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 االردنية الجامعةاسم الجھة الداعمة 2رقم الجھة الداعمة

 الدعم الكلي الكلية عنوان البحثاسم الباحث الرئيسي

 مأمون ارشيدات

عزل الطحالب الخضراء المزرقة 
وتشخيصمن سد الملك طالل ) السيانوبكتيريا(

سمومھا باستخدام البيولوجيا الجزيئية وفحص
سميتھا على عدد من األنواع الشائعة من 

"اسماك المياه العذبة 

 ١٧,٠٠٠ العلوم البحرية

 ديانا ابو غنمي
The economic, environmental and 

social sustainability of wastewater 
treatment plants in jordan

كلية ادارة 
 ١٧,٧٠٠ االعمال

نماذج العمل الحالية للحوسبة السحابية في  معتز الدبعي
 التحديات واالحتماالت المستقبلية :االردن 

كلية ادارة 
 ٧,٠٠٠ االعمال

كيف نجعل االردن وجھة سياحية متاحة للسياح مأمون عالن
وذوي االحتياجات الخاصة

كلية االثار 
 ٤,٥٠٠والسياحة

 لطفي خليل
وحفريات أثرية في منطقة وادي مسوحات 

المقص في العقبة، الموسم التاسع  - اليتم
حفريات في تل المقص) ٢٠١٣(

كلية االثار 
 ٣,١٩٢ والسياحة

التقنيات األثرية في موقع زقوم في االغوار  فؤاد الحوراني
الوسطى

كلية االثار 
 ٧,٠٠٠والسياحة

الزجاجية المكتشفة تأصيل وتشخيص المواد نبيل عبدالرحمن علي
االردن/ من موقع تل السخنة 

كلية االثار 
 ٣,٣٩٥والسياحة

الفسيفساء الزجاجية المكتشفة من كنيسة  محمود عرينات
جرش دراسة اثرية تحليلية/ الصليب

كلية االثار 
 ٢,٥٠٠والسياحة

 عبد المجيد الشناق
كيف قدم االردن نفسه واالخر من خالل كتب 

وكتب التاريخ للصفوف التربية الوطنية 
المدرسية من السابع حتى الثاني عشر

 ٣,٠٠٠ كلية االداب

الطبري المؤرخ في الفترة العباسية  غيداء خزنة كاتبي
 ٤,٨٠٠ كلية االدابم٩١٤/ھـ٣٠٢- م٧٨٩/ھـ١٧١

تصور أعضاء ھيئة التدريس في الجامعة  نعمان شحادة
 ١,٦٠٠ االداب كلية األردنية لمعايير تقويم التمييز األكاديمي

محمود علي محارمه
العوامل المؤثرة على جودة الرعاية المقدمة 
لمرضى القلب في مجال الرعاية الصحية في 
عيادات مراكز العناية بالقلب في االردن

 ٣,٣٠٠ كلية التمريض

خديجة يوسف 
 الدسوقي

العوامل المرتبطة بعملية بدء واستمرارية 
 ٣,٠٠٠ كلية التمريض االردنياتالرضاعة الطبيعية عند االمھات 

 لبنى ابو شيخة
الصحة البدنية والصحة النفسية والوظيفية 
واالرھاق لدى النساء االردنيات خالل فترة 

النفاس
 ٢,٠٠٠ كلية التمريض

 ريم احمد جراد
التحقق من موثوقية وصالحية اداة قياس قوة 
االلتتزام باالدارة الذاتية لمرضى السكري في 

االردن
 ١,٨٥٠ كلية التمريض

 ٣,٠٠٠ كلية التمريضمؤشرات االدمان على االنترنت بين طلبة اخالص عبدالرؤوف 



الجامعات االردنية الجمال

 فريال ھياجنة

تقييم فعالية برنامج تدريبي للممرضات من قبل
الباحثين لطريقة سحب السوائل من األنبوب 
الرغامي لمرضى العناية المركزة باستخدام 

)٢٠٠٨(س كيلير واندراوس مقيا

 ٤,٠٠٠ كلية التمريض

 سوسن محمد حماد

Predictors of self management and
targeted Glycemic Control among 

Jordanian Patients with Diabetes 
Mellitus

 ٣,٥٠٠ كلية التمريض

 التاريخ السياسي للمملكة األردنية الھاشمية سعد ابو دية
كلية الدارسات 
الدولية والعلوم 

السياسية
٣,١٠٠ 

 بركات ابو رميله
فصل تنقية وتعريف المركبات المثبطة ذات 

 Inulaالفعالية في مستخلصات نبات
graveolens

 ٥,٠٠٠ كلية الزراعة

التعديل التسلسلي لبروتينات طحين الحمص "محمد اسماعيل صالح
 ١٣,٧٠٠ كلية الزراعة والعدس واستعمالھا في انتاج المعكرونة 

 صفوان الشياب
ازالة التلوث الناتج عن العناصر الثقيلة 

بواسطة النبات وتأثيرھا على حالة النبات 
الفسيولوجية

 ١٠,٠٠٠ كلية الزراعة

محطة البحوث/ مشروع إنشاء الحديقة النباتية  عايد العبدالت
 ٢٥,٠٠٠ كلية الزراعةالزراعية

 رضا شبلي
االكثار الدقيق والحفظ بالسائل النيتروجيني 

 Foeniculumلنبات الشومر البري 
Vulgare Mill

 ١٠,٠٠٠ كلية الزراعة

 محمد احمد القضاة

شرح قانون االحوال الشخصية االردني الجديد 
دراسة فقھية قانونية تأصيال وتعليقا من المادة

االھلية، الوالية، المفقود، ) ٣١٩-٢٠٣(
الوصاية، الوصية، االرثالغائب، 

 ٣,٥٥٠ كلية الشريعة

 -ادماج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع  عبد الكريم وريكات
 ٤,٠٠٠ كلية الشريعةدراسة في السنة النبوية

اسماعيل محمد 
 البريشي

مبدأ الفصل بين السلطات قراءة في الفقة 
 ٤,٥٠٠ كلية الشريعةاالسالمي والدستور األردني

علي عمر محمود 
 مصلح

حكم المسابقات والجوائز في الشريعة 
 ٥,٠٠٠ كلية الشريعةاالسالمية

 محمد عيسى
تطوير نموذج تطور مرضى لوصف اآلثار 

الطويلة األمد للميتفورمين على الھيموغلوبين 
AIC عند مرضى السكري األردنيين

 ١١,٠٠٠ كلية الصيدلة

 بشار احمد الخالدي
ر على فعالية العواملتأثير نوع عمليات التحضي

المرطبة في توليفات الحبوب المضغوطة لدواء
قليل الذائبية

 ٩,٠٠٠ كلية الصيدلة

 سامح الزبيدي
دراسة تأثير العوامل السريرية والبيئية 

والجينية على دواء الالموتريجين عن المرضى
األردنيين

 ١٠,٠٠٠ كلية الصيدلة

 ١٠,٠٠٠كلية الصيدلةالدوائية والسريرية لألسبرين تقييم اآلثار ايمان ربحي اعليه



المستخدم مرتين يوميا مقارنة مع األسبرين 
المستخدم مرة واحدة يوميا في المرضى الذين 
 يعانون من احتشاء عضلة القلب والسكري

 سناء بردويل

التقيييم المخبري لالنشطة المضادة للبكتيريا 
السرطانية والمضادة للفطريات والمضادة 

المرتبطة بالزيوت االساسية من ستة انواع من
نبات الكينا

 ١٠,٠٠٠ كلية الصيدلة

تأثير السايكلودكسترين على نفاذية أدوية  عماد حمدان 
 ٨,٥٠٠ كلية الصيدلةمختارة

تاثير التدخين على فعالية مميع الدم تايروفيبان نائلة بوالتوفا
 ١,٠٠٠ كلية الصيدلةعند االردنيين

 غدير اسعيفان
تصميم وتصنيع مثبطات جديدة من نوع 

 phase(السلفونايل مضادة لمرض السكري 
2(

 ١٠,٠٠٠ كلية الصيدلة

 محمد الزويري
مع دراسات  CA111اكتشاف مثبطات النزيم 

العالقة بين البنية والفاعلية من خالل شاغر في
التحلل الطيفي عالي الكفاءة

 ١٠,٠٠٠ كلية الصيدلة

حركة دواء الفانكومايسن المجتمعية في  زلومنداء 
 ٥,٠٠٠ كلية الصيدلةالمرضى االردنيين

استھداف وتدمير خاليا سرطان المريء "  عالءالدين الكيالني
 ١٧,٠٠٠ كلية الصيدلة "باستخدام دقائق الذھب النانوية المعدلة 

 امل العكور

العالقة بين مستويات ميجالين في البول ونقص
في المرضى الذين يعانون من ) >(فيتامين 

على ) >(وتاثير فيتامين  ٢السكري من النوع 
مستويات المجالين في البول

 ١٠,٠٠٠ كلية الصيدلة

دور الصيدالني في االدمان على المستحضرات ميادة الوظائفي
 ٥,٠٠٠ كلية الصيدلةالصيدالنية في االردن

للعالجات العشبية استخدام السيدات األردنيات  نائلة بوالتوفا
 ٣,٠٠٠ كلية الصيدلةاثناء الحمل

الجينات النانوية البوليمرية اليصال المضادات  شريف عبد الغني
 ١٠,٠٠٠ كلية الصيدلةالحيوية الى الرئة

 ميادة شحادة

عزل وتعريف المكونات الكيميائية الفاعلة في 
تثبيط االصابات الجرثومية االلتھابات 

والتضخمات النسجية الجلدية في الجسم الحي 
التي تنمو Salviaمن ستة فصائل من جنس 
في االردن

 ١٠,٠٠٠ كلية الصيدلة

 سامر أبو لطيفة
استخدام تقنية النانو لتطوير التوصيل الفموي 

المستخدم في  Bisphosphonateالدوية 
عالج ھشاشة العظام

 ١٠,٠٠٠ كلية الصيدلة

 MTHFRو  CYP1A1التباين الجيني ت المعتصم فھمي يوسف
 ٢,٠٠٠ كلية الصيدلةفي االردنيين المصابين بسرطان الرئة

 لبنى خريشا
في التھاب ) زائقة الزنجوبارية(دور جرثومة 

االذن الوسطى المتقيح المزمن في مستشفى 
الجامعة االردنية في عمان

 ٣,٢٠٠ كلية الطب

 ١٠,٠٠٠كلية الطبدراسة التغيرات في الصفات والنتاج الجيني فيمالك عواد الزحلف



المعرضة لنقصMCF ٧خاليا سرطان الثدي 
األكسجين المزمن

 كمال فريد عقل 
مسببات القصور الكلوي المزمن النھائي عند 

عدم مراكز دراسة من : األطفال في األردن
تحويلية

 ٤,٠٠٠ كلية الطب

 سھى خليفة
مدى انتشار ومعرفة ممارسات وسائل منع 
الحمل لدى مراجعات عيادة طب األسرة في 

مستشفى الجامعة اآلردنية
 ٢,٠٠٠ كلية الطب

 نذير عبيدات

The effect of inhaled 
corticosteroids on the function of 
B2 agonist administration in 

human lung cell

 ٣,٥٠٠ كلية الطب

 طارق محافظة

Prevalence of anatomical 
variation of nose and paranasal 

sinuses and their role in the 
pathogenesis of chronic 

rhinosinusitis

 ٧٥٠ كلية الطب

 صدام الضمور

تقييم حقن الخاليا الجذعية الميسنكيمية الذاتية
عسر (كھفي لعالج العنانة في الجسم ال

:لدى المرضى المصابين بالسكري ) االنتصاب
المرحلة صفر

 ١٠,٠٠٠ كلية الطب

 نضال يونس

حقن مستحضر ريستيكوتيس الذاتي داخل حدود
التقرح ومقارنته بالبالزما غنية الصفائح 

والبالزما فقيرة الصفائح لتحسين شفاء تقرح 
اوالثالثة حسبقدم السكري من المرحلة الثانية 

/االعتالل العصبي (تصنيف واغنر الناتجة عن 
االعتالالت العصبية االسكيمية

 ١٦,٠٠٠ كلية الطب

 ١٥مرض ھنوشلين بيربرة عند األطفال خالل  جمانة البرامكي
 ١,٨٠٠ كلية الطبعام

 لؤي الزغول
االضطرابات في الصيغة التركيبية 

 للكروموسومات بين المصابين بالتوحد في
االردن

 ١٠,٠٠٠ كلية الطب

العالمات المخبرية لتصلب الشرايين عند  فارس البكري
 ٩,٤٠٠ كلية الطبدراسة حالة: مرضى الحبيبي المزمن 

 نافذ ابو طربوش

تأثير بعض المواد المنتجة طبيعيا على خاليا 
: سرطان الثدي المقاومة للعالج الكيماوي 

دراسة دراسة على الخاليا السرطانية كما 
التأثير خارج الخاليا

 ١٠,٠٠٠ كلية الطب

عالج االصابة للغضروف المفصلي في الركبة  محاسن النجار
 ٢٥,٠٠٠ كلية الطبباستخدام الخاليا الجذعية الذاتية

 عوني أبو سنينة
مقاومة جرثومة الھيليكوباكتر بيلوري 

للمضادات الحيوية في المستشفى الجامعة 
االردنية

 ١,٠٠٠ كلية الطب

العوامل : الجلطات الدماغية عند االطفال  اميرة المصري 
 ٢,٠٠٠ كلية الطبالمسببة والتداعيات السريرية الناتجة

 ١,٥٠٠كلية الطبنسبة انتشار الھمود النفسي لدى مرضى التحال عزت العوا



الدموي في مستشفى الجامعة االردنية
فريھان فخري حسين 

 البرغوثي
اعتالل التوتر العام في عيادات نسبة اكتشاف 

 ٣,٠٠٠ كلية الطبطب االسرة

 محمود المصطفى
المستقبالت االردرينرحية الوراثية ومتطلبات 
االيفيدرين الشوكي للوالدة القيصرية في االناث

االردنيات
 ٨,٠٠٠ كلية الطب

 عماد الطراونة

 Tc-99m sestamibiالفائدة من استخدام 
scintigraphy  في التقليل من اخذ خزعات

عقد الغدة الدرقية الماخوذة باستخدام الموجات
فوق الصوتية

 ١٢,٠٠٠ كلية الطب

 امجد الشطرات

Roles of ATP as a sympathetic 
neurotransmitter in regulation of 

blood pressure in human 
Mesenteric arteries under 

different conditions of tone

 ١٠,٠٠٠ كلية الطب

 زياد الشريدة

فيتامين أ (التأثير الوقائي لمضادات االكسدة 
ضد االضرار التي ) فيتامين ي < فيتامين 

يسببھا دخان تبغ االرجيلة والسجائر على 
:الجھازين الدوري والھضمي في الفأر األمھق 

دراسة نسيجية فسيولوجية وجزيئية

 ٢٥,٠٠٠ كلية العلوم

توزيع اليورانيوم في فوسفات شمال غرب  عابدعبدالقادر 
 ١٢,٠٠٠ كلية العلوماالردن

تصميم مواد لتحويل الطاقة الحرارية الى طاقة بثينة حمد
 ٨,٠٠٠ كلية العلوم"حسابات بالطرق األولية : كھربائية 

قياس وتمييز توزيع التركيز العدد للعوالق  طارق فتحي حسين
 ٢٧,٠٠٠ كلية العلومعمان الھوائية الجاھرية في مدينة

 مصطفى العبادلة
 -أكسو  - ٦ثنائي ھايدرو  ٤/٥اصطناع ايثل 

كاربوكسيلي ودراسة  - ٥-ترايازين  ١,٢,٤
تاثيراتھا البيولوجية

 ٦,٢٠٠ كلية العلوم

 راميا زھير البقاعين
تحضير طور ثابت فيزيائيا وحراريا بناءا على 

مواد مبلمرة جديدة من اجل الفصل 
الكروماتوغرافي الغازي للمواد الفاعلة ضوئيا

 ١٠,٠٠٠ كلية العلوم

 شريف عرار
قياس تركيز بس فينول أ الذي يزيد القابلية 
للطفرة والسرطان في األغذية المعلبة من 

أسواق التصفية
 ١٠,٠٠٠ كلية العلوم

 اخالص احمد
الفروق في فھم التنشئة الوالدية المدركة 

المراھقين من الالجئين وعالقتة بالتكيف 
الفلسطنين والسوريين وبين االردنيين

كلية العلوم 
 ٢,١٥٠ التربوية

مشروع انشاء مركز معلومات الكتروني لدعم  جمال الخطيب
أسر االطفال ذوي االعاقة في االردن

كلية العلوم 
 ٥,٠٠٠التربوية

أثر تقديم الخبرة اللغوية بالحاسوب على  علي أحمد بني حمد
االستعداد اللغوي عند أطفال الروضة 

كلية العلوم 
 ٥,٠٠٠التربوية

ھيثم ياسين خليل 
 سكرية

اعادة تدوين سيمفونية الثورة العربية الكبرى 
وتوثيقھا للمؤلف الراحل يوسف خاشو

كلية الفنون 
 ١٠,٠٠٠والتصميم

 ٤,٥٠٠كلية الملك عبدهللالمبكر لمكافحة العنفنظام اإلنذار  عمر القاضي 



 ٢,٤٠٠كلية الملك عبدهللاPlagiarism Detection Application بشار الشبول

السلوك الديناميكي الالخطي واالھتزازات  احمد قيسية
 ٢,٥٠٠ كلية الھندسـةألنبوب كربوني ناتوي

 مريم العبدهللا
عالج  ھل باالمكان تحسين تعاون المريض مع

االسنان الثابت باستخدام الرسائل االلكترونية 
او الرسائل القصيرة

 ٣,٩٠٠كلية طب األسـنان

نجالء سعيد دارعواد
االنماط الوظيفية والتطلعات الوظيفية ورضا 

الخريجين من كليات طب االسنان والطب 
والصيدلة في الجامعة االردنية

 ٢,٠٠٠كلية طب األسـنان

 محمد الشياب
المماراسات والمعتقدات لدى طلبة طب االسنان

االالردنيين المتعلقة بالتدخين والكحول 
ومشروبات الطاقة

 ٢,٣٠٠كلية طب األسـنان

 مريم العبدهللا
دراسة مدى انتشار حاالت االصابة باالسنان 
الدائمة المطمورة او المفقودة خلقيا عند سكان

المملكة االردنية الھاشمية
 ٥,٠٠٠سـنانكلية طب األ

احمد عبدالسالم حمدان

Peri-implnt gap management in 
immediate implantation and 

immediate loading : a prospective, 
randomized

 ٦,٠٠٠كلية طب األسـنان

 يزن منصور حسونه

تأثير االيثانول على النمط الظاھري وعلى 
عالمات الشيخوخة للخاليا الليفية اللحمية 

المصاحبة للسرطان واثرة على غزو وانتشار 
خالل سرطان الحرشفية

 ٨,٠٠٠كلية طب األسـنان

 سكينة الرياالت
Eruption and impaction patterns 

of lower 3 molars in jordan 
Population

 ٣,٠٠٠كلية طب األسـنان

 سحر طه
طرق تطوير واعادة تمعدن نخر االسنان في 

تجربة : العاج السني  الطبقات العميقة من
عشوائيةمنضبطة

 ٥,٠٠٠كلية طب األسـنان

 سمية ملكاوي 
تطوير وتقنين النسخة العربية من ادارة التقييم
تصنيف بطاقة النشاط ألطفال ما قبل المدارسة 

الستخدامه في االردن
 ٥,٠٠٠كلية علوم التأھيل

 عالية الغويري
وتاثيرھا مدى انتشار مشاكل التوازن والمشي 

على االداء الوظيفي لمرضى التصلب اللويحي 
في االردن

 ٨,٠٠٠كلية علوم التأھيل

نسبة انتشار والعوامل المساھمة في السقوط  جنفر احمد مھيدات
 ١٠,٠٠٠كلية علوم التأھيل الصابات في كبار السن في المجتمع االردني

لعالج) الكاش(دعامة الظھر ازاء مقوم الظھر  بشار القاروط
 ٤,٥٠٠كلية علوم التأھيلالكسور الصدرية القطنية المستقرة

مالك عيد سلطي جويعد
قدرة النسخة العربية من مقياس تامبا للخوف 
من الحركة على التنبؤ بتحول االم اسفل الظھر

الحادة الى االم مزمنة
 ٦,٥٠٠كلية علوم التأھيل

 زياد محمد حوامده
العوامل البيئية المؤثرة على النشاطات اليومية
لدى مرضى الجلطات الدماغية في االردن كما 

)ICF(يصفھا 
 ٦,٠٠٠كلية علوم التأھيل



تقنين ادارة لقياس اللغة االدراكية على عينة  رنا الخمرة
 ٥,٠٠٠كلية علوم التأھيلمن االطفال االردنيين

 دانيه قطيشات
المنطقي السريري لطالب تدريس التفكير 

الطبيعي باستخدام التصنيف الدولي لتأدية 
 كاطار) ICF(الوظائف والعجز والصحة 

 ٣,٠٠٠كلية علوم التأھيل

 ابراھيم الطوباسي
قياس التغيرات المرتبطة بالعمر في مساحة 
المقطع العرضي للعضلة الفخذية ذات االربع 

رؤوس في المجتمع االردني
 ٩,٠٠٠كلية علوم التأھيل

تطوير ادوات لقياس السمع للكالم بالعربية  سھى جرادات
 ٧,٠٠٠كلية علوم التأھيلاألردنية للبالغين

امجد ناصر نموذجا : قصيدة النثر العربية  مھى العتوم
 ٤,٠٠٠ مركز الغاتتطبيقيا

 نھاية الكرابلية
كشف تعريف ودراسة خصائص مثبطات "

المضادات الحيوية البكتيرية ذات مضخات 
األصل النباتي

مركز حمدي 
 ١٠,٠٠٠ منكو

إنشاء قاعدة معلومات تشمل جميع دراسات  امل الخاروف
 طلبة ماجستير دراسات المرأة منذ تأسيسه

مركز دراسات 
 ٣,٣٠٠ المرأة

مركز دراسات  المرأة والتنمية امل الخاروف
 ٤,٥٠٠ المرأة

 ١  عدد األبحاث المدعومة من الجھة    ٣,٠٠٠.٠٠ قيمة الدعم الكلي
 

  البحث العلمي موازنة عمادة/زيادة مخصصات اسم الجھة الداعمة 45رقم الجھة الداعمة

 الدعم الكلي الكلية عنوان البحثاسم الباحث الرئيسي

 ٥٠٠كلية االدابمعجم مصطلحات التاريخ االقتصاديغيداء خزنة كاتبي

حمدي مشرق رؤوف
تأثيرات استخدام ماء ري معرض لمجال 

مغناطيسي على إنتاجية المياه والبطاطا تحت 
نظام الري بالتنقيط

 ٩,٥٠٠ كلية الزراعة

 عايد العبدالت
استحداث تقنية حيوية لتحسين كفاءة استعمال 
المياه في نبات القمح من خالل التحكم باغالق 

الثغور تحت ظروف الجفاف
 ٣,٠٠٠ كلية الزراعة

االنتشار، التوزيع والدراسة الجزيئية لألمراض نداء محمد سالم
 ٥,٠٠٠ كلية الزراعة الفيروسية التي تصيب البطاطا في األردن

العموالت المصرفية التي تتقاضاھا المصارف عبد المجيد الصالحين
 ١,٠٠٠ كلية الشريعةعرض ودراسة - اإلسالمية 

الزكاة مفھومھا، ضوابطھا، الحاجة في عبد المجيد الصالحين
 ٢,٠٠٠ كلية الشريعةوالمعايير المؤثرة في تقديرھا

تاثير التدخين على فعالية مميع الدم تيكاجرلور نائلة بوالتوفا
 ٥٠٠ كلية الصيدلةعند االردنيين

 دينا السبعاوي
امكانية استخدام تقنية االرتحال في الشعيرات 
الدقيقة كطريقة تحليل لدراسة انحالل االقراص

الصيدالنية
 ٢,٥٠٠ كلية الصيدلة

تصميم وتجريب مركبات جديدة مضادة ألنزيم  معتصم الحوامدة
 ١,٠٠٠ كلية الصيدلةھيومان نيتروفيل اإلستيز



 الدعم الكلي الكلية عنوان البحثاسم الباحث الرئيسي

 اسامة عبابنة
المتعدد اللذينالتقييم البصري لمرضى التصلب 

خضعوا للعالج باستخدام الخاليا الجذعية 
الذاتية

 ١٠,٠٠٠ كلية الطب

عالج االصابة للغضروف المفصلي في الركبة  محاسن النجار
 ٧,٥٠٠ كلية الطبباستخدام الخاليا الجذعية الذاتية

 سعيد دحبور
استخدام الخاليا الجذعية الذاتية لمرضى 

يتجاوبون مع العالج التصلب المتعدد اللذين ال 
التقليدي

 ١٠,٠٠٠ كلية الطب

 حنان جعفر 
وصف تطبيقي للخاليا الجذعية من قمة الجذور

السني والرباط الداعم لالسنان في وجود 
اكتيبليت

 ١٥,٠٠٠ كلية الطب

 كمال الحديدي
مستوى أنزيم الكولين أستريز لدى طلبة 

في ) السادس الى الثاني عشر(المدارس 
البلقاءمحافظة 

 ١,٥٠٠ كلية الطب

 يعقوب ارشيد

The effect of Licoric Drink and 
Pomelo Extract on CYP ٣A6 and 

p-Glycoprotein Gene Transcripts 
in Rabbits

 ١,٥٠٠ كلية الطب

محمود عبدالسالم 
 عالوي

أثر السوائل األيونية على ذائبية بعض األدوية 
 ٢,٧٠٠ كلية العلومالنموذجية المختارة

المقداد يوسف احباشنة

تحضير مركبات شيف القاعدية واريل 
اندول) e-2,3ھيدرازونات المشتقة من بيرانو 

)٧H)-2,8,9  ترايون لدراسة فعاليتھا
كمضادات لالورام السرطانية والميكروبات 

والفيروسات

 ٢,٥٠٠ كلية العلوم

توزيع اليورانيوم والفاناديوم في عضو  عبدالقادر عابد
 ٧٠ كلية العلومفي الشيدية) A0(الفوسفات االعلى 

 مصطفى العبادلة

- ٦تحضير ودراسة البيولوجية لبعض المركبت 
بييرازيناليل ١(- ٨-أوكسو - ٤- فلورو 
حامض كربوكسيلي-٣-كوينولون) أميدرازونات

الجديده ومثيالتھا ذات العالقة

 ٦٠٠ كلية العلوم

ھيثم ياسين خليل 
 سكرية

سيمفونية الثورة العربية الكبرى اعادة تدوين 
وتوثيقھا للمؤلف الراحل يوسف خاشو

كلية الفنون 
 ٢,٠٠٠والتصميم

كلية الفنون  قضايا المجتمع االردني فؤاد اياد خصاونة
 ٥٠٠والتصميم

 يوسف مسنات
A study on the long-term 

engineering properties of Cement 
Dust Stabilized soil

 ٢,٥٠٠ الھندسـةكلية 

 مريم العبدهللا
ھل باالمكان تحسين تعاون المريض مع عالج 
االسنان الثابت باستخدام الرسائل االلكترونية 

او الرسائل القصيرة
 ٥٠٠كلية طب األسـنان

مركز دراسات  المرأة والتنمية امل الخاروف
 ١,٠٠٠ المرأة



 الكليالدعم  الكلية عنوان البحثاسم الباحث الرئيسي
 ٢,٠٠٠كلية االدابمعجم مصطلحات التاريخ االقتصاديغيداء خزنة كاتبي

 مفيد النمر
تأثير إضافة جرعة من ھرمون 

البروستاجالندين إلى برنامج التلقيح اإلجباري 
على األداء التناسلي ألبقار الحليب في األردن

 ٥,٠٠٠ كلية الزراعة

 سلمى طوقان
على الوضع تأثير شاي عشبة المردقوش 

الھرموني لنساء يعانين من متالزمة تكيس 
المبايض

 ١,٠٠٠ كلية الزراعة

العموالت المصرفية التي تتقاضاھا المصارف عبد المجيد الصالحين
 ١,٠٠٠ كلية الشريعةعرض ودراسة - اإلسالمية 

 فيوليت كسابري
Ant Proliferation  والمؤيد لموت الخاليا

المبرمج من السرطان القولون والمستقيم 
بواسطة النباتات الطبية في االردن

 ١,٠٠٠ كلية الصيدلة

دور مركبات ذات اثر محتمل مضاد للتسكر في  شتيوي عبدهللا
 ١,٠٠٠ كلية العلومتثبيط تكوين مركبات التسكر النھائية المتقدمة

 ھشام اليونس
كالميديا بنومونييي في التسبب دور البكتيريا 

بالتھابات الرئه والشعب الھوائية في المجتمع 
االردني

 ١,٠٠٠ كلية العلوم

 خالد البدور
نماذج الكوارك للبروتون والنيوترون المبنية 

) front form(على اساس صيغة ديراك 
للديناميكا النسبية

 ٢,٥٠٠ كلية العلوم

 ٢٠,٠٠٠ كلية الھندسـةالطاقة الشمسيةالتبريد باستخدام  احمد الساليمة

معجم األمثال والتعابير االسبانية وما يقابلھا احالم محمود صبيحات
 ٥٠٠ مركز الغاتبالعربية

 الدعم الكلي الكلية عنوان البحثاسم الباحث الرئيسي

 بشار لحلوح
تحضير وترسيب ودراسة افالم رقيقة، ذات 

وميكانيكية وحراريةخواص كھربائية وضوئية 
قابلة للتعديل باستخدام طريقة التغطية المغزلية

 ١,٥٠٠ كلية العلوم

 الدعم الكلي الكلية عنوان البحثاسم الباحث الرئيسي

 حيدر الدومي
السمنة بين األردنيين في عمان الكبرى واربد 

الممارسات الغذائية والمسببات : والمفرق 
الوراثية

 ١,٤٩٣ كلية الزراعة

 ١,٠٠٠كلية الزراعةمسح ألنواع الفراش الليلي في االردن احمد كاتبة

استعمال طرق جزيئية وخلوية ونماذج حيوانية أريج عساف
 ٢,١٥٠ كلية الصيدلةلعالج سرطان القولون

 الدعم الكلي الكلية عنوان البحثاسم الباحث الرئيسي

 محمد سعيد الخطيب
Investigation of MERTK and 

TYK2 association with multiple 
sclerosis in Jordanian patients 

 ٥٠٠ كلية الطب

 


