضى الحصى الستينية في
المناطق الشمالية من االردن والوقوف

على حالة االكسدة لديهم

مفتوح عبدالرحيم احمد
سالمه الحنيطي

114

5000 كلية العلوم Cooper"دراسة الضاهرة ال
Minimum" في طيف ايون

االرغون

مفتوح عال محمد حسن
حسونه

115

1830
0

كلية العلوم علم المتحجرات والرسوبية خصائص
ودائع القديمة Twall نهر في مدينة

معان الصحراوية جنوب األردن

مفتوح اخالص خلف
حامد الحجوج

147

6000 كلية العلوم اصطناع مركبات ايميدازو بيريدين-
سبايرو (1-3) اوكسازين بواسطة

تفاعالت اإلضافة الحلقية ذوات
المكونات الثالثية

مفتوح مصطفى محمد
موسى العبادله

148

5000 كلية العلوم الكشف عن تورك تينو فيروس وتحديد
األنواع الجينية له في األردنيين

األصحاء وفي الحيوانات الداجنة

مفتوح سلوى محمد
عبدالمهدي البدور

149

1500
0

كلية العلوم أغشية مركبات فلوريد البولي فينيليدين
لمعالجة المياه العادمة الصناعية

مفتوح رند علي راضي
ابو زريق

202

1809 1800
0

كلية العلوم فحص فعالية بعض النباتات الطبية
المختارة من األردن كمثبطات

إلنزيمي األستيل كولين ايستريز
والبيوتيريل كولين إيستيريز

مفتوح موسى حسن علي
ابوزرقه

319



1784 8200 كلية العلوم التأثير الوقائي لفيتامين ج والثوم ضد
سمية دخان السجائر والنيكوتين على

الجاهز البولي التناسلي في ذكور
الجرذ االمهق: دراسة نسيجية

وبيوكيمائية

مفتوح زياد عاهد عبد
الشريده

320

9000 كلية العلوم
التربوية

فاعلية الصورة االردنية من مقياس
نظام تقييم السلوك التكيفي

(ABAS_ll) في الكشف  عن مظاهر
التاخر النمائي لدى االطفال في الفئة
العمرية من سنة الى خمسة سنوات

مفتوح جميل محمود
فالح الصمادي

68

1000
0

كلية الفنون
والتصميم

استخدام الفنون الموسيقية كوسيلة
فعالية في تعديل سلوك العنف لدى

طلبة المدارس والجامعات من خالل
تنظيم ورشات عمل توثق نتائجها في

بحث علمي يقدم للتحكيم والنشر
(المرحلة األولى)

مفتوح ايمن تيسير محمد
حسين

119

7000 كلية الفنون
والتصميم

مدى مساهمة الفنون المسرحية
والموسيقية في تشخيص المشكالت

النفسية وعالجها لدى نزالء قرية
االطفال (sos) في االردن- بحث

تجريبي

مفتوح يحيى سليم سليمان
عيسى

255

6050 كلية الهندسة و
التكنولوجيا

دراسة جدوى تحويل نفايات الطعام
في الجامعة االردنية الى سماد

عضوي

مفتوح شادي يوسف
رسمي مقبل

118

2000
0

كلية الهندسة و
التكنولوجيا

دراسة استعمال المفاعالت الحيوية
منتظمة التشغيل الهوائي لمعالجة

النفايات كمصدر بديل للطاقة

مفتوح شادي يوسف
رسمي مقبل

121

1500
0

كلية الهندسة و
التكنولوجيا

تحسين الخصائص الميكانيكية
للبالستيك الذي يتحلل بيولوجيا عن

طريق المواد المالئة النانونية

مفتوح يوسف احمد
يوسف مبارك

231

1500
0

كلية الهندسة و
التكنولوجيا

تطبيقات التعلم العميق في مجاالت
التعرف على الحروف واالشياء

مفتوح خالد سالم عبدالله
يونس

265

1799 5000 كلية الهندسة و
التكنولوجيا

تحليل تصرف الجيزان الخرسانية
المسلحة بكانات حلزوية مستطيلة

لقوى القص

مفتوح نسيم خليل جميل
الشطرات

326

2860
0

كلية طب األسنان توطين مجموعات مختلفة من الخاليا
الجذعية موجودة في لب األسنان

لألسنان اإلنسان الكبار

مفتوح فراس  دخيل
السليحات

110

3600 كلية طب األسنان دراسة لقياس مدى معرفة الطلبة في
الكليات الصحية بموضوع المظاهر

الفموية لألمراض الجهازية

مفتوح يزن منصور
ياسين حسونه

212

5000 كلية طب األسنان تأثير الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد
على مدى فهم واستيعاب المرضى

للمعلومات الخاصة بعالج تقويم
األسنان

مفتوح عبدالرحمن جهاد
مصطفى اشقيدف

213

4500 كلية طب األسنان تأثير إعداد مسار االنزالق على توليد
القوى المسمار في وعزم الدوران

خالل تشكيل قناة

مفتوح ابراهيم حسن
احمد ابوطاحون

256

7500 كلية علوم التأهيل دراسة تقييمية للنظرة المجتمعية حول
االعاقة وحاجات المجتمع المحلي

مفتوح وسام بركات
محمد دراوشة

146



ضمن برامج التأهيل المجتمعي في
االردن

1790 5000 كلية علوم التأهيل العالج الوظيفي عند مرضى الجلطات
الدماغية في األردن

مفتوح سمية حسين محمد
ملكاوي

327

1797 5000 كلية علوم التأهيل دراسة عن األمراض المسببة
لصعوبات البلع والخدمات التأهيلية
المقدمة لحاالت صعوبات البلع في

المنشآت الطبية في األردن

مفتوح جهاد احمد
عبدالفتاح العرايفي

328

1785 4064
0

كلية علوم التأهيل الركائز العصبية للتداخل االدراكي
الحركي أثناء استخدام الطرف العلوي

عند مرضى الجلطات الدماغية

مفتوح عماد شريف
ابراهيم اليحيى

330

1815 1900
0

كليةالملك عبدالله
الثاني لتكنولوجيا

المعلومات

تطوير أنظمة كشف البريد االلكتروني
المزعج في بيئات الشبكات األكاديمية
باستخدام أم الخوارزميات التطورية

مفتوح جعفر صالح
عبدالكريم
القطاونه

323

1811 1450
0

كليةالملك عبدالله
الثاني لتكنولوجيا

المعلومات

العوامل المؤثرة في تبني نموذج نضج
القدرات (CMMI) من قبل شركات

تطوير البرمجيات في األردن

مفتوح يزن ياسين محمود
الشمايله

324

1788 5000 كليةالملك عبدالله
الثاني لتكنولوجيا

المعلومات

دراسة بحثية عن الواقع األمني
لبطاقات الدفع اإللكترونية في األردن

مفتوح جعفر صالح
عبدالكريم
القطاونه

325

3600 كليه االعمال الدين البنكي ؛ الرفع المالي ؛
والرصيد النقدي في الشركات

المساهمة العامة

مفتوح غادة محمد
عبدالفتاح تيم

67

4000 كليه اللغات
االجنبيه

صورة الالجئين العرب في االخبار
الرقمية في المانيا : دراسة لغوية

مفتوح زهره احمد علي
عوض

201

3000 كليه اللغات
االجنبيه

خديجة في استشراق القرن التاسع
عشر

مفتوح احالم محمود
رشيد صبيحات

260

1782 9400 كليه اللغات
االجنبيه

تغير الصورة النمطية في اإلعالم:
تأثير الربيع العربي على صورة

المرأة العربية في الصحافة الغربية

مفتوح زهره احمد علي
عوض

322

2000
0

مركز العالج
بالخالياالجذعية

التقييم المقارن لسالمة وفعالية الخاليا
الجذعية الذاتية المتوسطية المستمدة
من نخاع العظم مقابل تلك المستمدة

من النسيج الشحمي في عالج مرضى
إصابات الحبل الشوكي

مفتوح فاطمة عباس
فاضل الجميالي

153

1888 2000
0

مركز العالج
بالخالياالجذعية

استخدام الخاليا المسنكيمية لمرضى
السكري من النوع األول في البالغين:

دراسة سريرية/ المرحلة االولى

مفتوح حنان داود محمد
جعفر

316

1000
0

مركز المياه
والطاقة والبيئة

تاثير Cr(Vl) على المسطحات المائية
في حوض الزرقاء وتطبيق اسلوب
ادارة مناسب للموارد المائية باتباع

نهج تكاملي

مفتوح ميساء واصف
عبد الغني شموط

107

1000
0

مركز المياه
والطاقة والبيئة

تعزيز كفاءة استخدام المياه في
الجامعة االردنية _مركز المياه

والطاقة والبيئة كخطوة اولى

مفتوح الشريفة هند محمد
جاسم محمد

262

922760 مجموع الدعم
الكلي

97 عدد
االبحاث

بدون دعم اسم 9999 رمز



الجهة الجهة
ر. مالي قيمة

الدعم
الكلية عنوان البحث حالة

البحث
اسم الباحث

الرئيسي
0 كلية الصيدلة االفراط في استخدام مثبطات مضخة

البروتون بين المرضى المنومين في
المستشفى ووحدة العناية المركزة

مفتوح نداء عبدالحليم
يوسف زلوم

155

0 كلية الطب االختالف بين الفاحصين في القياسات
البيولوجية للجنين

مفتوح ميساء محمد خليل
خضرا

6

0 كلية الطب تباين بين المراقب في تقييم فحص
الموجات الصوتية لمرضى تكيس

المبايض

مفتوح ميساء محمد خليل
خضرا

7

0 كلية الطب مؤشرات لعمليات الزراعة والنتائج مفتوح ميساء محمد خليل
خضرا

8

0 كلية الطب قيمة فحص الحمل ( HCG ) كما
يحددها منحنى تحليل االستقبال (

curve roc ) مفيدة ولكنها ليست
مطلقة لتحديد نتائج الحمل

مفتوح ميساء محمد خليل
خضرا

9

0 كلية الطب االكتئاب والقل العام لدى مرضى
االنف واالذن والحنجرة غير

المفسرين طبيعا

مفتوح باعث محمد عقلة
الرواشدة

10

0 كلية الطب العالقة بين الصلع الذكوري والضعف
الجنسي وتضخم غدة البرستات

مفتوح غازي محمد احمد
العدوان

43

0 كلية الطب mixtard مقارنة بين األنسولين
30/70 مع االنسولين العادية

وNPH في المرضى الذين يعانون
T2DM من

مغلق ايمن عارف  زايد 46

0 كلية الطب هو تشخيص الداء الزالقي ممكنا من
دون خزعة األمعاء

مغلق مها سليمان
شوماف وبخ

47

0 كلية الطب دراسة ربط مضادات االجسام الخاصة
بخاليا الدم البيضاء ومركبات ومضية
على خاليا الدم الحمراء ودراسة فاعلة
التفاعل لمضادات االجسام بعد الربط

مع خاليا الدم البيضاء

مفتوح محمد عيسى احمد
خطاطبه

81

0 كلية الطب توصيف سرطان الخاليا البائية الكبيرة
في فوج كبير من المرضى االردنيين

مفتوح طارق نزيه بهجت
العديلي

82

0 كلية الطب تاثير السمية الجينية لمادة الغاليفوسيت
على الخاليا اللمفاوية عند االنسان

مغلق نافذ محمد صالح
طربوش

83

0 كلية الطب المسببات والخصائص السريرية
لسمنة االطفال في االردن

مفتوح عبير احمد محمد
العساف

84

0 0 كلية الطب ACEL / D العالقة بين تعدد اشكال
والنوع االول من السكري في سن

مبكر في االردن

مفتوح حسام حمدان
حسين الحوري

87

0 0 كلية الطب اورام القلب المخاطية الخواص ونتائج
العمليات الجراحية

مفتوح محمود
عبدالرحمن احمد

ابوعبيلة

88

0 0 كلية الطب Asian prostate cancer)
study (A-cAp study

مفتوح غازي محمد احمد
العدوان

89



0 0 كلية الطب هل التهوية الفعالة من خالل القناع
الحنجري التقليدي يضمن منظر

حنجري ممتاز بااللياف البصرية عند
المرضى كبار السن

مفتوح عمر احمد امين
عبابنه

90

0 0 كلية الطب دراسة تحليلية لتجارب عشوائية
محكومة لتحديد مدى االستفادة

استخدام دواء البريفابلين قبل اجراء
عملية زراعة مفصل الركبة

مفتوح فادي عبدالرحيم
طه الحديدي

91

0 كلية الطب العالقة بين درجة القرابة والتهاب
الغدة الدرقية المزمن

مفتوح ايمن عارف  زايد 192

0 كلية الطب مقارنة بين نتائج الفحص الخليوي
والتشريح المرضي المراض الغدة

الدرقية

مفتوح منار حسين حجير 193

0 كلية الطب دراسة مستويات مركبات البروتيني
BCL10 ادوارها في البدانة ومقاومة

االنسولين والنمط الثاني من داء
السكري

مفتوح مامون احمد سليم
اهرام

194

0 كلية الطب العيوب الخلقية المصاحبة للمتالزمة
البرقوقية

مفتوح كمال فريد ابراهيم
عقل

195

0 كلية الطب نسيب شيوع مسببات التهابات القنوات
التنفسية السفلى

مفتوح نذير مفلح محمد
عبيدات

196

0 كلية الطب مرض السيليام اليوم : تجربة مركز
تحويلي

مفتوح فريد "محمد
توفيق" احمد

197

0 كلية الطب اثر مثبطات مضخة البروتونات على
مرض خفقات القلب : تجربة عشوائية

لمقارنة اثر دواء وهمي مع اخر
حقيقي

مفتوح عمر سامي سالمه
عبيدات

198

0 كلية الطب مرض السيلياك اليوم : تجربة مركز
تحويلي

مفتوح فريد "محمد
توفيق" احمد

199

0 كلية الطب أمراض الشرايين التاجية في األطفال
الذين ولدوا في JUH خالل فترة 7

سنوات

مفتوح اياد احمد
عبدالرحيم
العموري

233

0 كلية الطب الدراسة االردنية االولى لخصائص
مرض الرجفان االذيني

مفتوح عمر سامي سالمه
عبيدات

247

0 كلية الطب اعراض المسالك البولية للعادة السرية
عند البنات الصغيرات : حاالت

مفتوح كمال فريد ابراهيم
عقل

273

0 كلية الطب فعالية شبه الحالبي الحقن بوبيفاكايين
بعد أعراض الحالب الدعامة اإلدراج

ذات الصلة: والعشوائية مزدوجة
دراسة للرقابة أعمى

مفتوح غازي محمد احمد
العدوان

274

0 كلية الطب تحديد موقف مؤشر الشرج في
األطفال حديثي الوالدة فترة والية

كاملة في مستشفى الجامعة األردنية

مفتوح كمال فريد ابراهيم
عقل

275

0 كلية الطب اسباب الغاء العمليات في مستشفى
تعليمي في االردن : ترتيب اولويات

التحسين

مفتوح محمود
عبدالرحمن احمد

ابوعبيلة

279

0 كلية الطب الخصائص السريرية والتصوير
الوعائي لمرض احتشاء عضلة القلب

مفتوح عمر سامي سالمه
عبيدات

289



ST الحاد المترافق مع ارتفاع مقطع
للذين تقل اعمارهم عن 45 سنة

0 كلية طب األسنان اتجهات المرضى حول التعاطي الذاتي
لالدوية لمعالجة امراض اللثة . دراسة

مسحية في عينة من االردن

مفتوح احمد عبدالسالم
احمد حمدان

41

0 كلية طب األسنان الوالدين الرعاية تصور الشفوية
المتعلقة بالصحة ازدواجية الحياة بعد

استعادة جمالية األسنان اللبنية األمامية
باستخدام التيجان زركونيا

مفتوح هوازن نزار
عبدالوهاب سنبل

42

0 كلية طب األسنان معرفة االمهات االردنيات بطرق
الوقاية من تسوس االسنان في االطفال

مفتوح روان فواز زهير
الكرمي

79

0 كلية طب األسنان المعرفة طبيب أطفال والخبرة من
صحة والوقاية من تسوس األسنان عن

طريق الفم الطفل

مفتوح هوازن نزار
عبدالوهاب سنبل

86

0 كلية طب األسنان ممارسة المعرفة من ممارسي طب
األسنان العام نحو التهاب الشغاف

مفتوح سكينة توفيق
صالح الرياالت

214

0 كلية طب األسنان معرفة الحاجة للتدخل التقويمي المبكر
عند طلبة المدارس االردنيين في

عمان

مفتوح زيد بكري طالب
البيطار

215

0 كليه اللغات
االجنبيه

العالقة االحصائية بين فصائل الدم
والسرطان في االردن

مفتوح زهره احمد علي
عوض

80

0 مجموع الدعم
الكلي

40 عدد
االبحاث


