
 األبحاث المدعومة من الجامعة األردنية

 31/12/2112-1/1/2112من

 الرقم
اسم الباحث 
 الرئٌسً

 الدعم الكلً الكلٌة عنوان البحث

1.  
 محددات استخدام خدمات الحكومة اإللكترونٌة فً األردن أنس العودات

كلٌة ادارة 
 االعمال

00777 

 70777 المجموع

عبد المجٌد   .2
 الشناق

       لواء غرب اربد فً بناء الدولة االردنٌةعشائر 
1291-1290  

 00977 كلٌة االداب

عبد المهدي   .3
 عبدهللا السودي

"اتجاهات طالب الجامعات األردنٌة نحو الربٌع العربً 
 وانعكاساته على الحراك الشعبً األردنً"

 90977 كلٌة االداب

4.  
نبٌل 

عبدالرحمن 
 علً

االردنٌة )الكمشة ومومٌا دراسة اثنواركٌولوجٌة للقرى 
 والنمتة نموذجا(

 90777 كلٌة االداب

5.  
 دالل زرٌقات

" المسح الجٌومورفولوجً وتحدٌد نطاقات اخطار انجراف 
 التربة فً وادي كفرنجة ، عجلون ، األردن "

 00977 كلٌة االداب

ٌسرى   .6
 الحسبان

تخطٌط استعمال االاراضً المستقبلٌة لمنطقة قناة البحرٌن 
 اعتمادا على تقنٌات االستشعار عن بعد

 00977 كلٌة االداب

7.  
1291-1201العالقات األردنٌة اللبنانٌة  حنان ملكاوي  00777 كلٌة االداب 

8.  
 نعمان شحادة

تصور أعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعة األردنٌة لمعاٌٌر 
 تقوٌم التمٌٌز األكادٌمً

 10177 كلٌة االداب

 270777 المجموع

محمود   .9
 الحسامً

Predicting nurses' turnover intentions by 

workattitudes 

كلٌة 
 التمرٌض

90977 

10.  
 رقٌة زٌالنً

Healthcare Needs and Experiences of 

Critically I11Patient and their families   after 

discharge from the hospital 

كلٌة 
 التمرٌض

10197 

محمد ولٌد دار   .11
 عواد

الموجه نحو الممرضٌن فً أقسام الطوارىء العنف 
 االردنٌة

كلٌة 
 التمرٌض

00177 

محمد ٌوسف   .12
 نصار صالح

Interventional Study of the Effect of 

Introducing an Educational Program to 

Jordanian Nurses Concerning Treatment and 

Prevention of Pressure Ulcers 

كلٌة 
 التمرٌض

00177 

امانً انور   .13
 خلٌل

Promoting Awareness of Jordanian Patient at 

IncreasedRisk of Chronic Kidney Disease 
كلٌة 
 التمرٌض

00077 

علً محمد   .14
 صالح

العوامل المإثرة فً ادراك كادر التمرٌض فً المستشفٌات 
 االردنٌة لثقافٌة السالمة

كلٌة 
 التمرٌض

90097 

15.  
 محمد ٌعقوب

"Outcomes of Nurse - Directed Diabetes 

Program forhospital nurses in Jordan" 
كلٌة 
 التمرٌض

20077 



 37,377 المجموع

16.  
سعد ابودٌة   التارٌخ السٌاسً للمملكة األردنٌة الهاشمٌة 

كلٌة 
الدارسات 
الدولٌة 
والعلوم 
 السٌاسٌة

00177 

 3,177 المجموع

"محمد هاشم"   .17
 استٌتٌة

طوٌل األمد الستخدام المٌاه العادمة فً تقٌٌم األثر  
 الزراعة على تراكم العناصر الثقٌلة وإتاحتها بٌئٌا  

كلٌة 
 الزراعة

100977 

18.  
 خالد اسماعٌل

Effect of Microencapsulation of cardomom, s 
Elettaria cardamomum essential oils in 

biopolymers on its stability when packaged 

alone orwithin medium roasted Turkish 

coffee 

كلٌة 
 الزراعة

110777 

امانً عبدهللا   .19
 العساف

التصنٌف والتقٌٌم االقتصادي لخدمات نظم الغابات البٌئٌة 
 فً شمال األردن

كلٌة 
 الزراعة

90977 

20.  
 طالل ثلجً

     تاثٌر موعد وكثافة الزراعة على نمو وانتاج وجودة  
 jpj hg/v,thgl'vdm td hghv] k  محصول العصفر 

كلٌة 
 الزراعة

170277 

بركات ابو   .21
 رمٌله

المكافحة المتكاملة الفات الفلفل فً الزراعة العضوٌة 
 المحمٌة

كلٌة 
 الزراعة

190177 

 670477 المجموع

هاٌل عبد   .22
 الحفٌظ داود

الدٌون: مفهومه وأسبابه وعالجه فً المإسسات  تعثر
 المالٌة اإلسالمٌة األردنٌة

 90777 كلٌة الشرٌعة

محمد عٌد   .23
 الصاحب

دراسة  -حقٌقة تاثٌر الشٌطان على االنسان نفسٌا وبدنٌا 
 تحلٌلٌة نقدٌة فً ضوء الكتاب والسنة

 00177 كلٌة الشرٌعة

عبد المجٌد   .24
 الصالحٌن

مفهومها، ضوابطها، والمعاٌٌر المإثرة الحاجة فً الزكاة  
 فً تقدٌرها

 00977 كلٌة الشرٌعة

محمد احمد   .25
 القضاة

مشروع شرح مواد قانون االحوال الشخصٌة االردنً 
الجدٌد تاصٌال وتعلٌقا "دراسة فقهٌة قانونٌة "انحالل عقد 

 979-17الزواج " من المادة 
 90177 كلٌة الشرٌعة

 120177 المجموع

26.  
شحادةمٌادة   

"دراسة تؤثٌر البروبٌوتكس من األغذٌة التقلٌدٌة المتداولة 
بٌن الجمهور على المٌكروبات، تجلط الدم والجذور الحرة 

 فً األردن"

 900177 كلٌة الصٌدلة

27.  
 محمد خنفر

تصمٌم واكتشاف مركبات جدٌدة مضادة إلنزٌم ممٌلٌان 
 تارجت أوف رابامٌسٌن

 100177 كلٌة الصٌدلة

28.  
اسعٌفانغدٌر   

باستخدام النمذجة  P2y12اكتشاف مثبطات جدٌدة إلنزٌم 
الجزٌئٌة متبوعا بمسح قواعد بٌانات وتجرٌب النتائج 

 مخبرٌا  وتحسٌنها كٌماوٌا  

 900977 كلٌة الصٌدلة

الرا روٌدة"   .29
 توتنجً

Formulation of Gliclazide Osmotic Pumps 90777 كلٌة الصٌدلة 



30.  
 أورٌانا عواد

AMKدور ال  فً عالج سرطان القولون: استعمال طرق  
 جزٌئٌة وخلوٌة ونماذج حٌوانٌة

 110077 كلٌة الصٌدلة

المعتصم فهمً   .31
 ٌوسف

MTHFRJ تعدد األشكال الوراثٌة لـ بٌن مرضى سرطان  
 القولون والمستقٌم وبٌن متطوعٌن أصحاء

 90777 كلٌة الصٌدلة

ٌوسف   .32
 الحٌاري

, 1لمركبات جدٌدة من نوع التصنٌع والفعالٌة البٌولوجٌة 
كاربوكسٌلٌت -0-[ كوٌنولٌن [ 0, 1ترٌازولو ] -0, 9  

 100277 كلٌة الصٌدلة

33.  
 امل البكري

بحث المسح الوبائً والتصنٌف الجزٌئً ومحددات 
الضراوة للمكورات العنقودٌة الذهبٌة المقاومة للمٌشلٌن 

 المسببة النتانات قدم السكري
 970177 كلٌة الصٌدلة

 1260977 المجموع

عبد المجٌد   .34
 محمد

Prevalence of mental health problems in 

children andadolescents who attend pediatric 

department of Jordan University Hospital 
 00977 كلٌة الطب

عبدهللا عوٌدي   .35
 العبادي

تصنٌع منصات داعمة ذات خصائص ممٌزة من مواد 
عظام قابل للحقن الستخدامها فً هندسة مركبة واسمنت 

 انسجة العظام
 920077 كلٌة الطب

36.  
 مؤمون أهرام

"تؤثٌر هرمون األندروجٌن على قابلٌة خالٌا سرطان الثدي 
 لغزو األنسجة"

 970127 كلٌة الطب

37.  
 سعٌد اسماعٌل

"تطوٌر جزٌئات من األبتامرز مستهدفة للمستقبالت 
السرطانٌة"الممٌزة لخالٌا المنشؤ   

 190977 كلٌة الطب

عزمً   .38
 محافظة

Genotyping and screening for mutations in 

HBV causing chronic hepatitis among 

Jordanian  patients 
 110977 كلٌة الطب

39.  
 ٌعقوب ارشٌد

The effect of  Licoric Drink and Pomelo 

Extract on CYP  0 A6 and p-Glycoprotein 

Gene Transcripts in Rabbits 
 100197 كلٌة الطب

40.  
 ندى ٌاسٌن

"تقٌٌم برنامج التعلٌم الطبً خالل سنوات من التدرٌب 
الجامعة  -السرٌري من جهة نظر الطالب فً كلٌة الطب

 األردنٌة"

 10097 كلٌة الطب

41.  
 فاطمة عبٌدات

فً الدرجات المختلفة من اورام اغشٌة  P63وجود 
وجود هذا البروتٌن بالتطور السرٌري وعالقة    السحاٌا 

 لهذا النوع من االورام

 10077 كلٌة الطب

روان   .42
 الطراونة

استخدام الخالٌا الجذعٌة الذاتٌة لمرضى التصلب المتعدد 
 اللذٌن ال ٌتجاوبون مع العالج التقلٌدي

 970777 كلٌة الطب

روان   .43
 الطراونة

Clinical Characteristics of neurodegenerative 

diseasein carriers of the MAPT P.A 152T 

variant 
 00977 كلٌة الطب

امٌرة   .44
 المصري

ارتفاع ضغط الدم الحمٌدي عند االطفال: العوامل 
 والمسببات

 10197 كلٌة الطب

45.  
 اٌمن عارف

Should food intake and circadian rhythm 

affect calcitonin measurement 
الطبكلٌة   00977 



46.  
 ندى ٌاسٌن

تقٌٌم المرضى والمقٌمٌن لفكرة التمركز حول المرٌض 
فً مستشفى الجامعة  ولمهارات االتصال عند االطباء
 االردنٌة

 10297 كلٌة الطب

عبدهللا عوٌدي   .47
 العبادي

وصف تطبٌقً للخالٌا الجذعٌة من قمة الجذور السنً 
 والرباط الداعم لالسنان فً وجود اكتٌبلٌت

 190777 كلٌة الطب

48.  
 علٌاء شطناوي

واثر  -دراسة مستوى انزٌم االرجٌناز فً مرض السكري  
اعطاءهم المكمل الغذائً سٌترولٌن على تخفٌض مستوى 

 االنزٌم

 190777 كلٌة الطب

49.  
 اسامة عبابنة

التقٌٌم البصري لمرضى التصلب المتعدد اللذٌن خضعوا 
 الذاتٌةللعالج باستخدام الخالٌا الجذعٌة 

 170777 كلٌة الطب

50.  
 مؤمون أهرام

ر.ن.أ فً خالٌا سرطان الثدي  -تنظٌم مستوى الماٌكرو
 بواسطة هرمون االندروجٌن

 190277 كلٌة الطب

51.  
 احمد التمٌمً

العالج الجراحً للصرع فً االردن ونتائج رد فعل 
 أعضاء الجسم بعد الجراحة

 120177 كلٌة الطب

أكرم أبو   .52
 صالح

امراض االوعٌة الدموٌة الطرفٌة فً المرضى انتشار  
 الذٌن ٌعانون من الشرٌان التاجً

 10977 كلٌة الطب

 2730497 المجموع

محمد احمد   .53
 حسٌن

قٌاس انتاج الكورك الفوقً   Top quark عند مستوى  
 TeVطاقة 

 00977 كلٌة العلوم

سوسن   .54
 العوران

 90777 كلٌة العلوم النباتات الطبٌة البرٌة فً األردن

55.  
 سامً محمود

    تحضٌر وتوصٌف المركبات المغناطٌسٌة السداسٌة 
بواسطة الطحن المٌكانٌكً ومطٌافٌة التوهج الضوئً 

 عند درجة حرارة منخفضة

 070277 كلٌة العلوم

56.  
محمود 
عبدالسالم 
 عالوي

أثر السوائل األٌونٌة على ذائبٌة بعض األدوٌة النموذجٌة 
 المختارة

 190777 كلٌة العلوم

57.  
 عادل محاسنة

استقصاء الفعالٌة الوظٌفٌة للبكتٌرٌا المحسنة حٌوٌا 
 والمعزولة من اغذٌة مخمرة تقلٌدٌا

 100077 كلٌة العلوم

المقداد ٌوسف   .58
 احباشنة

تحضٌر مركبات شٌف القاعدٌة وارٌل هٌدرازونات 
e-2,3المشتقة من بٌرانو  0( اندول ) H)-2,8,9 تراٌون  

لدراسة فعالٌتها كمضادات لالورام السرطانٌة 
 والمٌكروبات والفٌروسات

 110777 كلٌة العلوم

مصطفى   .59
 العبادلة

 -0-فلورو -1تحضٌر ودراسة البٌولوجٌة لبعض المركبت 
-0- بٌٌرازٌنالٌل أمٌدرازونات( كوٌنولون1) -1-أوكسو

 حامض كربوكسٌلً الجدٌده ومثٌالتها ذات العالقة

العلوم كلٌة  00777 

60.  
 جمٌل خلٌفة

دراسة الخصائص اإللكترونٌة والمغناطٌسٌة لسبائك هٌسلر 
 VSn Co2 الكاملة

 00977 كلٌة العلوم

سلٌم فوزي    .61
 حداد

اعداد منهجً وتعٌٌن البنٌة البلورٌة لمركبات جدٌدة من 
 متعددة أكاسٌد الفلزات الشطائرٌة مع االنثانٌذز

 00777 كلٌة العلوم

صالح احمد   .62
 مساعدة

التحقق من عدم االنتظار فً التركٌب الذري الموضعً 
لفلزالزنك باستخدام اشعة سٌنٌة سٌنكترونٌة وتقنٌة دالة 

 10177 كلٌة العلوم



 التوزٌع الذري الزوجً

ابراهٌم   .63
 االبراهٌمً

دراسة بٌوكٌمٌائٌة على اللٌسوزٌم فً الفري ولجمل : 
عن جٌناته فً تنقٌة وتشكالت اللٌسوزٌم والتعبٌر 

 االنسجة
 910177 كلٌة العلوم

64.  
محمود 
عبدالسالم 
 عالوي

التكسر الضوئً للداٌكوفٌناك واالٌبوبروفٌن فً المٌاه 
    العادمة باستخدام 

( )روثٌنٌوم/تٌتانٌوم/سٌلٌكون/نٌتروجٌن/تٌتانٌو/سٌلٌكون
   

 00777 كلٌة العلوم

 1320877 المجموع

65.  
 مهند الشبول

نظم التعلم اإللكترونً فً الجامعة درجة استخدام  
 األردنٌة: التحدٌات واالستراتٌجٌات

كلٌة العلوم 
 التربوٌة

00777 

66.  
 متنبآت المهارات القرانٌة لدى الراشدٌن األردنٌٌن مٌادة الناطور

كلٌة العلوم 
 التربوٌة

90177 

 90677 المجموع

67.  
 فادي سكٌكر

التطبٌقً "أداءات قصص النساء فً األردن: دور المسرح 
 فً مناقشة قضاٌا حقوق المرأة فً األردن"

كلٌة الفنون 
 والتصمٌم

20197 

 9,157 المجموع

68.  
 نظام معالجة الصور الموزعة للتطبٌقات الطبٌة عمر القاضً

كلٌة الملك 
 عبدهللا

00777 

 70777 المجموع

69.  
 محمود برغش

تطوٌر نظام متجانس من شبكات بتري وفضاء الحالة 
 االشرافً النظمة التكامل بالحاسوبللتحكم 

كلٌة 
 الهندسـة

190997 

70.  
 ولٌد أبو صوفة

نظام ضبط تلقائً لتنفٌذ ألباب العملٌات للمصفوفات 
 المتناثرة على وحدات معالجة الرسومات

كلٌة 
 الهندسـة

170077 

 220957 المجموع

سناء ابو   .71
 الذهب

اآلالم صدق وثبات النسخة المعربة من استبانة أثر متالزمة 
 العضلٌة المزمنة على عٌنة من النساء األردنٌات

كلٌة علوم 
 التؤهٌل

00277 

 30977 المجموع

72.  
 هبة زلوم

إكتشاف مثبطات جدٌدة لبروتٌن   HER2 باستخدام النمذجة  
الجزٌئٌة متبوعا  بتحسٌن المركبات المتكتشفة إلستخدامها 

 المحتمل فً مرض السرطان
 970177 مركز منكو

 270677 المجموع

73.  
 اروى الحماٌدة

دراسة اآلبار الرومانٌة القدٌمة شمال الكرك وبٌئتها 
الهٌدرولوجٌة والحصاد المائً فً ظل تؤثٌر التغٌر 

 المناخً"

مركز 
الدراسات 
المائٌة 
 والبٌئٌة

110077 

 110777 المجموع

74.  
لطفً خلٌل   

المقص  -مسوحات وحفرٌات أثرٌة فً منطقة وادي الٌتم 
( حفرٌات فً تل المقص9710الموسم التاسع )فً العقبة،   

 00129 معهد االثار

 30192 المجموع

الكلي لقيمة الدعم الداخلي المجموع  6910182 
 



 ألبحاث المدعومة من الجامعة األردنيةل على الكليات توزيع الدعم

 31/12/2112-1/1/2112من

زٌادة المخصصات 

 ألبحاث سابقة

عدد  قٌمة الدعم

 األبحاث

 الرقم الكلٌة

عدد  قٌمة الزٌادة

 األبحاث

  .1 كلٌة الطب 12 9700027 1 10777

  .0 كلٌة الصٌدلة 1 1065644 3 056,4

  .3 كلٌة التمرٌض 0 345344 1 044

  .0 كلٌة علوم التؤهٌل 1 00277 9 10977

  ., كلٌة الهندسـة 9 0056,4  

  .6 كلٌة الزراعة 9 645044 6 015,14

  .1 كلٌة العلوم 19 1305,44 1 35444

  ., كلٌة الملك عبدهللا 1 15444  

  .6 كلٌة الشرٌعة 0 105144  

  .14 كلٌة االداب 0 015444  

  .11 كلٌة الفنون والتصمٌم 1 20197  

  .10 كلٌة ادارة االعمال 1 00777  

  .13 كلٌة العلوم التربوٌة 9 20177 1 177

  
0,177 

كلٌة الدارسات الدولٌة والعلوم  1

 السٌاسٌة

10.  

  .,1 مركز الدراسات المائٌة والبٌئٌة 1 110077  

  .16 معهد االثار 1 00129  

  .11 مركز منكو 1 970177  

  .,1 عمادة شإون الطلبة - - 1 10777

الكلي لقيمة الدعم الداخلي المجموع 74 6910182 16 540727  

245,212= (05404,+66151,0)القٌمة الكلٌة للدعم الداخلً بلغت نجد أنمما جاء فً الجدول أعاله   

 

 رسم بياني يوضح توزيع الدعم على الكليات لألبحاث المدعومة من الجامعة األردنية

 31/12/2112-1/1/2112من
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