
 كلٌات المدعومة من داخل الجامعةلل الدعم توزٌع

 31/11/1111الى  1/1/1111 من

 قٌمة الدعم الكلٌة اسم البحث اسم الباحث الرقم
بشار عواد معروف  1

 العبٌدي
 التربٌة والتعلٌم فً العراق حتى نهاٌة العصر العباسً

عمادة البحث 
 العلمً

200 

 200  المجموع 

2 
 نضال النصٌرات

واقع وعً طلبة الجامعة االردنٌة لمفاهٌم التربٌة الوطنٌة 
 ودرجة تمثلها

عمادة شإون 
 الطلبة

600 

 600  المجموع 

توفٌق حسن  3
 عبدالجلٌل

 المحاسبة االسالمٌة )مفاهٌم محاسبة اسالمٌة(
كلٌة ادارة 
 االعمال

10311 

 1,300  المجموع 

سحبان محمود  4
 خلٌفات

 10111 كلٌة االداب ابو العالء المعري : دراسة تحلٌلٌة لمشروعه الفلسفً

5 
 صالح درادكة

لواء عجلون فً القرن السادس عشر مقارنة لدفاتر 
لسنة  166م ورقم 1538ه/945لسنة  971الطابو: رقم 

 م1596ه/1115لسنة  185ودفتر رقم  1548ه/955

 30111 كلٌة االداب

 80511 كلٌة االداب معجم مصطلحات التارٌخ االقتصادي غٌداء خزنة كاتبً 6

7 
 سعد ابو دٌة

دور جماعات الضغط فً احداث تونس ومصر ولٌبٌا 
 والٌمن والبحرٌن

 10111 االدابكلٌة 

 10111 كلٌة االداب تصور األردنٌٌن للتغٌٌر المناخً وتؤقلمهم معه نزٌه المناسٌة 8

9 
 صالح درادكة

األمالك الوقفٌة وسبل تنمٌتها فً محافظات 
 )اربد،جرش،عجلون(

 10811 كلٌة االداب

 17,700  المجموع 

10 
اٌمن محمد حمدان 

 منصور

وممارسة اشكال العنف لدى الوقاٌة من استخدام المخدرات 
طلبة الجامعات فً االردن دراسة تجرٌبٌة تقارن بٌن 

فاعلٌة استخدام البرامج الحاسوبٌة والوسائل التقلٌدٌة فً 
 الوقاٌة من استخدام المخدارات ومارسة العنف

 40111 كلٌة التمرٌض

11 
 شٌرٌن األشهب

مدى حدوث التقرحات السرٌرٌةعند األطفال المرضى فً 
 األردن

 10181 كلٌة التمرٌض

محمد ولٌد دار  12
 عواد

تقٌٌم النشاط الحركً لدى المرضى االردنٌٌن المصابٌن 
 باالمراض المزمنة

 10611 كلٌة التمرٌض

اٌمن محمد حمدان  13
 منصور

العالقات بٌن المرونة فً التكٌٌف ومصادر الدعم 
 االردنٌةاالجتماعً واالعراض االكتائبٌة عند طلبة الجامعة 

 0,500 كلٌة التمرٌض

14 
 محمود الحسامً

امتثال طالب لتمرٌض إلى المبادئ التوجٌهٌة لمكافحة 
 العدوى

 10111 كلٌة التمرٌض

15 
 محمود الحسامً

المعرفة والسلوكاٌات والممارسات الشخصٌة للنساء 
 األردنٌات حول الوقاٌة والكشف المبكر عن سرطان الثدي

 10511 كلٌة التمرٌض

16 
 علً صالح

دراسة وضع الرعاٌة التلطٌفٌة فً األردن وآراء صانعً 
 القرار فً تطوٌر هذه الرعاٌة

 10511 كلٌة التمرٌض

17 
 للً رشاد مرمش

الفروقات بٌن الممرضات / الممرضٌن االردنٌٌن والمرضى 
فً فاعلٌة مهارات التواصل العالجٌة المستخدمة قً 

 10911 كلٌة التمرٌض



الذات المتعلق  الرعاٌة التمرٌضٌة وفهوم مركزضبط
 بالصحة عند المرضى

وضاح محمد  18
 الدعمه

وصف الرضا الوظٌفً لدى أعضاء هٌئة تدرٌس التمرٌض 
 فً األردن

 10111 كلٌة التمرٌض

19 
 بثٌنة فرٌحات

اكتشاف العالقة بٌن المعتقدات الروحانٌة وشدة المرض 
للمرض  والدعم االجتماعً المدرك واألثر االجتماعً

 والحٌرة للمرضى األردنٌٌن المشخصٌن بمرض السرطان

 10511 كلٌة التمرٌض

 19,380  المجموع 

20 
 بسام صنوبر

Low-Cost Tractor for use in 

HumanitarianDemining 
 50111 كلٌة الزراعة

21 
 رضا شبلً

الحفظ بواسطة زراعة االنسجة وبالتبرٌد لنباتات بندورة 
 بجٌنات تحمل البرودةمحورة وراثٌا 

 190111 كلٌة الزراعة

22 
 صفوان الشٌاب

تؤثٌر اإلضاءة والظل على كمٌة ونوعٌة الزٌوت األساسٌة 
الطٌارة المستخلصة من نبات الزعتر البلدي 

Origanumsyriacum L المزروع فً األردن 

 130111 كلٌة الزراعة

23 
 محمد جهاد الطباع

إنتاج الحلٌب الٌومً لنعاج تطبٌق عدة نماذج رٌاضٌة على 
 العواسً فً األردن

 30111 كلٌة الزراعة

24 
 مفٌد النمر

تؤثٌر إضافة جرعة من هرمون البروستاجالندٌن إلى 
برنامج التلقٌح اإلجباري على األداء التناسلً ألبقار الحلٌب 

 فً األردن

 80111 كلٌة الزراعة

25 
صالح الدٌن 

 األعرج

النباتات الزهرٌة لتحسٌن دراسة أثر إضافة رحٌق 
( على Formosa Encarsiaالمكافحة الحٌوٌة للمتطفل )

 ذبابة البٌوت الزجاجٌة البٌضاء

 110411 كلٌة الزراعة

احمد شكري  26
 الرٌماوي

تقٌٌم احتٌاجات التدرٌب والمعلومات للمرشجٌن الزراعٌٌن 
 والمزارعٌن

 10811 كلٌة الزراعة

27 
 نداء محمد سالم

التوزٌع والدراسة الجزٌئٌة لألمراض الفٌروسٌة  االنتشار،
 التً تصٌب البطاطا فً األردن

 110711 كلٌة الزراعة

28 
 عزمً ابو رٌان 

تقٌٌم اثر التخمٌر الموضعً للمواد العضوٌة فً خطوط 
 الزراعة على خصائص التربة ومحصول البطاطا

 50111 كلٌة الزراعة

مشرق رإوف  29
 حمدي

ماء ري معرض لمجال مغناطٌسً على تؤثٌرات استخدام 
 إنتاجٌة المٌاه والبطاطا تحت نظام الري بالتنقٌط

 140411 كلٌة الزراعة

نهاد غسان  30
 السمٌرات

تحسٌن القابلٌة لالكل لصنفً بلح "مجهول" وبرحً اثناء 
 مرحلة النضج الخالل

 50111 كلٌة الزراعة

31 
 مهند العكش

-ESTالتطوٌر والتوصٌف والتحقق من معلمات وراثٌة 

SSR فً نبات الفول وانتقالها عبر االنواع ذات الصلة 
 80511 كلٌة الزراعة

32 
 طالب أبو شرار

تؤثٌر الرى طوٌل االمد بمٌاة الدٌسً الغنٌة بالرادٌوم 
المشع على توزٌع ذلك العنصر قً مقد التربة وامتصاصة 

 بواسطة النباتات

 150111 الزراعةكلٌة 

33 
 عاٌد العبدالت

التحلٌل الجٌنً لصفة وقت االزهار فً سالالت شعٌر 
 متحملة لتؤثٌرات التغٌر المناخً

 180111 كلٌة الزراعة

 170,131  المجموع 

عبد المجٌد  34
 الصالحٌن

 -العموالت المصرفٌة التً تتقاضاها المصارف اإلسالمٌة 
 عرض ودراسة

 50111 كلٌة الشرٌعة

35 
 ذٌاب عقل

النقود الورقٌة المعاصرة : حقٌقتها، وتكٌٌفها الفقهً، 
 وحكم الزكاة فٌها

 10351 كلٌة الشرٌعة



36 
 محمد احمد القضاة

مشروع شرح مواد قانون االحوال الشخصٌة االردنً 
تؤصٌال وتعلٌقا: دراسة فقهٌة قانونٌة من المادة  -الجدٌد

(1-79) 

 10311 كلٌة الشرٌعة

 9,650  المجموع 

37 
 سوسن أبو حمدة

اكتشاف مثبطات جدٌدة ألنزٌم األستٌل كولٌن استٌرز 
باستخدام النمذجة الجزٌئٌة متبوعا بتحسٌن المركبات 
 المكتشفة الستخدامها المحتمل فً مرض الزهاٌمر

 180111 كلٌة الصٌدلة

38 
 معتصم الحوامدة

تصمٌم وتجرٌب مركبات جدٌدة مضادة ألنزٌم هٌومان 
 نٌتروفٌل اإلستٌز

 80811 كلٌة الصٌدلة

39 
 فاطمة عفٌفً

دراسة الوظائف الكٌمٌائٌة وبعض النشاطات البٌولوجٌة لـ 
Arum dioscoridissm (Family Araceae) 

 40381 كلٌة الصٌدلة

40 
 فٌولٌت كسابري

Ant Proliferation  والمإٌد لموت الخالٌا المبرمج من
السرطان القولون والمستقٌم بواسطة النباتات الطبٌة فً 

 االردن

 130111 كلٌة الصٌدلة

41 
 فٌولٌت كسابري

تؤثٌر المتفور على العالمات االلتهابٌة فً مرضى السكري 
 البدناء فً االردن

 170611 كلٌة الصٌدلة

42 
 انعام اٌوب خلٌل

صٌدالنٌة عالجٌة للجلد ودراسة تولٌف مستحضرات 
صفات المستحضر: الفٌزٌوكٌمٌائٌة، معدل إطالق الدواء 

 واختراقه للجلد

 110111 كلٌة الصٌدلة

43 
 خالد الفوارس

تطوٌر وتقٌٌم نظم إٌصال دوائٌة مبنٌة على الربط األٌونً 
 )فً الموقع( لمشتقات الكٌتوزان

 80111 كلٌة الصٌدلة

44 
 نانسً هاكوز

تؤثٌر التغٌرات الجٌنٌة فً نواقل المركبات العضوٌة موجبة 
 على االستجابة لدواء  3و 1الشحنة 

 130111 كلٌة الصٌدلة

المعتصم فهمً  45
 ٌوسف

 cyp1A2و  cyp2d6كٌف ٌإثر تعدد األشكال الوراثٌة ل
 على الحركٌة الدوائٌة للباركستٌن بٌن متطوعٌن أصحاء

 150611 كلٌة الصٌدلة

46 
 دروٌشرلى 

دراسة الٌة عكس المقارمة الفطرٌة 
باستعمالالت  C. albicansفً الفطرFluconazoleلدواء

 (Chemosensitisersمركبات كٌمٌائٌة)

 140111 كلٌة الصٌدلة

 152,800  المجموع 

 10111 كلٌة الطب دراسة الفطرٌات المبرقشة فً االردن لٌث محمد عكاش 47

 110711 كلٌة الطب The Jordan EPI, Impact on hepatitisB نجوى خوري 48

49 
فرٌهان فخري 
 حسٌن البرغوثً

تقٌٌم المعلومات والمهارات المكتسبة من مقرر تعلٌمً 
قصٌر حول الطب القائم على الدلٌل لدى طالب الطب فً 

 المرحلة الجامعٌة األولى

 10751 كلٌة الطب

50 

 عبدهللا العبادي

( فً EGFRمستقبل الـ )دراسة الطفرات والتغٌرات فً 
سرطان الرئة ذو الخالٌا غٌر الصغٌرة وغٌر الحرشفٌة: 
تحلٌل العٌنات عن طرٌق فحص العٌنة النسٌجٌة لدى 

 المرضى األردنٌٌن المختارٌن

 90111 كلٌة الطب

51 
 سناء بردوٌل

نظائر األحماض األمٌنٌة: التحقٌق فً السمٌة المحتملة فً 
 ٌةالبكتٌرٌا والخالٌا السرطان

 160111 كلٌة الطب

 80511 كلٌة الطب Epidemiology of Brain Tumors injordan احمد التمٌمً 52

53 
 جهاد العجلونً

مراجعة لحاالت تبدٌل مفصل الورك الصناعً فً مستشفى 
 الجامعة االردنٌة

 10511 كلٌة الطب

54 
 حنا مخامرة

Is there a relation between the serum level 

oflipoprotein (a) and coronary artery 
 110191 كلٌة الطب



ectasia 

55 
 ندى ٌاسٌن

تقٌٌم العالج بالعقاقٌر واسلوب الحٌاة فً المرضى االناث 
الذٌن ٌعانون من هشاشة ونقص العظم فً عٌادة طب 

 االسرة فً االردن

 40611 كلٌة الطب

56 
 باسم البسطامً

Modification of two major risk factors in 

patientswith coronary artery disease 

during one year of follow - up 

 10511 كلٌة الطب

57 
 امٌرة المصري 

أمراض االستقالب وعالقتها بالصرع عند األطفال: دراسة 
 وصفٌة

 30111 كلٌة الطب

58 
 مها شوماف

فً امراض BRCA1( وC-Kitsمدى ظهور بروتٌن )
 الحمٌدة والخبٌثة عبر التفاعل المناعً الكٌمٌائًالثدي 

 40111 كلٌة الطب

59 
 جهاد العجلونً

مراجعة لحاالت كسور مفصل الورك فً مستشفى الجامعة 
 األردنٌة

 40111 كلٌة الطب

 10311 كلٌة الطب االنتانات الدموٌة لحدٌثً الوالدة منار اللواما 60

61 

 اسامة سمارة

الذاتً داخل مفصل الركبة  حقن مستحضر اكتً بلٌت
لمعالجة افات غضروف الركبة التنكسٌة الخفٌفة الى 
معتدلة الشدة وكذلك الشدٌدة منها: دراسة مستقبلٌة 

 مفتوحة

 180841 كلٌة الطب

62 
 مها شوماف

وتحدٌد  COX2دراسة التغٌرات النفطٌة فً مورث ال 
عالقتها بتطوٌر سرطان القولون والمستقٌم والزوائد 

 مٌة عند االردنٌٌناللح

 70711 كلٌة الطب

63 

 منذر المومنً

Clyemic control in a sample of diabetic 

patientsfollowed in tertiary care center 

compared to internationally 

acceptedguidelines 

 30711 كلٌة الطب

64 
 فارس بكري

مسٌح سٌرولوجً حول مدى أجسام مضادة لفٌروسات 
الماء الحصبة، أبو دغٌم والحصبة األلمانٌة عند  جدري

 العاملٌن فً مستشفى الجامعة األردنٌة

 30561 كلٌة الطب

65 

 حنا مخامرة

The incidence of vascular complications at 

jordanuniversity hospital (JUH) after 

precutaneouscorenary intervention (PCI) 

andcardiac cathetrization 

 0,850 كلٌة الطب

 110141 كلٌة الطب مع داء السكري CEAعالقة اٌمن عارف 66

67 
 محمد ابو عمٌرة

نسبة انتشار أعراض االكتئاب والعوامل التً تتنبؤ 
 باالكتئاب لدى مرضى اعتالل الشبكٌة الناجم عن السكري

 80111 كلٌة الطب

 90171 كلٌة الطب المبتسرٌن على عمر السنتٌنالنتاج الصحً لألطفال  منار اللواما 68

69 

 جهاد العجلونً

The effect of releasing the tourniquet in 

total kneereplacement on the blood lose 

and joint effusion and hematoma formation 

andwound complications 

 70111 كلٌة الطب

70 
 كمال فرٌد عقل 

االطفال الطبٌة والجراحٌة فً  نواقص استشارات
 المستشفى تعلٌمً

 ,8110 كلٌة الطب

 179,650  المجموع 
اٌهاب محمود  71

 الشماٌلة

دراسة تثبٌط التآكل فً المنٌوم والنحاس والحدٌد باستخدام 
 مركبات سٌكلوالكٌل داٌثٌوكاربامٌت

 130111 كلٌة العلوم



72 
 حمد هللا الهودلً 

خالٌا شمسٌة مبنٌة على معقدات بناء وتقٌٌم كفاءة 
 الروثٌنٌوم

 180811 كلٌة العلوم

73 
 هنا محمود حماد

تؤثٌر أدوٌة موضعٌة على سرعة شفاء الجروح داخل 
 وخارج فم الجرذان

 160111 كلٌة العلوم

 30511 كلٌة العلوم دراسة الخصائص الفٌزٌائٌة لمركب البولمر اسمنتً ٌحٌى رماضٌن 74

75 
 كمال سوٌدان

تحضٌر وتقٌٌم الفعالٌة للماٌكروبات لمشتقات جدٌدة 
 لحمض الباربتٌوربك

 150611 كلٌة العلوم

76 
 هٌثم على سعادة

 1تحضٌر ودراسة التؤثٌرات البٌولوجٌة لبعض مركبات ن 
 ٌل( أمٌدرازون -1-نٌتروثٌازول 5)-

 90911 كلٌة العلوم

77 
 محمود الجاغوب

 -نظام بروتون الظواهر غٌر المحلٌة فً استطارة 
 16أوكسجٌن 

 60511 كلٌة العلوم

78 
موسى محمد 
 عبدالقادر جعفر

دراسة التوصٌل الكهربائً وظاهرة االستقطاب فً بلورات 
أحادٌة التركٌب البنٌوي وأغشٌة متعددة التركٌب البلوري 

 pbI2من مركب ٌودٌد الرصاص 

 630111 كلٌة العلوم

79 

 سلٌم صبري 

ثنائً أوكسورباعً  601اصطناع بعض مركبات
ارٌل  -3حامض كاربوكسٌلً  -7كوٌنولٌن h32هٌدربٌرلو

أوكسٌم ودراسة  1-3هٌدرازنات ومثٌالتها من مشتقات 
 فاعلٌتها كمضادات بكتٌرٌة

 130111 كلٌة العلوم

80 
 امل العابودي

عزل وتعرٌف مركبات فعالة من بكتٌرٌا 
Streptomycesالمعزولة من خلٌج العقبة 

 110851 العلومكلٌة 

81 
 عبدالقادر عابد

توزٌع الٌورانٌوم والفانادٌوم فً عضو الفوسفات االعلى 
(A0فً الشٌدٌة ) 

 130515 كلٌة العلوم

82 
 بسام صوٌلح 

تحضٌر وتشخٌص مٌلمر )البٌسفٌنول مالونات( ودراسة 
( II(الكادمٌوم )IIقدرته على ادمصاص اٌونات الرصاص 

 (على سطحهIIوالخارصٌن)

 110411 ٌة العلومكل

83 
 هالة الحورانً

-1115تطور واقع المرأة العاملة فً الجامعات األردنٌة 
1119 

 40751 كلٌة العلوم

 210,125  المجموع 
ابراهٌم عبد هللا  84

 الزرٌقات

تقٌٌم الحاجات الخاصة للطلبة ذوي اإلعاقة السمعٌة فً 
 األردن وعالقته ببعض المتغٌرات

كلٌة العلوم 
 التربوٌة

40311 

85 
 نزٌه حمدي

فعالٌة برنامج تدرٌبً لتنمٌة الذكاء االنفعالً فً خفض 
 التوتر وضبط الغضب لدى طلبة الجامعة األردنٌة

كلٌة العلوم 
 التربوٌة

10641 

 5,940  المجموع 
 110311 كلٌة الهندسـة توفٌر الطاقة فً األنظمة الالسلكٌة نزار الزربا 86

87 
 محمد الطاهات

تطبٌقلت واستخدامات ادوات االنتاج الضامر والتصنٌع 
 الرشٌق فً الصناعات االردنٌة

 50111 كلٌة الهندسـة

88 
 زاٌد الحمامرة

دراسة امكانٌة زٌادة انتقال الحرارة فً اجهزة التدفئة 
 المنزلٌة التً تعمل بالغاز باستخدام المواد المسامٌة

 130711 كلٌة الهندسـة

89 
 لإي خلف

Ultra widband (UWB) antenna LNA 

Receiver SimultaneousMatching 
 370711 كلٌة الهندسـة

90 
 ٌوسف مسنات

A study on the long-term engineering 

properties ofCement Dust Stabilized soil 
 90511 كلٌة الهندسـة

 76,200   المجموع 
91 

 اسامةأبو حماد
العظم مع االسنان الطبٌعٌة او تمثٌل منطقة التقاء 

 الزراعات السنٌة

كلٌة طب 
 األسـنان

40711 



92 
 محمد الربابعة

فحص األداء السرٌري للحشوات الرانتٌجٌنٌة المركبة 
 باستخدام دقائق ناتوٌة

كلٌة طب 
 األسـنان

310111 

 34,700   المجموع 
93 

 رزان حامد 
بطاقة النشاط تطوٌر نسخة عربٌة من ادارة التقٌٌم تصنٌف 
 الستعمالها فً المجتمع االردنً

كلٌة علوم 
 التؤهٌل 

50111 

94 
 رزان حامد 

ترجمة وتطوٌر ألداة " التقٌٌم األدائً لمهارات االعتناء 
 بالذات" إلستخدامها باألردن 

كلٌة علوم 
 التؤهٌل 

40311 

95 
 سناء ابو الذهب

تقنٌن أدوات قٌاس لمهارات التكامل الحركً البصري ، 
اإلدراك البصري والمهارات الحركٌة على عٌنة من األطفال 

 األردنٌٌن 

كلٌة علوم 
 التؤهٌل 

50111 

96 
 عالٌة الغوٌري

مدى تؤثٌر آالم أسفل الظهر على قدرات المرضى على 
القٌام بؤمور حٌاتهم الٌومٌة وطبٌعة العالج المقدم 

 لمراجعً عٌادات العالج الطبٌعً فً األردن

كلٌة علوم 
 التؤهٌل 

40151 

97 
 زٌاد محمد حوامده

تؤهٌل مرضى الجلطات الدماغٌة: دراسة وصفٌة للعالج 
 المقدم فً األردن

كلٌة علوم 
 التؤهٌل 

60151 

98 
مٌسون نمر 

 الصالح

دراسة سكانٌة للخدمات التؤهٌلٌة المقدمة لألطفال 
بالشلل الدماغً ومدى تؤثرها بخصائص الطفل المصابٌن 

 واألسرة

كلٌة علوم 
 التؤهٌل 

10811 

 27,600   المجموع 
صفوان محمد  99

 فرٌحات

تقدٌر كمٌة بعض النٌتروزامٌنات الضارة فٌمواد الشٌشة 
 المختلفة فً السوق األردنً

مركز حمدي 
 منكو

30911 

 3,900   المجموع 
100 

 امل الخاروف
مشاركة طلبة الجامعات األردنٌة فً االنتخابات واقع 

 1111النٌابٌة 

مركز دراسات 
 المرأة

40851 

 4,850   المجموع 
101 

 دراسة قدرة الزٌوالٌت على معالجة المٌاه الرمادٌة لٌنا ابوغنمً

مركز البحوث 
والدراسات 

 المائٌة والبٌئة 

150111 

102 
 نٌفٌن العلمً

طفٌلٌات جٌاردٌا الكشف عن وتعرٌف وتعداد 
 وكربتوسبورٌدٌام فً نهر الٌرموك وقناة الملك عبد هللا

مركز البحوث 
والدراسات 

 المائٌة والبٌئة 

390611 

113 
ربٌع عبد الحمٌد 

 ارشٌد

استخدام مصادر مختلفة للطاقة فً عالئق المجترات 
بوجود بعض األحماض األمٌنٌة األساسٌة المحمٌة وأثره 

 للحٌوانات المجترة على األداء اإلنتاجً

معهد البحوث 
والتدرٌب 
واالرشاد 

 والتعلٌم الزراعً

140111 

 68,600 المجموع
 50911 غاتلمركز ال تطوٌر اللغة االجنبٌة عبر التواصل من خالل الفٌدٌو زهرة عوض 103

 5,900 المجموع
104 

 رندة قاقٌش
حفرٌة انقاذٌة ومسخ اثرى لموقع عٌن البٌضا قرب خربة 

 عمان-مسلم
 10111 معهد االثار

 2,000 المجموع

 991,296 بحثا   105مجموع الدعم الكلً للكلٌات، لعدد األبحاث 
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 كلٌات المدعومة من داخل الجامعةلل الدعم توزٌع

 31/11/1111الى  1/1/1111 من

 قٌمة الدعم الكلٌة الرقم

 19,380 كلية التمريض 1
 170,131 كلية الزراعة 2
 152,800 كلية الصيدلة 3
 179,650 كلية الطب 4
 34,700 كلية طب األسنان 5
 27,600 كلية علوم التأهيل 6
 210,125 كلية العلوم 7
 76,200 كلية الهندسة 8
 1,300 كلية ادارة األعمال 9
 5,940 كلية العلوم التربوية 11
 17,700 كلية األداب 11
 0,200 عمادة البحث العلمي 12
 0,600 عمادة شؤون الطلبة 13
 5,900 مركز اللغات 14
 4,850 مركز دراسات المرأة 15
 3,900 مركز منكو 16
 2,000 معهد األثار 17
 9,650 كلية الشريعة 18
 68,600 معهد البحوث والتدرٌب واالرشاد والتعلٌم الزراعً 19

 991,296 بحثا   105مجموع الدعم الكلً للكلٌات، لعدد األبحاث 
 

من  كلٌات المدعومة من داخل الجامعةلل الدعم الكلً رسم بٌانً ٌوضح توزٌع
 31/11/1111الى  1/1/1111




