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رقم الجھة الداعمة
اسم الباحث الرئيسي
محمود الخاليلة
راتب صويص

وليد أحمد الرحاحلة
خالد عطيات
ايمن محمد حمدان
منصور
اخالص عبدالرؤوف
الجمال
محمود الحسامي
محمود الحسامي
ميسون عبدالرحيم
وسيلة بيترو
رضا شبلي

حيدر الدومي

رضا شبلي
موسى نعمان احمد

عدد األبحاث المدعومة من الجھة ١٠٢

اسم الجھة الداعمة الجامعة االردنية/دعم طالبي دراسات عليا
الدعم الكلي
الكلية
عنوان البحث

مؤشرات السيولة وعالقتھا بمؤشرات الربحية
 :دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية
العالقة بين االنماط القيادية لمدراء المشاريع
ورضا أعضاء فرق العمل  :دراسة ميدانية
للشركات الھندسية االستشارية المتخصصة في
ادارة المشاريع
اسلوب معدل الداء باليومترك )الوثب العميق(
واثرة على بعض المتغيرات الميكانيكية والبدنية
لالعبي الوثب العالي
اثر برنامج تدريبي مقترح على تطوير بعض
المتغيرات الكيميائية المرتبطة بدقة التصويب
لدى العبي كرة السلة
المؤشرات النفسية واالجتماعية للتفكير
باالنتحار لدى المرضى المشخصيت باالمراض
المزمنة في االردن
الضغوط النفسية واستراتيجيات التكيف لدى
طالب التمريض االردنيين خالل الممارسة
العملية لمادة تمريض الصحة النفسية
وجھة نظر الممرضين والممراضات والممارسة
تجاه العناية الصحية والجسدية لمرضى الصحة
العقلية والنفسية في االردن
الرعاية والتعاطف للممرضين العامليمدن في
مجال الصحة النفسية في االردن  :دراسة
احصائية شاملة
اتجاھات طلبة التمريض في الجامعة االردنية
تجاه رعاية المرضى في مرحلة نھاية الحياة
المعرفة واالتجاھات والمعتقدات والممارسات
حول التعامل مع االلم بين الممرضين االردنيين
العاملين في اقسام العناية الحثيثة في
المستشفيات في عمان
البطى للنمو والحفظ بالسائل النيتروجيني
الحفظ
ْ
لنبات النعنع البري
تاثير المكمالت الغذائية من فيتامين د على
مستويات الكروم ومقاومة االنسولين في مصل
الدم لدى نساء اردنيات ذوي وزن رائد
ومصابات بمتالزمة المبيض متعدد الكيسات في
اربد
حفظ نبات الزعرور داخل االنابيب واثره على
االستقرار الوراثي وكمية الزيوت الطيارة
والكارفاكرول
تقييم مستويات الليبتين والديبوكتين والفاسبين
في مصل الدم وعالقتھابالمؤشرات

كلية ادارة
االعمال

٤٥٠

كلية ادارة
االعمال

٥٠٠

كلية التربية
الرياضية

١,٥٠٠

كلية التربية
الرياضية

٥٠٠

كلية التمريض

٣٠٠

كلية التمريض

٥٠٠

كلية التمريض

٥٠٠

كلية التمريض

١,٠٠٠

كلية التمريض

٥٠٠

كلية التمريض

١,٥٠٠

كلية الزراعة

٢,٥٠٠

كلية الزراعة

١,٥٠٠

كلية الزراعة

١,٠٠٠

كلية الزراعة

١,٥٠٠

موسى نعمان احمد
موسى نعمان احمد
جمال يوسف عياد
عايد العبدالت
عايد العبدالت

ريما حسين مشعل

محمد عصام اليماني
رضا شبلي

ريما حسين مشعل

لما البنا

حامد التكروري

محمد عصام اليماني
علي كامل الساعد
حامد التكروري
حامد التكروري

األنثروبومترية للسمنة والنمو
تقييم عوامل الخطر المكونة للمتالزمة االيضية
وعالقته بالمؤشرات االنثروبومترية للسمنة
تقييم مستويات البروتين المتم  C3مصل الدم
وعالقة بالمؤشرات االنثروبومترية للسمنة
والمتناول من العناصر الغذائية الكبرى
تحليل جينات وقت االزھار في نبات الشعير
تحت ظروف الجفاف
التشخيص الجزيئي لجينات وقت األزھار
الرئيسية في مجموعة اصناف شعير متنوعة
استبدال النيتريت بمستخلص ورق الزيتون
ودراسة تأثيره على خواص المورتديال
تقييم العالقة بيت الحالة التغذوية لبعض
فيتامينات ب واالدراك المعرفي ومستويات
الھوموسيستيين واستخدام الميتوفورمين في
مجموعة مختارة من كبار السن المصابين
بمرض السكري النوع الثاني
دراسة في استعمال بكتيريا التحفيز الحيوي
)بكتيريا البروبيوتيك( في إنتاج اللبنة
الحفظ بواسطة زراعة االنسجة والسائل
النيتروجيني لنبات الموريغينين واثرھما على
االستقرار الوراثي للنبات ومحتةى الموريغين
والمورينغينين بعد الحفظ
أثر نسبة دھون الجسم ونمط الحياة والضغط
النفسي على تركيز التيستيرون الحر لدى عينة
من فتيات األردن المشخصات حديثا بمتالزمة
المبيض المتعدد الكيسات
دراسة التاثير التثبيطي للنيماتودا الممرضة
للحشرات على نيماتودا تعقد الجذور على
الخيار
تاثير الممارسات الغذائية بمجموعة من االمات
االردنيات على النمط الغذائي ووزن الجسم
الطفالھن الملتحقين برياض االطفال من عمر
٥-٤
خصائص بكتيريا حمض الالكتيك النشطة خالل
مرحلة تحمر جبئة المش جبنة تقليدية والتعرف
الى بعض مركبات النكھات
تركيز وتجفيف الشرش السائل واستعمال الناتج
في صناعة الحلويات والخبز
تاثير التدخل التغذوي في مجموعة من مرضى
جراحة المعدة على الوضع التغذوي لبعض
العناصر الغذائية
تقييم المتناول الغذائي والوضع االنثروبومتري
عند مجموعة من مرضى التصلب اللويحي في
االردن

كلية الزراعة

١,٥٠٠

كلية الزراعة

١,٥٠٠

كلية الزراعة

٢,٠٠٠

كلية الزراعة

١,٥٠٠

كلية الزراعة

٢,٠٠٠

كلية الزراعة

١,٠٠٠

كلية الزراعة

١,٠٠٠

كلية الزراعة

٢,٥٠٠

كلية الزراعة

١,٥٠٠

كلية الزراعة

٢,٩٠٠

كلية الزراعة

١,٥٠٠

كلية الزراعة

١,٥٠٠

كلية الزراعة

٥٠٠

كلية الزراعة

١,٥٠٠

كلية الزراعة

١,٥٠٠

حيدر الدومي

موسى نعمان احمد

ريما حسين مشعل

ريما حسين مشعل

مھند العكش
محمد عبدالرحيم جالل
عايد عمرو

ريما حسين مشعل

رنا ابو الدھب
عالء عيسى

معتصم الحوامدة

معتصم الغزاوي

عالء عيسى

تاثير السمنة الناجمة عن الغذاء وحمية تخفيض
وزن الجسم على بدء وتطوير وعكس التغيرات
في النسيج الدھني البرنجي وعلى الحساسية
لالنسولين في نموذج فئران سبراج دوالي من
الذكور
الدور التفاعلي للمتالزمة االيضية وعوامل
الخطورة المكونة لھا على امراض وشدة مرض
سرطان الثدي في مجموعة من النساء في
األردن
تأثير النظام الغذائي والنشاط البدني على ضغط
الدم ودھون الدم لدى عينة مختارة من ذكور
أردنيين لديھم زيادة في الوزن
تقييم العالقة بين مستوى ھرمون الليبتين في
الدم والنشاط البدني والنمط الغذائي بخطر
االصابة بالسمنة عند مجموعة مختارة من
االطفال االردنيين المصابين بمتالزمة داون من
عمر - ٦الى  ١٠سنوات في عمان
التباين في انواع الشوفان البري في االردن
باستخدام المعلمات الورالثية AFLP
تأثير اضافة فيتامين ه في غلف دجاج اللحم
على االنتاجي وجودة اللحم
حفظ الحمص بواسطة المعاملة المشتركة باشعة
جاما والتبريد
تقييم الحالة التغذوية المعا  ٣والوميغا ٦
وبعض المؤشرات الحيوية الدالة على االلتھاب
واالدراك المعرفي لدى مجموعة مختارة من
كبار السن المقيمين في دار لرعاية المسنين في
عمان /االردن
تقييم سالمة والية امتصاص البنى التشاركية
المكونة من بوليمرات الوبلي اوكسي ايثيلين /
البول اوكسي بروبيلين تقنية زراعة خاليا
سرطان القولون
دراسة مسحية النشات ارتفاع الدھنيات لدى
االردنيين البالغين االصحاء من غير البدناء
تطوير وتجريب طريقة جديدة لتقييم منتجات
االدخال المحوسب لمركبات ضمن مستقبالت
مختلفة بواسطة دراسة دراسة نوعية وعدد
نقاط االتصال بين المركبات ومستقبالتھا  :مع
اجراء فحص تقييمي على بروتين كيناز ج ثيتا
دمج انحالل ونفوذة اقراص الديفيرازيروكس
القابلة للتفتت في المختبر ودراسة امكانية
توظيفھا في تأسيس عالقة بين سلوك الدواء
في المختبر مع سلوكه داخل الجسم الحي
التحقيق في انتشار وجود البروتين في البول
)مرض الزالل ( بين االفراد االكثر عرضه
المراض الكلى في االردن

كلية الزراعة

١,٥٠٠

كلية الزراعة

١,٥٠٠

كلية الزراعة

١,٥٠٠

كلية الزراعة

١,٠٠٠

كلية الزراعة

٢,٠٠٠

كلية الزراعة

١,٥٠٠

كلية الزراعة

٢,٠٠٠

كلية الزراعة

١,٠٠٠

كلية الصيدلة

١,٥٠٠

كلية الصيدلة

١,٥٠٠

كلية الصيدلة

١,٥٠٠

كلية الصيدلة

١,٥٠٠

كلية الصيدلة

١,٥٠٠

المعتصم فھمي يوسف

ياسر خليل البستنجي
انعام ايوب خليل
معتصم الحوامدة

معتصم الحوامدة

محمد الزويري
نائلة بوالتوفا
المعتصم فھمي يوسف
ياسر خليل البستنجي
صالح ابو الرز

عماد حمدان

المعتصم فھمي يوسف

عبلة البصول
محمد خليل محمد

الخلل السمعي الناتج عن دواء الكابوبالتين
وعالقته بالطفرة الجينية الخاصة بانزيم
جلوتاثيون  -اس ترانسفيريز بي ١في موقع
) (rs 1695بين األشخاص األردنيين المصابين
بالسرطان :دراسة الحاالت المقترنة بحاالت
ضابطة
دراسة مسحية لتحديد مستوى عامل النمو
المشابه لالنسولين  -للمرضى المصابين بمرض
السكري غير المعتمد على االنسولين في االردن
توليف ودراسة خصائص شفاف يحتوي على
ملح لبفينوثيازين الحساس ضوئيا لغرض
استخدامة
تطبيق تقنية نمذجة اقرب جار  KNNفي اطار
طريقة BCICAالكتشاف مثبطات للبروتين
 CHK1وكادوية محتملة لعالج السرطان
تطوير نماذج ربط النزيم ابوكسايد ھايدروالز
الذائب بواسطة تقنية التحليل المقارن لنقاط بين
المركبات الفعالة واالحماض االمينية في موقع
االرتباط االنزيمي وذلك بھدف تصميم مركبات
جديدة مضادة لاللتھاب
تطبيق االحصاء الكيميائي في دراسة التوافق
بين المادة الفعالة والسواغات في
السيبروفلوكساسين كنموذج انتھاج مبدا الجودة
من خالل التصميم
تأثير مضادات الذھان )في المختبر( على تراكم
الصفائح الدموية
تأثير التدخين على فعالية األسبرين كمضاد
للصفائح الدموية في مرضى السكري :دراسة
خارج الجسم
نطوير تركيبة صيدالنية من المبلمرات اليصال
االدوية الواقية من السرطان
اثار مركب حبوب مضع كربوانت الكالسيوم /
كربونات المغنيسيوم بالمقارنة مع حبوب
كربونات الكالسيوم على منع امتصاص
الفوسفات في مرضى الغسيل الكلوي
تقييم مستحضرات الالنسويرازول الموجودة في
السوق االردني  :مقارنة طريقة دستور االدوية
االمريكي والبريطاني
الخصائص االولية واسجابتھا لدواء
التيكاجريلور في عينة من المرضى االردنيين
المصابين بمتالزمة السداد الشرايين التاجية
الحادة  :فحص االستجابة داخل الجسم
تطوير برنامج  Diaba-Tecوالتحقق من
صحة الجزؤ المتعلق في بتعديل جرعات
االنسولين في مرضى السكري النوع الثاني
فحص بعض النباتات الطبية على اساس قدرتھا

كلية الصيدلة

١,٥٠٠

كلية الصيدلة

١,٥٠٠

كلية الصيدلة

١,٥٠٠

كلية الصيدلة
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كلية الصيدلة
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كلية الصيدلة
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كلية الصيدلة
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كلية الصيدلة
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كلية الصيدلة
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كلية الصيدلة

١,٠٠٠

عالء عيسى
المعتصم فھمي يوسف
نائلة بوالتوفا
عماد حمدان
نائلة بوالتوفا
احمد بني جابر

يعقوب ارشيد

لميس درويش رجب
حسن عبد الرحمن
ماضي الجغبير
مالك عواد الزحلف

يعقوب ارشيد

كمال الحديدي

مالك عواد الزحلف
عبد القادر بطاح
كمال الحديدي
كمال الحديدي

على تثبيط انزيم المحلل للبروتينات الدھنية
تاثير التدخين على مستوى مولد الضد الخاص
بالبروستات في عينة من االردنين
التباين في االستجابة للتيكاجريلور بين مرضى
السكري باستخدام  ADPنموذج محفز
االرتباط بين تعدد االشكال الجينية لعامل نخز
الورم والبھاق
دراسة التداخل بين ادوية مختارة في االقراص
المحضرة مع السايكودكسترين
تاثير التدخين على فعالية مميع الدم تيكاجرلور
عند االردنيين
تحضير وتوصيغ حبيبات مصنوعة من
اليودراجيت والجينات الصوديوم وتقييم ادائھا
في تحرير الدواء
مقارنة نسبة بعض الطفرات الجينية في جينات
االنزيمات المسؤولة عن تابيض فيتامين )د(
بين مرضى السكري من النوع االول وغير
المرضى االردنيين
في المختبر مقارنة بين الطرق العالجية غير
الجراحية لوقف تسوس االسنان في وقت مبكر
في االسنان اللبنية محاكاة عشوائية
تحديد االفالتوكسين ب ١في دم الحبل السري
في االردنيات
النشاط البدني وعالقته بالصحة النفسية
والبدنية بين العمال المھرة في األردن
التغيرات في النتاج الجيني في الخاليا سرطان
الثدي  MCF7المعرضة لنقص االكسجين
المزمن
دراسة دور بعض االشكال الجينية الخاصة
بالبروتين الرابط للفيتامين د  GCواالنزيم
الصبغي  CYP2R1على وضع فيتامين د في
الجسم عند االردنيين
تطوير طريقة جديدة لتحليل االدوية المستخدمة
لعالج مرض السكري شائعة االستخدام في
االردن في عينات الدم باستخدام جھاز المطياف
الكتلي الثالثي رباعي االقطاب المرتبط بجھاز
التحليل الكروماتوغرافي السائل
التغيرات في النتاج الجيني في خاليا سرطان
الدم النخاعي المزمن  K562المقاومة لعقار
االيماتينيب
سمية جسيمات الفضة متناھية الصغر ،تأثير
الحجم
الدراسات السمية الحادة على مركبات
الفلوروكوينولونز المعدلة
تحديد مستوى الجلسرول بالبول عند الرياضيين
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كلية الطب

١,٥٠٠

كلية الطب

١,٥٠٠

كلية الطب

١,٥٠٠

االردنيين وتأثير استخدام النرجيلة على مستوى
الجلسرول بالبول عند الرياضيين من ناحية
مكافحة تعاطي المنشطات
تحديد تأثير عرق السوس على نسبة
الكورتيزول بالبول وامكانية استخدامه كمادة
كمال الحديدي
محظورة في الرياضة
تأثير نقيع السوس على االنتساخ الجيني
سھيل الزميلي
ل) (CYP3A6+P-GPفي األرانب
تاثير تحفيز مستقبالت البيتا  ٢على التغيرات
حمزة عليان
الجينية في  &PGC-Iو GL
دراسة  KAPلصيدليات المجتمع المحلي في
عمان بخصوص طرق التخلص والتعامل مع
فاروق شخاترة
األدوية الغير مستعملة والمنتھية الصالحية
٢٠١٣
تقييم جودة الحياة وصورة الجسم قبل وبعد
استئصال الرحم طوعيا السباب حميدة ودواعي
فاروق شخاترة
اجراء ھذه العملية في مستشفى الجامعة
االردنية
العالقة بين نمط الحياة المستقرة )قلة النشاط
ماضي الجغبير
البدني( وامراض القلب في االردن
التاثير النفسية والسلوكية والوعي حول االثار
الصحة السلبية الناجمة عن استخدام الھاتف
فاروق شخاترة
المحمول بين طالب الجامعة االردنية
التنمر في مكان العمل لدى موظفي الجامعة
ماضي الجغبير
االردنية االكاديميين وغير االكاديميين
تاثير مستقبالت االندروجين الغشائية على
محمد عامر الخطيب
السلوك الخلوي للخاليا السرطانية الثديية
تقييم موائمة بيئة العمل لدى مستخدمي
الكمبيوتر وانتشار االعراض الھيكلية العضلية
ماضي الجغبير
والبصرية لدى العاملين في الجامعة االردنية
االختالف الجيني لمستقبل االنترلوكين -٧-
محمد سعيد الخطيب ومستقبل االنترلوكين  -٢-في مرضى التصلب
اللويحي المتعدد االردنيين
دراسة  KAPلألطباء العاملين في المراكز
الصحية الشاملة في محافظة عمان بما يتعلق
ماضي الجغبير
بالتعليم الطبي المستمر وتأثيره على مستوى
رضى المرضى
اقتطاع وتقصير ابتامر مكون من الحمض
النووي منقوص األكسجين وقياس فعاليته ضد
محمد الخطيب
بروتين أبل السرطاني
دراسة ارتباط تعدد االشكال الوراثية للجين
) (Apolipoprotien Eواالستجابة للعقاقير
الخافضة للدھنيات في المرضي االردنيين
منير غرايبة
المصابين بارتفاع دھنيات الدم من مراجعي
مستشفى الجامعة

كلية الطب
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كلية الطب
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كلية الطب
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كلية الطب

٦٠٠

كلية الطب

٦٢٥

كلية الطب

٦٠٠

كلية الطب

٦٠٠

كلية الطب

٦٠٠

كلية الطب

١,٥٠٠

كلية الطب

٧٥٠

كلية الطب
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كلية الطب

٥٠٠

كلية الطب

١,٥٠٠

كلية الطب

٢,٥٠٠

تاثير المتفورمين باالضافة الى الغذاء وممارسة
الرياضة وحدھا لالشخاص المصابين بارتفاع
فيوليت كسابري
سكر الدم على التاكسد غير المشخصين
كمرضى سكري
اصطناع مركبات ھجينة جديدة تحتوي مجموعة
محمد سليمان مبارك  -٥نيتروثيازول كمركبات لھا فاعلية محتملة
ضد الطفيليات
دراسة بعض الخصائص والبنائية الغشية
رقيقة من كادميوم سلينايد غير المطعمة
بشار لحلوح
والمحضرة بتقنية الترسيب بحزم االلكترونات
تحديد الفئات الكلية والمرتحلة في االلعاب
محمود عبدالسالم ومستلزمات االطفال المصنوعة من المبلمرات
عالوي
البالستكلية باستخدام طريقة الكروماتوغرافيا
الغازية بعد تطويرھا والتحقق من صحتھا
ازالة ايونات الرصاص من الماء الملوث
باستخدام مواد سيلكات متوسطة المسامية
حمد ﷲ الھودلي
معدلة وظيفيا
تحضير وتحليل مشتقات الجلوكوز امين مع -١
كمال ابو داري
ھيدروكسي  -٢بيريدين ومركباتھا مع
الخارصين النحاس والنكل
تحضير مستحلب جانس المكون من زيوت
عبير البواب
اساسية ذات نشاط قاتل للفطريات والنيماتودا
تحديد تراكيز المركبات االرومانية عديدة
الحلقات والمعادن الثقيلة والدايوكسينات
محمود عبدالسالم والفيورنات في رماد محارق المخلفات الطبية
لبعض المستشفيات االردنية باستخدام طريقة
عالوي
الكروماتوغرافية الغازية  -مطياف الكتلة
موائمة ومحققة كلية
دراسة الثباتية الكيميائية لدواء ايتوركوكسيب
في المعلقات الفموية تثبت من خالل بلوريات
محمد الزويري
ايتوركوكسيب باستخدام تقنية الميكرو والنانو
تقييم تراكيز مركبات ثتائي الفينل متعدد الكلور
محمود عبدالسالم
في احواض عمان الزرقاء االزرق اليرموك
عالوي
وغور االردن الجوفي
تصنيع مجش فولتامتري مصغر لحامض
االسكوربيك ثنائي العنصر نانوني التركيب
محمد خير الحوراني
أساسه البالتين
H7بايرولو ) (f-٢-٣موينازلوين  -٨-٩-دايون
مصطفى العبادلة
ومثيلة  -٤-٨-٩ترايون  ،اصطناع ونواتج
التكاثف لنماذج  - ٠فنلين ثنائي امينات
تحديد مصادر النيتروجين في المياه الجوفية في
مصطفى محمود
منطقة الھاشمية والضليل باستخدام نظائر
القيسي
النيترجين واالكسجين
محاولة لفھم دور البكتيريا في احداث المرض:
ھل زيادة مستوى الحديد عن المرضى
سوزان مطر
المصابين بامراض الدم يزيد من خطر
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كلية العلوم
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كلية العلوم
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كلية العلوم
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كلية العلوم

٧٥٠

كلية العلوم

١,٥٠٠

االلتھابات البكتيرية او /ويساعد في تفاقمة
التأثير الوقائي لمضادات األكسدة )فيتامين أ،
فيتامين ج ،فيتامين ي(ضد األضرار التي
كلية العلوم
زياد الشريدة
يسببھا دخان السجائر على الجھاز التنفسي
للفأر األمھق :دراسة نسيجية وكيمياء حيوية
Antibacterial Zeolites loaded with
حمد ﷲ الھودلي
كلية العلوم
Zn+2 Ag+1.Cu+2 and
التاثير المضاد لتوليد األوعية الدموية
ھنا محمود حماد
كلية العلوم
لمستخلصات نبات الحلبة
تحضير محاليل معقلة الستخدامھا في صيانة
عبير البواب
كلية العلوم
القطع األثرية البازلتية في األردن
تأثير مركبي بيتا كاريوفيلين ويوجينول
كلية العلوم
كمركبات مضادة لالكسدة على جرذان ذات دم
شتيوي عبدﷲ
عالي الكوليسترول
تحضير والتعرف على الخواص الشكلية
لمعقدات متصلة تحتوي على مجموعتي
كلية العلوم
رائد عبدﷲ القواسمة
ادامنتين وكاربوھايدرازايد مع معادن متاخرة
من معادن السلسلة االولى
تحميل وإطالق بعض أدوية معالجة السرطان
حمد ﷲ الھودلي
كلية العلوم
باستخدام مواد سيليكات متوسطة المسامية
اصطناع وتعريف أقطاب بالتين نانونية معدلة
كلية العلوم
محمد خير الحوراني بذرات ممتزة كمجستات فولتامترية محتملة
و/أو حفازات كھروكيميائية
أساليب إذابة بعض المركبات العضوية غير
كلية العلوم
الذائبة في الماء باستخدام محاليل متعددة
محمد الزغول
السكريات المائية
تقييم الفعالية المضادة لألكسدة والفعالية
سوسن العوران المضادة للميكروبات ألوراق وثمار نبات العليق كلية العلوم
البري )العائلة الوردية(
دور البكتيريا كالميديا بنومونييي في التسبب
كلية العلوم
بالتھابات الرئه والشعب الھوائية في المجتمع
ھشام اليونس
االردني
تحضير وتشخيص معقدات الكادميوم باستخدام
كلية العلوم
كمال ابو داري
مشتقات -١ھيدروكسي -٢-بيردينثايون
تصنيع وتوصيف الزجاج المحضر قبل وبعد
ضياءالدين عرفة
كلية العلوم
التطعيم بالتوھج الحراري
تقييم مستويات تثبيت النتروجين لبكتيريا
كلية العلوم
سامح التميمي
الرايزوييوم المستھلكة لمادة ال ACC
استخدام القضبان السابحة في الجسور المخفية
عبدالقادر سعيد النجمي
كلية الھندسـة
للبالطات ذات األعصاب
بحث جديدالتشكيل اآللي للنصوص العربية
كلية الھندسـة
باستخدام الشبكات العنكبوتية ذات التغذية
غيث علي عبندة
الراجعة
دراسة وجود المركبات العطرية الحلقية في
كلية الھندسـة
عصام صالح جلھم
الماء والسجيل المستھلك من عملية التحطيم
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١,٥٠٠
٩١٠

الحراري للصخر الزيتي
القص الثاقب في البالطات المسطحة المسلحة
١,٥٠٠
عبدالقادر سعيد النجمي بالقضبان السابحة ذات سماكات متوسطة وقوة كلية الھندسـة
خرسانة منخفضة
تقييم كفاءة االيصال المتحكم به للدواء عالي
١,٥٠٠
الذائبية في الماء باستخدام الياف السيليكا ذات كلية الھندسـة
حاتم السيوري
المسامات النانونية المرتبة
استخدام القضبان السابحة كتسليح للقص
١,٥٠٠
كلية الھندسـة
عبدالقادر سعيد النجمي الثاقب للباطون عالي الكسر في البالطات
المسطحة
اثر التغيير المناخي والتخفيف من آثاره على
رضوان الوشاح
١,٥٠٠
كلية الھندسـة
المواد المائية في االردن
دراسة تحسين تزويد المياه للمجتمعات النائية
مركز الدراسات
١,٠٠٠
والفقيرة بكيفية مستدامة ومستطاعة  ،دراسة
غادة كساب
المائية والبيئية
حالة  :البدو في غور االردن
عدد األبحاث المدعومة من الجھة ١٢٣
١٧١,٨٧٢.٠٠
قيمة الدعم الكلي

رقم الجھة الداعمة
اسم الباحث الرئيسي
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اسم الجھة الداعمة زﻳﺎدة ﻣﺨﺼﺼﺎت دﻋﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت دراﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ
حالة
الدعم الكلي
الكلية
عنوان البحث
البحث

العالقة بين االنماط القيادية لمدراء المشاريع
ورضا أعضاء فرق العمل  :دراسة ميدانية
راتب صويص
للشركات الھندسية االستشارية المتخصصة في
ادارة المشاريع
تأثير اضافة فيتامين ه في غلف دجاج اللحم على
محمد عبدالرحيم جالل
االنتاجي وجودة اللحم
ضبط نمو األعفان وتكوين سموم
االفالتوكسينات في الفول السوداني بواسطة
غدير مھيار
تغليفة الكيتوسان المحتوية على بواسطة تغليفة
الكيتوسان المحتوية على سوربات البوتاسيوم
تاثير التدخين على فعالية مميع الدم تايروفيبان
نائلة بوالتوفا
عند االردنيين
تأثير مضادات الذھان )في المختبر( على تراكم
نائلة بوالتوفا
الصفائح الدموية
التباين في االسجابة للتيروفيبان بين مرضى
السكري لألردنيين وغير مرضى السكري
المعتصم فھمي يوسف
باستخدام TRAPكنموذج محفز )دراسة خارج
الجسم(
التباين في االستجابة للتيكاجريلور بين مرضى
المعتصم فھمي يوسف
السكري باستخدام  ADPنموذج محفز
النشاط البدني وعالقته بالصحة النفسية والبدنية
ماضي الجغبير
بين العمال المھرة في األردن
تاثير تحفيز مستقبالت البيتا  ٢على التغيرات
حمزة عليان

كلية ادارة
االعمال

مغلق
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كلية الزراعة

مغلق

٥٠٠

كلية الزراعة

مغلق
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كلية الصيدلة

غير مغلق
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كلية الصيدلة

غير مغلق
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كلية الصيدلة

غير مغلق
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كلية الصيدلة

غير مغلق
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كلية الطب

غير مغلق
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كلية الطب

غير مغلق

٥٠٠

الجينية في  &PGC-Iو GL
تأثير نقيع السوس على االنتساخ الجيني
سھيل الزميلي
كلية الطب
ل) (CYP3A6+P-GPفي األرانب
استخدام القضبان السابحة في الجسور المخفية
عبدالقادر سعيد النجمي
كلية الھندسـة
للبالطات ذات األعصاب

غير مغلق
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غير مغلق

١,٠٠٠

