تقرير عن األحباث املدعومة من اجلامعة األردنية
من 4112/14/11-4112/1/1

الرقم
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عنوان البحث
اسم الباحث الرئيسي
دراسة الرتكيب الدقيق لتقييم تأثري احليد املرجان بالنشاطات
البشرية والكيماويات الصناعية يف الشاطىْ األردني خلليج العقبة
علي السواملة
باستخدام تقنية حيوية األشعة السينية والتحليل الطيفي يف
السنكرونرون
انشاء قاعد بيانات وتطوير خطة الدارة صيد األمساك يف العقبة
معروف خلف
الكشف عن امليكروبات الضارة املنقولة عن طريق مياه االتزان يف
مأمون ارشيدات
السفن واليت يتم تصريفها يف خليج العقبه  ،نهج Metagenomic
دراسة التأثريات البشرية على نوعية املياه يف األماكن السياحية على
حممد يوسف رشيد
طول الساحل األردني يف خليج العقبة
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العلوم البحرية
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العلوم البحرية
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العلوم البحرية
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العلوم البحرية
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اجملموع
.5
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نهيل سقف احليط

دراسة االداء االقتصادي لصناعة التامني يف االردن

كلية االعمال

00111
0011

EmpiricaI Investigation of Symmetric and

بشار خالد ابو خلف

Asymmetric target adjustment modeis : capitai

كلية االعمال

0011

structure of non - financiai firms in Jordan

.7

The impact of corporate governance on the

بشار خالد ابو خلف

efficiency of managing working capitaI the

كلية االعمال

0011

manufacturing sector in Jordan

.8

Research Assessment project (RAP) : Measuring

معتز الدبعي

research competiveness of higher education

كلية االعمال

0111

institutions using google scholar as a data source

.9
.11

حممد تايه
غادة تيم

ملاذا ال تقرتض الشركات  :ادلة من االسواق الناشئة
سيولة اصول الشركة وسيولة أسهمها وتركز امللكة  :دراسة تطبيقية
على سوق عمان املالي

كلية االعمال

0011

كلية االعمال
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اجملموع
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.14

عبري شاهني
امين منصور

.11
حممود احلسامي
.12
.15
.16

دعاء حمارمه
اميان احلوراني
ديانا عربيات

سلوكيات تعزيز الصحة لدى طلبة اجلامعة االردنية
االندفاعية والسلوكيات غري املالوفة كمؤشرات شخصية الستخدام
العقاقري اخلطرة عند طالب اجلامعات االردنية
تأثري السلوك القيادي وااللتزام املؤسسي والدعم املءسسات
والنجاح الوظيفي الشخضي على االستعداد املؤسسي للتغيري يف
مؤسسات الرعاية الصحية
العالقة بني درجة حزن االم بسبب وفاة طفل سابق وشعورها حنو
طفلها احلاىل وارتباطها العاطفي معه
Perception’s of health among Jordanian adolescents

التحقيق يف املشاكل السلوكيه للطلبة يف املدارس االردنية
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عنوان البحث
اسم الباحث الرئيسي
التجربة الشخصية لطلبة املدارس املراهقني الذين تعرضوا للتنمر _
عبري شاهني
دراسة عنقودية يف االردن
كفاءة ممرضي قسم الطوارئ ووحدات العنايه احلثيثه يف مراقبة
عامر علي حسنني
القلب كهربائيا
التزام املمرضني باملهارات املوصى بها فيم يتعلق بالتعامل مع االدوية
ابراهيم سالمية
املختلفة
عالقة االكتئاب بتدهور النتاجات الصحية للمرضى املعاجلني
اماني انور خليل
بالديلز
امين حممد محدان منصور الصحة البدنية والنفسية واالجتماعية لدى كبار السن يف االردن

الكلية

الدعم الكلي

كلية التمريض
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0011

كلية التمريض
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كلية التمريض

0011

كلية التمريض

0111

اجملموع
.44
عمر احلضرمي

عزوف طلبة العلوم السياسية يف اجلامعات االردنية عن املشاركة
واالخنراط يف العمل احلزبي  :االسباب والدوافع

.41
امني عواد املشاقبة

الوجيز للمفاهيم واملصطلحات السياسية

00051
كلية الدارسات
الدولية والعلوم
السياسية
كلية الدارسات
الدولية والعلوم
السياسية

اجملموع
.42
غدير مهيار
.45
.46
.47

عقل منصور
مالك غازي العجلوني
الرا رمزي جرب

تأثري االستبدال اجلزئي للملح يف احمللول امللحي اجلبنة احللوم
بتغليفة الكيتوسان مضافا اليها ليسوزيم أو ناتاميسن على اجلودة
املكروبية للجبنة
االنتشار " التوزيع والدراسه اجلزيئيه لفريوس اصفرار القرعيات
املنقول باملن يف االردن
تقييم اثر استخدام وسائط من الزوياليت والرتبه على توفري املياه
والنمو والقيمة التسويقية لنبات ازهار القطف
تطوير استخدام تقنية حيوية حديثة ملكافحة االفات بواسطة
الفطريات املمرضة للحشرات

.48
.49
.11
.11
.14
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عطا اهلل املعايطة
عبد اجمليد الصالحني
حممد امحد القضاة
عبداهلل الزيوت
عبد اجمليد الصالحني
عدنان العساف

اجملموع
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كلية الزراعة

0111

اجملموع
تقريب مسائل العقيدة االسالمية  :دراسة نصية حتليلية
بيع الديون مفهومه صوره وتطبيقاته املعاصره
شرح االحوال الشخصيه االردني اجلديد دراسة قانونية تأصيال
وتعليقا من املاده ( )479_452الوصية ،الوصيه الواجبه
اجتاهات الباحثني يف الدراسات القرانيه املنشورة يف جملة
دراسات"علوم الشريعة والقانون " اجلامعة االردنية
اخلدمات االستثمارية اليت تقدمها املصارف االسالمية_ عرض
ودراسة
احلد من ظاهرة العنف يف اجلامعة االردنية :دراسة اسالمية
اجتماعية نفسية أولية
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كلية الشريعة
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عنوان البحث
اسم الباحث الرئيسي
دور اجلينات ( ) Baff9APRIL TLRاليت هلا عالقة مبرض
اميان ابو الريش
الذئبة احلمراء بنواتج العالج ونوع املضاعفات الناجتة عن املرض
فحص الاليبوبروتني أ واملتالزمة االيضية يف االشخاص الذين يعانون
من خلل يف الساعه البيولوجية كعوامل متنبئة لإلصابة بأمراض
اميان امحد العفيشات
القلب والشرايني
التحقيق يف دور  1Y4Pاملستقبالت يف اجلهاز القليب الوعائي
اميان امحد العفيشات
وخطوط خاليا سرطان الثدي
تقييم املعرفة وااللتزام بالدواء
أوريانا عواد
الكشف عن املواد املضادة للبكرتيا والضادة لالتصال اجلرثومي يف
رندة حدادين
الطحالب املوجوده يف خليج العقبة البحر االمحر
حتديد مدى التزام االطفال باالزوتيوبرين و  6مركابتوبورين
رنا ابو فرحة
باستخدام الكروماتوغرافيا السائلة عالية االداء
التقييم املخربي لالنشطه املضادة للبكترييا واملضادات للفطريات
واملضادة للخاليا السرطانية املرتبطة بالزيوت االساسية من نباتات
سناء بردويل
طبية عطريه يف االردن
عدم مالءمة الدواء يف طب الشيخوخة يف االردن
اميان رحبي اعليه
مسح انزميي ملركبات كيميائيه ومستخلصات طبيعيه مضاده النزيم
اريج ابو محاد
النيورامنيدازليصار اىل استخدامها كمضادات للفريوسات
تصميم واكتشاف مركبات جديده مضاده ل  4SIR Tكهدف عالجي
للعديد من االضرابات املرتبطه بالعمر التنكسيه العصبيه مثل مرض
حممد خنفر
هنتغتون ومرض باركنسون ومرض الزهامير
تأثري مركبات جدبدة من جمموعة الفلوروكينولونات على انزيم
فيوليت كسابري
اليباز البنكرياسي ومتايز اخلاليا الشحمية وتراكم الشحوم
تقييم كلفة الرعاية الصحية عن طريق تقدير الوحدة الصحية
اميان محاد
املرجعية يف القطاع العام يف االردن
تطوير طريقة حتليل لقياس تركيز الفانكوميسني يف الدم عن طريق
معتصم الغزاوي
استخدام تقنية نقطة الدم ملراقبة الدواء اثناء املعاجلة
استنبات البكترييا "الزائفة الزجنارية" على خاليا اجلهاز التنفسي
رنا ابو الدهب
ملرض التليف الكيسي
تطوير اشكال الصيدالنية الفموية ذات حترر دوائي بطيء لدواء
امحد بين جابر
السربوفوكساسني باستخدام تكوين معقدات مع الكاراجينان
دراسة استخدام بروتينات "زين" يف انظمة االيصال املنضم للدواء
لورينا بشارات
تقييم صرف االدوية بال وصفة وعالج االعراض واالمراض البسيطه يف
اميان محاد
صيدليات اجملتمع االردنية  :دراسة باستخدام اسلوب حماكاة املرضى
العوامل البيوكيميائية املرتبطة بوظائف الكبد بني االطفال
طالل ابو رجيع
االردنيني مرضى التالسيميا املعاملني بالديفروكسامني
حتديد التأثريات احملتملة لبعض مشتقات البرييدين املصممة حديثاً
أريج عساف
كمضادات للسرطان ومضادات للجراثيم
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الرقم
.51
.52
.55

اسم الباحث الرئيسي
سامر أبو لطيفة
معتصم احلوامدة
عبلة البصول

عنوان البحث
تطوير جسيمات  PLGA-polyether amineالنانوية املتأثرة
باحلرارة واستخدامها يف تطبيقات توصيل األدوية
االعتماد على النمذجة الديناميكية ملعقد دواء  -مستقبلة واحد
النتاج فرماكوفور صحيح :بروتني كاينز  Cثيتا كمثال
إكتشاف مثبطات جديدة لربوتني  1STATباستخدام النمذجة
اجلزيئية الستخدامها احملتمل يف مرض السرطان
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كلية الصيدلة
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كلية الصيدلة
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اجملموع
.56
.57
.58
.59
.61
.61
.64

امرية املصري
باعث الرواشدة
باعث الرواشدة
وليد الزعيب
عبري العساف
لؤي الزغول
معاذ الصمادي

.61
.62
.65
.66
.67

مالك عواد الزحلف
روبي جرب
طارق العديلي
فارس البكري
منار اللواما

.68
نسرين أبو شاهني
.69
.71
.71
.74

مجانة الربامكي
حممد السامل
عزت العوا
ينال امني شفاقوج

مدى معرفة ذوي االطفال املصابني بالصرع مبوضوع هذا املرض
الوضع السمعي ملرضى التصلب اللوحيي يف األردن
العالقة بني التهاب اللوزتني املتكرر ونقص فيتامني د
تاثري Dexmedetomidineعلى التخدير الشوكي يف العمليات
القيصرية االختيارية  ،دراسة عشوائية مزدوجة التعميمة
دراسة العوامل اليت تساعد على التنبؤ مبستوى التحكم بالنوع االول
من مرض السكري
دور مستويات الزنك يف الدم يف طيف التوحد
سالمة وفعالية استخدام االكيت بليت 1 -لتكوين األوعية الدموية
العالجية يف املرضى الذين يعانون من مرض الشرايني الطرفية:
املرحلة االوىل ،مزدوجة التعمية والعشوائية
هل زيادة االنسولني مستقال او جمتمعا مع سكر الدم املفرط هلا دور يف
التهاب خاليا عضالت اهليكل العظمي عند الفئران
دراسة تاثري شدة اعراض فرتة االياس على نوعية احلياه لدى النساء
يف االردن
Differential expression of Specific markers with
available targeted therapy in hematolymphoid

انواع ونسبة التضاد للعالجات عند فريوس نقص املناعة املكتسبة
املوجودة لدى املرضى االردنني
عقار الباراستامول وعقار االيبوبروفني عن طريق الفم لعالج الوصلة
الشريانية عند اخلدج
اعتالل الكلى الناتج عن العامل املكمل  CIqيف االطفال يف مستشفى
اجلامعه االردنيه  :انتشاره وخصائصه النسيجيه اجملهريه ومدى
ارتباطه بصحة املريض
Toilet training in Jordanian Children : across sectional
study

دور مستقبالت القنب يف التوسط يف التاثريات املسكنة لروابط
مستقبل االنانداميد غري احلارقة
قياس معدل استهالك ملح الطعام املعتاد لدى االردنيني بقياس كمية
الصوديوم يف عينات جتميع بول  42ساعة
اثر تدخني االرجيلة املزمن على املواد املؤكسده يف الدم عند االنسان
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اسم الباحث الرئيسي
سوسن العوران
داود العيسوي
امل العابودي

عنوان البحث
دراسة الرتكيب الدقيق حلبوب اللقاح ل 18نوعا للجنسني phlomis
 Ballota andالعائلة الشفويه ( )Lamiaceaeيف األردن
حتويل سياليدات قدميه اىل دجيتال لنباتات االردن الربيه
Biotransformation of 5a - cholestand1Bol by
aspergillus niger

عماد حممد خري محادنة تطعيم ألياف الورق املستهلك بواسطة املبلمرات املطاوعة للحرارة
التأثري الوقائي ملضادات اكسدة طبيعية خمتارة ضد التسمم
زياد الشريدة
بالرصاص العضوي عند ذكور اجلرذ االمهق
حتضري ،تشخيص ودراسة التاثريات املضادة للسرطان ملركبات جديدة
املقداد يوسف احباشنة
لالميدرازون
تأثري ارتباط القنوات يف تغيري معامالت احلهد البصري مع الطاقة
حممود اجلاغوب
خلدون عبد الرمحن التحليل اجليين لعائلة اجلينات املفرتضة البكتني استيل استرياز يف
نبتة االرابيدوبسيس ثليانة
احلديد
قواطع الربوتريوزوي األحدث يف صخور األساس يف جنوب غرب
غالب جرار
األردن :أنواعها ،كيميائيتها ،نشأتها ،وتطورها التكتوني الصهريي
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مجال اخلطيب
امحد الزق

00000
كلية العلوم الرتبوية

صورة االشخاص ذوى االعاقة يف أدب الطفل العربي
اثر التدريب على التفكري ما وراء املعريف يف التعلم الصم والتعلم ذو
كلية العلوم الرتبوية
املعنى
اجملموع

.82

فادي حممد غوامنة

تصميم خوارزميات خاصة بالتاليف املوسيقي من اجل تطوير املرافقة
املوسيقية االوتوماتيكية لالرجتال الغنائي العربي املوال

.85

رنا حممد مصطفى يوسف

كلية الفنون والتصميم 0111
0111
كلية امللك عبداهلل

اجملموع
.86
.87
.88

حممد حوا
رنا االمام
حامت السيوري

حتسني تقاسم حزم الطيف الرتددي يف الشبكات الراديوية ذاتية
االدراك
تأثري اشجار الشوارع على اداء الرصفات االسفلتيه يف االردن
تطوير اغشية غري عضوية جديده من املبلمرات اجليولوجية

.89
.91

وسام دراوشة
مسية ملكاوي

كلية اهلندسـة

0001

كلية اهلندسـة
كلية اهلندسـة

0011
0111
00501

كلية علوم التأهيل

0011

كلية علوم التأهيل

0511

اجملموع
.91

موسى شتيوي

االزمة السورية وتداعياتها املستقبلية على االردن
اجملموع

00111
00111

اجملموع
دراسة نوعية ملفهوم احلرمان الوظيفي لدى الالجئني السوريني يف
االردن
دراسة وصفية ملمارسة العالج الوظيفي يف ضوء الثقافة العربية

0111
0011

اجملموع
إعادة هيكلة العمليات املتعلقة مبهام عمادة البحث العلمي لزيادة
فاعليتها وكفاءتها

0011

0011
مركز الدراسات
االسرتاتيجية

00011
00011

الرقم
.94

اسم الباحث الرئيسي
ابراهيم عودة

عنوان البحث
دراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية الستخدام نظام الغاز املسال
املركزي كرديف لنظام الوقود( الديزل) يف االردن

الدعم الكلي

الكلية
مركز املياه والطاقة
00111
والبيئة

اجملموع
.91

رند علي راضي ابو زريق

.92

امل اخلاروف

التدوير يف اجلامعة األردنية
اجملموع
اجتاهات االداريات يف اجلامعة االردنية لنظام دوام العمل اجلزئي
اجملموع
اجملموع الكلي لقيمة الدعم الداخلي

00111
مركز محدي منكو

00111
00111

مركز دراسات املرأة 0111
0111
001000

زيادة املخصصات:
الرقم
.0

اسم الباحث الرئيسي
رضا شبلي

عنوان البحث

الكلية

االكثار الدقيق واحلفظ بالسائل النيرتوجيين لنبات الشومر الربي

كلية الزراعة

Foeniculum Vulgare Mill

اجملموع
.0

رىل درويش
.0

الدعم الكلي
4111
0111

تصميم وتصنيع مثبطات جديدة من نوع السلفونايل مضادة ملرض
السكري ( )4phase

كلية الصيدلة

1111

تصميم واكتشاف مركبات جديده مضاده ل  4SIR Tكهدف عالجي
حممد خنفر

للعديد من االضرابات املرتبطة بالعمر التنكسية العصبية مثل مرض

كلية الصيدلة

1111

هنتغتون ومرض باركنسون ومرض الزهامير
.0

فيوليت كسابري

تأثري مركبات جدبدة من جمموعة الفلوروكينولونات على انزيم اليباز
البنكرياسي ومتايز اخلاليا الشحمية وتراكم الشحوم

كلية الصيدلة

اجملموع
.0

سعيد امساعيل
.5

مأمون أهرام
.0

مأمون أهرام
.0

امحد التميمي
.0

مالك عواد الزحلف
.01

1111
0111

"""تطوير جزيئات من األبتامرز مستهدفة للمستقبالت املميزة خلاليا
املنشأ السرطانية"""
"""تأثري هرمون األندروجني على قابلية خاليا سرطان الثدي لغزو
األنسجة"""
تنظيم مستوى املايكرو -ر.ن.أ يف خاليا سرطان الثدي بواسطة
هرمون االندروجني
العالج اجلراحي للصرع يف االردن ونتائج رد فعل أعضاء اجلسم بعد
اجلراحة
دراسة التغريات يف الصفات والنتاج اجليين يف خاليا سرطان الثدي 7
 MCFاملعرضة لنقص األكسجني املزمن

كلية الطب
كلية الطب
كلية الطب
كلية الطب
كلية الطب

2111
4111
5111
1111
1511

تأثري بعض املواد املنتجة طبيعيا على خاليا سرطان الثدي املقاومة
نافذ ابو طربوش

للعالج الكيماوي  :دراسة على اخلاليا السرطانية كما دراسة التأثري

كلية الطب

5111

خارج اخلاليا
اجملموع
.00

سلوى البدور
.00

محد اهلل اهلودلي

التناثر الفمي لفريوس اهلربس مسبلكس  1 -للمرضى الذين يرجعون
عيادات االسنان يف مستشفى اجلامعة االردنية
بناء وتقييم كفاءة خاليا مشسية مبنية على معقدات الروثينيوم

00011
كلية العلوم

751

كلية العلوم

1148

اجملموع
.00

امل اخلاروف

إنشاء قاعدة معلومات تشمل مجيع دراسات طلبة ماجستري دراسات
املرأة منذ تأسيسه

0000
مركز دراسات املرأة

255

الرقم

اسم الباحث الرئيسي

عنوان البحث

الكلية

اجملموع
.00

نهاد غسان السمريات
.00

رضا شبلي

000

"حتسني القابلية لالكل لصنفي بلح ""جمهول"" وبرحي اثناء مرحلة
النضج اخلالل"
احلفظ بواسطة زراعة االنسجة وبالتربيد لنباتات بندورة حمورة
وراثيا جبينات حتمل الربودة

كلية الزراعة
كلية الزراعة

اجملموع
.05

معتصم احلوامدة
.00

فيوليت كسابري

الدعم الكلي

1111
1111
0111

تصميم وجتريب مركبات جديدة مضادة ألنزيم هيومان نيرتوفيل
اإلستيز
 Ant Proliferationواملؤيد ملوت اخلاليا املربمج من السرطان القولون
واملستقيم بواسطة النباتات الطبية يف االردن
اجملموع الكلي لقيمة زيادة املخصصات

كلية الصيدلة
كلية الصيدلة

1511
511
00000

