
 من اجلامعة األردنيةتقرير عن األحباث املدعومة 

 الدعم الكلي الكلية عنوان البحث اسم الباحث الرئيسي ت

1.  

 حممد وحشة

توزيعها أماكن تواجدها : دراسات على بعض الكائنات البحريه اخلطرة 

عقبة  وتأثريها السام على البيئة على طول الساحل األردني يف خليج ال

 البحر األمحر

 العلوم البحرية

15841 

 15841 اجملموع

2.  
 حنو تطوير سياحة الصحراء يف االردن مأمون عالن

كلية االثار 

 0111 والسياحة

0.  
 حممود عرينات

تشخيص وحتليل عوامل ومظاهر تلف االرضيات الفسيفسائية يف كنيسة 

 مادبا/العذراء

كلية االثار 

 5151 والسياحة

 0151 اجملموع

5.  
 محزة علي خوالدة

السوبرماركت )النمذجة املكانية لتيارات التسوق حنو املراكز التجارية 

 يف مدينة عمان باستخدام نظام املعلومات اجلغرايف( كبرية احلجم
 كلية االداب

0111 

 0111 اجملموع

4.  
 بشري مخيس

اثر التزام الشركات املساهمه العامه االردنيه مبتطلبات افصاح معايري 

 بال  املاليه الدوليه على معامل استجابة االرباحاال
 كلية االعمال

4111 

 5411 كلية االعمال على االداء املالي يف القطاع املصريف االردني هالدخل من غري الفوائد واثر عالء الطراونة  .0

 0411 اجملموع

0.  
 انعام خلف

ريضية وجهة نظر املمرضات االردنيات حنو تعزيز الصحة واملداخالت التم

 حنو االقالع عن التدخني 
 كلية التمريض

1011 

8.  
 رميا الصفدي

comparison of the impact social and leagal factors on 
gender based violence affecting Jordanian and Arab 

american women 

 كلية التمريض
4111 

 0011 كلية التمريض دراسة وصفية: الوضع الصحي ألطفال عمر املدرسة يف األردن امية سعد نصار  .0

 2411 كلية التمريض دراسة نوعية: مدركات املمرضني الذكور حنو مهنة التمريض حممد يوسف نصار صاحل  .11

11.  
 حممد وليد دار عواد

التحقق من صدقية مقياس الكفاءة الذاتيه ملمارسة التمارين البدنية 

 على عينه من االردنيني املصابني باالمراض املزمنة
 كلية التمريض

2211 

12.  
 اخالص عبدالرؤوف اجلمال

الصحة اجلسدية والنفسية والثقة بالنفس لدى االطفال املصابني 

 بسرطان اجلهاز العصيب وذويهم
 كلية التمريض

5811 

 0111 كلية التمريض اإلعياء العاطفي عند املمرضني األردنيني ريم امحد جراد  .10

 5011 كلية التمريض لذوي االطفال حديثي الوالدة املتوفني يف اقسام اخلداج اخلربة النفسية نادين حممود الرازق  .15

14.  
 نادين حممود الرازق

وصف القرارات املتعلقة بنهاية حياة األطفال حديثي الوالدة بني 

 اخصائي وممرضي األطفال حديثي الوالدة يف األردن
 كلية التمريض

0811 

 4111 كلية التمريض ضاعفات ونتائج العالج يف االردنامل: نزيف امهات الدم الدماغي خليل يوسف  .10

 00011 اجملموع

10.  
 حسام التييت

حتسني الكفاءة اإلنتاجية والتناسلية لنعاج العواسي باستخدام 

 امليثيونني احملمي 
 كلية الزراعة

14011 
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 5411 لية الزراعةك ادارة بعض امراض اخليار باستخدام اصول القرعيات اجلذرية املتوفرة بركات ابو رميله  .18

10.  

 مفيد النمر

تأثري اضافة هرمون مصل الفرس احلامل يف وقت حقن هرمون 

الربوستاجالندين إىل برنامج التلقيح االجباري على نتائج احلمل يف 

 االبقار متعددة التلقيح

 كلية الزراعة

10001 

21.  
 هنا عبداهلادي زكريا

ة على الذرة والصويا أثر إضافة أنزيم البيتا مانيز على العالئق املبين

 على األداء االنتاجي لدجاج البيض ودجاج اللحم
 كلية الزراعة

14111 

21.  
 حيدر الدومي

يف مصل الدم وحالة وزن  0العالقة بني مستوى فيتامني د والربوتني املتمم 

 مؤشرات حيويه حمتمله مرتبطة بالسمنه: اجلسم 
 كلية الزراعة

4111 

22.  
 نهاد غسان السمريات

التجفيف  وأنظمةا بني كفاءة التجفيف الشمسي املفتوح مقارنة م

 الشمسية املغلقة على نوعية مثار خنيل البلح صنف جمهول
 كلية الزراعة

12484 

20.  

 انس عبد القادر

تأثري االجهاد احلراري على تكامل بناء الغشاء املخاطي لألمعاء يف دجاج 

يف حتفيز إعادة اللحم لألمعاء يف دجاج اللحم وأثر االضافات العلفية 

 بناء الغشاء املخاطي واالتزان الداخلي لألمعاء

 كلية الزراعة

21111 

25.  
 مالك غازي العجلوني

استقصاء عن أنواع احلدائق وافضليات اصحاب املنازل ومدى تطبيق طرق 

 ترشيد املياه يف احلدائق املنزلية يف عمان يف األردن
 كلية الزراعة

11111 

24.  

 متاره القضاة

نيات زراعة االنسجة النتاج املركبات الثانوية واحلفظ تطبيق تق

 Hairyبالتجميد يف السائل النيرتوجيين لنبات بندورة احلية 

nightshade Sloanum villosum(L). 

 كلية الزراعة

11111 

 12411 كلية الزراعة تاثري التحميص والقلي على بعض العناصر الغذائية لبعض املكسرات هديل علي الغزاوي  .20

20.  
 محود الدبعي

تأثري استخدام أصول جديدة على منو وأداء نبات اخليار يف ظل زراعته 

 حتت تأثري األمراض القاطنة بالرتبة 
 كلية الزراعة

18111 

 108114 اجملموع

 4111 كلية الشريعة التدابري الوقاية حلماية رأس املال وتطبيقاتها يف املصارف اإلسالمية عبد اجمليد الصالحني  .28

20.  
 عبد ربه ابو صعيليك

اجتاهات الباحثني يف احلديث الشريف يف االحباث املنشورة يف جملة 

 علوم الشريعة والقانون : دراسات 
 كلية الشريعة

5041 

 5411 كلية الشريعة استلحاق ولد الزنا بني الفقه االسالمي وقانون االحوال الشخصية  حممد ابو اليل  .01

 15141 اجملموع

01.  
 طالل ابو رجيع

تقييم أثر املستخلصات النباتية على جرثومة املعدة باستخدام حيوانات 

 التجارب
 كلية الصيدلة

14111 

02.  
 امل البكري

التحليالت اجلزيئية والكيميائية للميكروبات املعزولة من مرضى انتانات 

 القدم السكرية
 كلية الصيدلة

10111 

00.  
 ياسر خليل البستنجي

لعالج الزرق وتقييمها خمربيا يف تطوير حوامل بوليمرية نانونية 

 حيوانات التجارب
 كلية الصيدلة

14111 

05.  
 حامت اخلطيب

تأثري طريقة التحضري على ذوبان الدواء قليل الذائبية من أشكال دوائية 

 صلبة حمتوية على بلورات نانونية
 كلية الصيدلة

11111 

04.  
 عبلة البصول

ة عن طريق احلق يف تنفيذ بروتوكول إلعداد وإعطاء األدوية املستخدم

 وحدة رعاية األطفال حديثي الوالدة يف مستشفى رئيسي
 كلية الصيدلة

11111 
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00.  
 غدير اسعيفان

تطوير جهاز استشعار بيولوجي حساس باستخدام حبات النانو 

 املغناطيسية لفحص نشاط االنزميات الربوتينية
 كلية الصيدلة

20111 

 2111 كلية الصيدلة يني من مرض االنفلونزا ومطعومهمعرفة وعي وموقف األردن اميان ابو الريش  .00

08.  
 مريم هنطش عبد اجلليل

نسبة إنتشارها، خماطر اإلصابة، مالءمة : التهابات املوضع اجلراحي

 املضادات احليوية وتكاليف إضافية
 كلية الصيدلة

4011 

00.  

 سوسن أبو محدة

اكتشاف مثبطات انتقائية جديدة النزيم اكسيداز احادي االمني 

باستخدام النمذجة اجلزيئية متبوعا بتحسني املركبات املكتشفة 

 الستخدامها احملتمل يف عالج االضطرابات العصبية

 كلية الصيدلة

11111 

51.  
 فيوليت كسابري

إمكانات مشتقات محض البنزويك ومحض السيناميك الطبيعية لتثبيط 

 الليباز البنكرياسي ملكافحة السمنة
 كلية الصيدلة

11111 

51.  
 ا السبعاويدين

تأثري السايكلودكسرتين على احنالل وامتصاص معقدات 

 السيربوفلوكساسني مع املعادن
 كلية الصيدلة

12111 

52.  
 رندة حدادين

مقارنة بني توزيع عوامل بيولوجية الرئيسية بني جراثيم االشريكية 

 القولونية املعزولة من براز األطفال ومن البيئة
 كلية الصيدلة

11041 

50.  
 عواد أوريانا

حتديد عوامل اخلطر الرئيسية ملرضى سرطان القولون يف املرضى الذين 

 يعانون من التهاب القولون يف االردن
 كلية الصيدلة

0211 

55.  
 امل العكور

العالقة بني مستويات األوكسيتوسني يف الدم واحلساسية لألنسولني 

 وعالمات إلتهاب يف مرضى السكري املصابني مبتالزمة األيض
 لصيدلةكلية ا

11111 

 140441 اجملموع

فريهان فخري حسني   .54

 الربغوثي
 كلية الطب املرضى من اطباء االسرة يأملماذا 

1011 

 1041 كلية الطب اسباب هبوط بوتاسيمية الدم املزمنة يف مستشفى حتويلي كمال فريد عقل   .50

50.  
 النا هلسة 

يف اجملال  معدل التطعيم، معرفة واجتاهات العاملني: مطعوم اإلنفلونزا

 الصحي يف مستشفى اجلامعة األردنية
 كلية الطب

5011 

58.  
 روبى جرب

دراسة العالقة بني شدة أعراض انقطاع الطمث عن النساء األردنيات 

 كعامل خطورة حلدوث كسور هشاشة العظام لديهن
 كلية الطب

2011 

50.  
 روبى جرب

اء متالزمة ما قبل احليض، معدل االنتشار وشدة األعراض بني النس

 األردنيات
 كلية الطب

2811 

41.  

 مالك عواد الزحلف

العالقة بني االستجابة السريرية واالثار اجلانبية لالزاثيوبرين والنمط 

ومستوى االيض عند مرضى التهاب  AOو  TMPT XDHاجليين لل

 االمعاء

 كلية الطب

11111 

41.  
 دياال ابو حسان

عانون من اعتالل حتديد االشكال النووية املنفردة يف املرضى الذين ي

 الشبكية السكري والعالقة بني هذه االشكال وشدة املرض
 كلية الطب

14011 

42.  
 هنا ابو حسان 

Non-specific chronic Iow back pain and its effect on 

quaIity of Iife  
 كلية الطب

2111 

 2111 كلية الطب Importance of physicians appearance هنا ابو حسان   .40

 0111 كلية الطب تأثري استخدام التلفونات اخللوية على حدوث األورام الدماغية يف األردن الرمحن الشديفات  عبد  .45
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44.  
 وليد الزعيب

دراسة العالقة اجلينية بني تعدد االشكال التوكليوتيدات املفردة يف جني 

A118G وكمية استهالك املورفني بعد العمليات القيصرية 
 كلية الطب

0801 

40.  

 الزعيبوليد 

دراسة العالقة اجلينية بني تعدد االشكال التوكليوتيدات املفردة يف جني 

A118G  وكمية استهالك املورفني بعد عمليات تكميم املعدة باملنظار

 وعالقته مبرضى الوزن الزائد 

 كلية الطب

5041 

40.  

 بالل العزب

استخدام اجليل الثاني من التسلسل اجليين لبحث ودراسة اجلني الطاغي 

اللتهاب الشبكية التصبيغي وعمى ليرب اخللقي وايضا مرض كوريوديرميا 

 يف االردن

 كلية الطب

25041 

48.  
 هنا طه

استكشاف معمق آلراء وجتارب وتصورات طلبة الطب وأعضاء هيئة 

 خل البيئة التعليمية يف األردنالتدريس حول التعليم الطيب والتفاعل دا
 كلية الطب

5411 

40.  

 منى السعد

هل لعقار افاستني تأثري ارجتاعي عند حقنه يف السائل الزجاجي عن 

طريق النقل احملوري على العصب البصري؟ دراسة نسيجية وباستخدام 

 اجملهر اإللكرتوني

 كلية الطب

4111 

01.  
 سريين اخلالدي

يادات طب األسرة يف مستشفى اجلامعة منط وصف املضادات احليوية يف ع

 األردنية
 كلية الطب

2411 

01.  
 مأمون أهرام

يف خاليا سرطان الثدي عن طريق اهلرمون  vتنظيم مستوى انتجرن الفا 

 دايهايدروتستوستريون
 كلية الطب

11111 

 0241 كلية الطب معدل انتشار التدخني بني كبار السن وارتباطه باحلاالت املرضية سهى خليفة  .02

00.  

 سهى خليفة

Evaluation of Prevalence of Smoking among Health 

Professionals mapping the Knowledge & awareness 

about important of tobacco dependence treatment 

and assessment of craving trigger for smokers during 

different solutions 

 كلية الطب

2011 

05.  
 شطراتاجمد ال

حتليل االختالفات يف الرتكيب الدقيق من اجلسم الثقين بني ذكور وإناث 

 الفئران
 كلية الطب

5041 

04.  
 نافذ ابو طربوش

عالقة هرمون االيريزين مبختلف القراءات السريرية واملخربية عند 

 النساء احلوامل واالطفال حديثي الوالدة
 كلية الطب

5051 

00.  
 حممد السامل

ة للقنبيات يف مناذج أمل التهاب املفاصل ودور التأثريات املسكن

 يف احداث هذه اخلصائص املسكنة PPARsاملستقبالت النووية 
 كلية الطب

10111 

 100501 اجملموع

 14011 كلية العلوم امتدادته وعمره وتطوره:دراسة اقليم فوسفات وادي السرحان  بالل عمرية  .00

 0111 كلية العلوم مستحضرات التجميل من محض اهليوميكتفاعل منتجات الفثاالت من  فواز اخلليلي  .08

00.  

 موسى عبدالقادر جعفر

Preparation of Bi-Se composites by the quench-

melting technique and characterization of Bix Se100-

x films fabricated by the flash  - evaporation method 

 كلية العلوم

4111 

01.  

 مصطفى العبادلة

ترايزن  -5،2،1-(بريديل-2) -0/4حتضري وتشخيص مركبات 

أون ومشتقاتها النشطة ضوئيا ودراسة معقداتها مع البالديوم -0-

 والروثينيوم

 كلية العلوم

0011 
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01.  
 جالل زهرة

حتضري أمالح ب برييدون مندمج مع أكسندول حلقي بريوليدين الختبارها 

 كمضادات للسرطان
 كلية العلوم

5011 

02.  
 مود الشمايلةايهاب حم

دراسة مادة نانونية جديدة من خليط أكسيد النيكل واالملنيوم المتصاص 

 الطاقة الشمسية يف تسخني املياه
 كلية العلوم

4111 

00.  
 رائد عبداهلل القوامسة

حتضري ودراسة الفاعلية البكتريية لبعض املركبات اجلديدة من هجني 

 االمينواسيتلينك اندول
 كلية العلوم

11111 

05.  
 نا حممود محاده

التاثري املضاد لتولد االوعية الدموية للمستخلصات الكحولية لنباتات 

 اليت تنمو يف االردن  AchiIIea speciesاالشيليا 
 كلية العلوم

12001 

04.  
 هنا حممود محاد

التأثري املضاد لتولد األوعية الدموية وخفض سكر الدم للمستخلصات 

 ميزيا اليت تنمو يف األردنالكحولية لنباتات االشيليا واالرتي
 كلية العلوم

14111 

00.  
 كمال سويدان

اصطناع وتقييم الفعالية البيولوجية لبعض املشتقات اجلديدة الندول 

 كريوكساميد كعوامل مضادة للسرطان -2-
 كلية العلوم

11111 

00.  
 منصور حسني املطارنة

ووي دراسة حسابية للتفاعالت املتعلقة بتنظيم تلف وإصالح احلمض الن

 الرايبوزي املنقوص األوكسجني
 كلية العلوم

15501 

 2111 كلية العلوم On EM and GM rings منال عبد اهلادي غامن  .08

 111201 اجملموع

00.  
 هيثم ياسني خليل سكرية

اعادة تدوين وتوثيق العمل االوركسرتالي احلان من االردن للمؤلف 

 الراحل يوسف خاشو

كلية الفنون 

 22111 والتصميم

 22111 جملموعا

81.  
 معجم االفعال االيطالية جهاد الشعييب

كلية اللغات 

 5411 االجنبية

81.  
 النخبة يف تاريخ ادب املقهى احالم حممود صبيحات

كلية اللغات 

 4111 االجنبية

 0411 اجملموع

82.  
 لؤي النمر

املوجودة يف القمح وتشريح دورها يف ( NAC)حتليل شامل لعوامل النسخ 

 احليوية باستخدام ادوات املعلوماتية احليوية  حتمل الظروف غري
 كلية امللك عبداهلل

10511 

منعم جلوب زمزير   .80

 املكصوصي

 ألنظمةدراسة جتريبية لتوقع تبين الشركات الصغرية واملتوسطة 

 ختطيط موارد املؤسسات
 كلية امللك عبداهلل

5041 

 25141 اجملموع

 11011 كلية اهلندسـة ات يف اجلامعة األردنيةتطوير مبنى خمترب جتارب احليوان فراس شرف  .85

 10011 كلية اهلندسـة دراسة مقارنة للحرق املباشر للصخر الزييت وللمخلفات الصلبة والفحم مجيل االصفر  .84

 01011 اجملموع

80.  
 مراد شقمانة

رضى املريض : نتائج جراحة إطالة السريري لألسنان األمامية العلوية

 ات احلاصلة يف مستوى اللثة وخمتلف معامل اللثةالرتاجع يف اللثة والتغري
 كلية طب األسـنان

5411 

80.  
 يزن منصور حسونه

دراسة ملؤشرات التأكسد اللعابية : تأثري القات على أمراض الفم

 واخلليوية
 كلية طب األسـنان

5011 



 الدعم الكلي الكلية عنوان البحث اسم الباحث الرئيسي ت

88.  
 اية رشيد االمسر

تاثري نوع احلامض والسايالناشن على قوة الربط يف ترميم احلشوات 

 الراتنجية
 كلية طب األسـنان

5811 

80.  

 هبة الزر

The effect of different cuIturing methods and of 

cryopreservation of intact teeth on the different 

popuIations of stem ceIIs existing in the dentaI puIp 

of aduIt human teeth 

 كلية طب األسـنان

25111 

 08211 اجملموع

 5811 كلية علوم التأهيل  وصف أجهزة تقويم العمود الفقري يف األردن بشار القاروط  .01

01.  
 الرا خليفات

تصور طالب العالج الطبيعي حنو ممارسة الرياضة وفعالية برنامج 

 رياضي يف حتسني لياقتهم البدنية
 كلية علوم التأهيل 

4111 

 0811 اجملموع

02.  
 عاجلة املياه امللوثة مبواد الشد السطحيتطوير مرشح بيولوجي مل لينا ابوغنمي

مركز املياه 

 4111 والطاقة والبيئة

 4111 اجملموع

00.  
 هبة زلوم

والتحقق من مسيته  HER2دراسة وحتديد آلية عمل مركب مضاد للـ 

 احملتملة على احليوانات
 مركز محدي منكو

11111 

05.  
 نهاية الكرابلية

ات احليوية واملركبات املضادة حتليل طيف النشوء والتطور ملعززات املضاد

 ملستخلصات بعض النباتات الطبية االردنية لألكسدة
 مركز محدي منكو

12111 

 22111 اجملموع

 000044 اجملموع الكلي لقيمة الدعم

:زيادة املخصصات
 الدعم الكلي الكلية عنوان البحث اسم الباحث الرئيسي ت

1.  
 اهلادي زكريا هنا عبد

يم البيتا مانيز على العالئق املبينة على الذرة والصويا أثر إضافة أنز

 على األداء االنتاجي لدجاج البيض ودجاج اللحم
 كلية الزراعة

01111 

2.  

 انس عبد القادر

تأثري االجهاد احلراري على تكامل بناء الغشاء املخاطي لألمعاء يف 

فيز دجاج اللحم لألمعاء يف دجاج اللحم وأثر االضافات العلفية يف حت

 إعادة بناء الغشاء املخاطي واالتزان الداخلي لألمعاء

 كلية الزراعة

0111 

 00111 اجملموع

 1411 كلية الصيدلة تأثري السايكلودكسرتين على نفاذية أدوية خمتارة عماد محدان   .0

5.  

 امل العكور

يف املرضى ( د)العالقة بني مستويات ميجالني يف البول ونقص فيتامني 

على ( د)وتاثري فيتامني  2من السكري من النوع  الذين يعانون

 مستويات اجملالني يف البول

 كلية الصيدلة

2111 

4.  
 رنا ابو الدهب

على خاليا اجلهاز التنفسي " الزائفة الزجنارية"استنبات البكترييا 

 ملرض التليف الكيسي 
 كلية الصيدلة

0111 

0.  

 فاطمة عفيفي

الباذجنان يف األردن "نبات التحليل الكيميائي واملسح البيولوجي ل

Solanum elaeagnifolium  الربي وحماولة عمل التعديل

 الكيميائي لبعض مكونات النبتة املعزولة

 كلية الصيدلة

1411 



 الدعم الكلي الكلية عنوان البحث اسم الباحث الرئيسي ت

0.  
 ياسر خليل البستنجي

تطوير حوامل بوليمرية نانونية لعالج الزرق وتقييمها خمربيا يف 

 حيوانات التجارب
 كلية الصيدلة

05111 

8.  
 و رجيعطالل اب

تقييم أثر املستخلصات النباتية على جرثومة املعدة باستخدام 

 حيوانات التجارب
 كلية الصيدلة

04111 

 00111 اجملموع

0.  
 حممد السامل

التأثريات املسكنة للقنبيات يف مناذج أمل التهاب املفاصل ودور 

 يف احداث هذه اخلصائص املسكنة PPARsاملستقبالت النووية 
 كلية الطب

20111 

 20111 اجملموع

11.  
 شريف عرار

قياس تركيز بس فينول أ الذي يزيد القابلية للطفرة والسرطان يف 

 األغذية املعلبة من أسواق التصفية
 كلية العلوم

041 

11.  
 هنا حممود محاد

التأثري املضاد لتولد األوعية الدموية وخفض سكر الدم للمستخلصات 

 اليت تنمو يف األردنالكحولية لنباتات االشيليا واالرتيميزيا 
 كلية العلوم

14111 

 14041 اجملموع

 1111 كلية اهلندسـة تأثري اشجار الشوارع على اداء الرصفات االسفلتيه يف االردن رنا االمام  .12

 1111 اجملموع

 411 كلية الزراعة االكتاب لدى جمموعة من املراهقات يف االردن وعالقته بالسمنة سلمى طوقان  .10

 411 اجملموع

15.  
 فيوليت كسابري

دة من جمموعة الفلوروكينولونات على انزيم يتأثري مركبات جد

 اليباز البنكرياسي ومتايز اخلاليا الشحمية وتراكم الشحوم
 كلية الصيدلة

1111 

14.  

 هبذرنا ابو ال

( Quercetin_Doxorubicin)فعالية االستخدام املتزامن ملادتي 

تمل عرب تغيري مستوى دور حم: يف تثبيط منو خاليا سرطان الثدي

 التأكسد

 كلية الصيدلة

411 

 1411 اجملموع

 101041 اجملموع الكلي لقيمة الدعم 

 


