دعم الطالب من موازنة البحث العلمي من تاريخ  1111/1/1الي 1111/11/1
عنوان البحث
الرقم اسم الباحث الرئيسي
تاثٌر الطقس وعائد االسهم فً
.1
نضال احمد الفٌومً االسواق المالٌة دراسة تطبٌقٌة على
سوق عمان المالً

الكلية

حالة البحث

الدعم الكلي

كلٌة ادارة
االعمال

مغلق

10111

المجموع (عدد األبحاث  1عدد الباحثين )1
.2
محمد احمد القضاة

1,000

مسرح الطفل فً األردن (/ 21111
 )2119دراسة فً المحتوى والشكل كلٌة االداب غٌر مغلق
الفنً

المجموع (عدد األبحاث  1عدد الباحثين )1
.3

حازم النهار

.4
سمٌرة عرابً

عالقة الطبقة االجتماعٌة باالنتساب كلٌة التربٌة
الرٌاضٌة
لمراكز اللٌاقة البدنٌة فً عمان
تأثٌر تمرٌنات االكوااٌروبٌك على
بعض المتغٌرات الجسمٌة والبدنٌة كلٌة التربٌة
والوظٌفٌة لدى المصابات بمرض الرٌاضٌة
السكري باالردن

1,000
غٌر مغلق
مغلق

المجموع (عدد األبحاث  2عدد الباحثين )2
.5
انعام خلف
.6
ماضً الجغبٌر
.7
فتحٌة ابو مغلً
.8
فتحٌة ابو مغلً
.9
سمٌحة جراح

فعالٌة تزوٌد األطفال األردنٌٌن فً
عمر المدرسة ( )12-6سنة بجلسة
تعلٌمٌة تحضٌرٌة مناسبة لعمرهم على
مستوى القلق لدٌهم فً فترات ما قبل
العملٌة الجراحٌة
العوامل المرتبطة باستخدام خدمات
الرعاٌة الصحٌة األولٌة عند كبار
السن فً محافظة اربد من األردن
تأثٌر بٌئة العمل التمرٌضً والرضى
الوظٌفً للممرضٌن على نوعٌة
الرعاٌة التمرٌضٌة المقدمة من وجهة
نظر الممرضٌن
استكشاف مصادر المعلومات التً
ٌستخدمها الممرضون أثناء عملهم
والعوامل التً تؤثر على استخدام
نتائج األبحاث العلمٌة بٌن الممرضٌن
القانونٌن فً األردن
اثر البٌئة المدرسٌة على السلوكٌات
الصحٌة لدى الطلبة المراهقٌن فً
مدٌنة عمان

كلٌة
التمرٌض
كلٌة
التمرٌض

مغلق

كلٌة
التمرٌض

مغلق

كلٌة
التمرٌض

مغلق

كلٌة
التمرٌض

مغلق

المجموع (عدد األبحاث  1عدد الباحثين )1
.11
حٌدر الدومً
.11
حامد التكروري

311
10511

1,800
مغلق

تقٌٌم مستوٌات مصل الدم من
االستروجٌن والغربلٌن واللٌبتٌن
كلٌة
وعالقتها بتركٌبة الجسم فً مجموعة
الزراعة
من طالبات الجامعة األردنٌة بعمر
25-18سنة
تقٌٌم مستوى السٌلٌنٌوم عند مجموعة
كلٌة
من النساء الحوامل وغٌر الحوامل فً
الزراعة
عمان بعمر  25- 21سنة

10111

371

711

511

711

511

2,770
غٌر مغلق

10511

غٌر مغلق

10511

.12
أحمد الفقٌة
.13
موسى نعمان احمد
.14
عاٌد عمرو
.15
موسى نعمان احمد

.16
حامد التكروري
.17
موسى نعمان احمد
.18
موسى نعمان احمد
.19
خالد اسماعٌل
.21
مصطفى قرنفلة
.21
أحمد الفقٌة

.22

عماد كامل كرابلٌة

The Glycemic and
Insulinemic Indices of
كلٌة
Dishes Based on Selected
مغلق
الزراعة
Riced on Rice and
Vegetbales
تاثٌر زٌت الزٌتون البكر على السعة
المضادة لألكسدة وضبط غلوكوز
ولبٌدات الدم فً جرذان بالغة مصابة كلٌة الزراعة مغلق
بمرض السكري والمحرض
بالسترٌبتوزوتوسٌن
دراسة مسحٌة لمحتوى اللحوم
كلٌة
واألغذٌة المحتوٌة علٌها من النٌتروز
مغلق
الزراعة
اٌمن وتقلٌل مستوٌاتها باستخدام
معامالت ومضافات مختلفة
تاثٌر زٌت الزٌتزن البكر وزٌت
السمك وزٌت الذرة ودهن الخروف
على نشاط اللٌبوبروتٌن لٌباز القلبً
كلٌة
مغلق
ولٌبٌدات مصل الدم فً جرذان بالغة
الزراعة
مصابة بمرض السكري
 Experimentalالمحرض
بالسترٌبتوزوتوسٌن
دراسة انتشار الفٌنٌل كٌنونورٌا فً
كلٌة
غٌر مغلق
االردن وتقٌٌم الجهود المبذولة لمتابعة
الزراعة
هؤالء المرضى والتدبٌر الغذائً لهم
الصفات الكٌماوٌة لزٌت بذور
الخرفٌش وتأثٌره على صٌغة لبٌدات
كلٌة
مغلق
مصل الدم والسعة المضادة لألكسدة
الزراعة
فً جرذان بالغة بأطعمة مزودة
بالكولٌسترول
المعرفة والمواقف والممارسات نحو
كلٌة
األغذٌة الوظٌفٌة بٌن مجموعة من
غٌر مغلق
طلبة مرحلة البكالورٌوس فً الجامعة الزراعة
األردنٌة
تأثٌر التغلٌف الدقٌق على ثباتٌة
كلٌة
الزٌوت العطرٌة لحب الهال
مغلق
()Elettaria cardamomum
الزراعة
والمضافة للقهوة
النباتات كإطار معماري ذات قٌمة
كلٌة
مغلق
جمالٌة وعنصر فً تغٌٌر المناخ عند
الزراعة
تصمٌم الحدائق المنزلٌة
The effect of Hibiscus
Sabadiffa I.) Ginter (Zingiber
Officiale Z) and thyme
كلٌة
(Origanum
Syriacum L) Teas
مغلق
الزراعة
on Postprandial Blood
and Insulin Levels Glucose
in Healthy Individuals
كلٌة
اقتصادٌات انتاج واستخدام الغاز
غٌر مغلق
الزراعة
الحٌوي من الروث الحٌوانً فً

10111

10111

10511

10511

10511

10511

10511

10511

10511

10111

10511

.23
حامد التكروري
.24
جمال سلٌمان صوان
.25
محمد عصام الٌمانً

.26
علً كامل الساعد
.27
علً كامل الساعد
.28

باسم العبدهللا

.29
مهند العكش
.31

عبدالرحمن فطافطة

.31
أحمد الفقٌة

.32
أنور البطٌخً
.33
سلمى طوقان
.34
مهند العكش

االردن
دراسة التاثٌر الوقائً /العالجً للتمر
على السرطان الثدي المحفز بمادة
dimethylbenza (a) anthracene
7. 12فً الجرذان
Analysis of Phenylalanine
Ammonia-Lyase Gene
Expression in Hawthorn
(crataegus azarolus L) Callus
Culture
Enumeration and
characterization of probiotioc
commercial probiotic in
products and development of
a method for resuscitation of
probiotic bacteria
تأثٌر ظروف الخزن على صفات
الجودة الحسٌة والكٌماوٌة والتغذوٌة
لزٌت الزٌتون المنتج من أشجار
مروٌة بمٌاه معالجة
تجفٌف الشرش الحلو باستخدام تقنٌة
المجفف االسطوانً واستخدام
المسحوق الناتج فً صناعتً الخبز
الفرنسً والبٌتً فور
دراسة األدوار الوظٌفٌة للسماق
كمكون فً انتاج المرتدٌال
Detection and IIdentification
monocytogenes of : Listeria
in Soft Cheese Using
Biochemical and Molecular
Technigue PCR
اثر سحب العلف على تخفٌض االجهاد
الحراري فً دجاج اللحم
Comparison of the
Nutritional Status of an
Group in Nurising Elderly
Homes With A Group of
Free- Living Elderly in
Damascus
إنتاج أزهار الجالدٌولس وسلوك
التربة الكاره للماء والتً تتأثر بالري
بالمٌاه العادمة المعالجة باألردن
تأثٌر شاي عشبة المردقوش على
الوضع الهرمونً لنساء ٌعانٌن من
متالزمة تكٌس المباٌض
مقارنة أصناف البندورة الحساسة
والمقاومة لمرض ذبول الفٌوزارٌوم
باستخدام تقنٌة cDNA-AELP

كلٌة
الزراعة

كلٌة
الزراعة

كلٌة
الزراعة

كلٌة
الزراعة

مغلق

مغلق

غٌر مغلق

غٌر مغلق

10511

10511

10411

511

كلٌة
الزراعة

مغلق

511

كلٌة
الزراعة

غٌر مغلق

10511

كلٌة
الزراعة

مغلق

10511

كلٌة
الزراعة

مغلق

10111

كلٌة
الزراعة

مغلق

10111

كلٌة
الزراعة

غٌر مغلق

10111

كلٌة
الزراعة

غٌر مغلق

10511

كلٌة
الزراعة

غٌر مغلق

10511

.35

.36

.37
.38
.39

.41

.41
.42
.43

.44
.45
.46
.47

.48

تأثٌر درجة حرارة ماء التحضٌر
ووقت الحضن على بقاٌا بكتٌرٌا
Cronobacter sakazakii
حمزة مرعً القادري
المزروعة فً حبٌبات شاي البابونج
والشومر للرضع
تأثٌر الضغوط النفسٌة المرتبطة
باالمتحانات على مستوٌات
الكورتٌزول فً اللعاب وعلى النمط
سلمى طوقان
الغذائً لدى مجموعة من طلبة
الجامعة األردنٌة
عدوى النبات بفٌروس تجعد واصفرار
أوراق البندورة عن طرٌق استخدام
عاٌد العبدالت
سقاٌة الجذور بمحلول بكتٌري
توصٌف المقاومة الوراثٌة للقمح ضد
نٌماتودا الحبوب الحوصلٌة
لما البنا
Heterodera latipons
تقدٌر متبقٌات بعض المبٌدات
الكرباماتٌة فً البندورة المنتجة محلٌا ً
ماهر محمود الدباس وتأثٌر المعامالت الحرارٌة واألوزان
والمعاملة باألشعة فوق البنفسجٌة على
متبقٌاتها فً عصٌر البندورة
تأثٌر التغلٌف الدقٌق بالصمغ العربً
وبروتٌن مصل الحلٌب المعزول
خالد اسماعٌل
وبعض من خلطاتها على ثباتٌة
فٌتامٌن ج فً حلٌب البودرة
أثر التعرٌض الحراري المسبق لدجاج
عبدالرحمن فطافطة اللحم على تخفٌف اإلجهاد الحراري
خالل موجات الحر فً األردن
تاثٌر الغذاء الملكً المحلً لنحل
العسل على نمو واٌض نوعٌن من
ابراهٌم الناظر
البكتٌرٌا النافعة
محتوى الكاروتٌنوٌدات فً خمس من
الخضراوات المستهلكة محلٌا ً وقٌاس
حامد التكروري
كفاءة تحوٌلها إلى فٌتامٌن أ باستخدام
مؤشر تراكم الرٌتنول فً كبد الجرذان
اإلكثار الدقٌق وإنتاج المواد الثانوٌة
رضا شبلً
فً نبات الخرفٌش
اإلكثار والحفظ بواسطة زراعة
رضا شبلً
األنسجة لنبات القٌصوم
الحالة التغذوٌة لفٌتامٌن (د) لدى
مرضى السكري من النوع الثانً فً
سلمى طوقان
محافظة الكرك
تأثٌر الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة
والمٌكروبٌولوجٌة لوسط الزراعة
(الكمبوست) على نمو المٌسٌلٌوم
احمد المومنً
واالنتاج لساللتٌن من الفطر المشروع
"أجارٌكس بٌسبورس
دراسة تواجد ونسبة حدوث اإلصابة
عبدهللا الموسى
وانتشار أمراض االصفرار الفٌروسٌة

كلٌة
الزراعة

مغلق

10511

كلٌة
الزراعة

مغلق

كلٌة
الزراعة

غٌر مغلق

10511

كلٌة
الزراعة

مغلق

10511

611

كلٌة
الزراعة

مغلق

كلٌة
الزراعة

مغلق

10511

كلٌة
الزراعة

مغلق

10491

كلٌة
الزراعة

مغلق

كلٌة
الزراعة

مغلق

10511

غٌر مغلق

10111

غٌر مغلق

10111

كلٌة
الزراعة
كلٌة
الزراعة
كلٌة
الزراعة

غٌر مغلق

10511

10111

10511

كلٌة
الزراعة

مغلق

10111

كلٌة
الزراعة

مغلق

30111

.49

.51

للخٌار فً األردن
وصف نشاط بكتٌرٌا حمض اللبن
وأنواعها خالل مرحلة تخمر جبنة
محمد عصام الٌمانً المش ودورها فً الخصائص الحسٌة
بالتعرف إلى بعض مركبات النكهات
فٌها
دراسة التباٌن الوراثً والظاهري بٌن
سالالت البامٌا المحلٌة باستخدام
مهند العكش
المعلمات الوراثٌة AFLP

كلٌة
الزراعة

غٌر مغلق

10511

كلٌة
الزراعة

مغلق

10000

المجموع (عدد األبحاث  41عدد الباحثين )41
.51

.52
.53
.54

.55
.56
.57

.58
.59

.61
.61

تقٌٌم الفاعلٌة المضادة للروماتٌزم
لنبات المٌرمٌة (العائلة الشفوٌة)
بإجراء دراسات على المستوى كلٌة الصٌدلة مغلق
سوسن العوران
األنزٌمً والخلوي وفً األجسام
المضادة
تاثٌر تدخل الصٌدلً السرٌري على
كلٌة الصٌدلة مغلق
نائلة بوالتوفا
النتائج الصحٌة لمرضى السكري
دور الصٌدالنً السرٌري فً التحكم
كلٌة الصٌدلة مغلق
عبلة البصول
بتراكم السوائل عند المرضى
استخدام األعشاب فً المجتمع
األردنً لمعالجة األمراض المزمنة
كلٌة الصٌدلة مغلق
ٌاسر خلٌل البستنجً
مع التركٌز على األمراض المتعلقة
بزٌادة الدهنٌات فً الدم
التباٌن الجٌنً لـ  NPPAعلى رس
المعتصم فهمً ٌوسف  5161وإحتمالٌة حدوث الربو بٌن كلٌة الصٌدلة مغلق
األردنٌٌن :دراسة مقطعٌة رصدٌة
دور الصٌدالنً السرٌري فً التحكم
فً سكر الدم لدى مرضى السكري كلٌة الصٌدلة مغلق
عبلة البصول
خالل شهر رمضان
أثر التباٌن الجٌنً ت ABCB1
 (MDR1)2677GT-Aفً
المتبرعون بالكلى على مستوى
كلٌة الصٌدلة مغلق
نائلة بوالتوفا
التاكرولٌمس فً متلقً زراع الكلى
االردنٌٌن خالل الفترة المبكرة مابعد
الزراع
استخدام تقنٌات الهندسة الحٌوٌة للجلد
فً تطوٌر تركٌبة مستحضرات كلٌة الصٌدلة غٌر مغلق
بسام عزالدٌن عمرو
ترطٌب الجلد
دراسة مسحٌة لتقٌٌم تكون األجسام
المضادة لألنسولٌن عند مرضى
كلٌة الصٌدلة مغلق
محمد خلٌل محمد
السكري الذٌن ٌتم عالجهم بأخذ
األنسولٌن فً األردن
تقٌٌم خالصة نبتة المٌرمٌة الختبار
فعالٌتها كعامل مخفض للدهنٌات كلٌة الصٌدلة مغلق
محمد خلٌل محمد
الثالثٌة
العالقة بٌن التباٌن الجٌنً  m2فً
 CYPIAIوسرطان الثدي عند النساء كلٌة الصٌدلة مغلق
نائلة بوالتوفا
األردنٌات دراسة مقطعٌة رصدٌة

54,990
20111

431
10311
751

10511
10511

10511

351

10111

10111
10511

.62

.63
.64
.65
.66

.67
.68

دراسة أثر تحفٌز الضوء المرئً
للمواد الحساسة ضوئٌا والمصاغة فً
كلٌة الصٌدلة مغلق
امل البكري
قاعدة البولكسامٌر الهالمٌة ضد
المكورات العنقودٌة الذهبٌة الموضعٌة
دور الصٌدالنً السرٌري فً التحكم
بسكر الدم فً مرضى قسم الجراحة كلٌة الصٌدلة مغلق
عبلة البصول
العامه
االرتباط بٌن التباٌن الجٌنً لـ NPPA
المعتصم فهمً ٌوسف على رس  5167وقابلٌة اإلصابة كلٌة الصٌدلة مغلق
بالربو
االرتباط بٌن التباٌن الجٌنً لـ
المعتصم فهمً ٌوسف  DENNDIBعلى رس  2786198كلٌة الصٌدلة غٌر مغلق
وقابلٌة اإلصابة بالربو بٌن األردنٌٌن
التباٌن الجٌنً لمستقبل الفٌتامٌن د على
رس  7975232وإحتمالٌة حدوث
كلٌة الصٌدلة مغلق
المعتصم فهمً ٌوسف
الربو بٌن األدرنٌٌن :دراسة مقطعٌة
رصدٌة
تقٌٌم مستوى اللكتٌن الرابط لسكر
كلٌة الصٌدلة مغلق
ٌاسر خلٌل البستنجً
المانوز فً مصل مرضى السكري
تقٌٌم تاثٌر الصٌام المتقطع الطوٌل
لدى مجموعة من المتطوعٌن
األصحاء على بعض المؤشرات كلٌة الصٌدلة غٌر مغلق
محمد خلٌل محمد
الحٌوٌة المترتبطة بالمناعة ومقاومة
االلتهاب
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.69
.71

.71

.72
.73

.74

البحث عن صٌغة  sudanفً
عبد القادر بطاح
المنتجات الحارة
أثر عامل التخثر  13الحامل لطفرة
(فالٌن  34لٌوسٌن) مصبط ،منشط
البالزمٌنوجٌن  1-الحامل لطفلة
( )g/5g4فٌبرٌنوجٌن بٌتا الحامل
عبدهللا عوٌدي العبادي
لطفرة  g-455Aوالمستقبل الثانً
لعامل تنخر الورم الحامل لطفرة
( )M196Rعلى المرضى البالغٌن
المنومٌن المصابٌن بخثرات ورٌدٌة
اثر برنامج عالجً مقترح على
درجة اإلنزالق الغضروفً وبعض
ماجد مجلً
المتغٌرات الفسٌولوجٌة والبدنٌة فً
المنطقة القطنٌة من العمود الفقري
التنوع الشكلً لمورثة مستقبل فٌتامٌن
د لدى مرضى أردنٌٌن مصابٌن بداء
عزمً محافظة
السكري من النوع الثانً
انتقاء سالسل من الحمض النووي
مضادة لواصمة سطح الخالٌا
سعٌد اسماعٌل
السرطانٌة الجذعٌة بطرٌقة التطوٌر
النظامً لرابطات بالتكاثر المتضاعف
التعرف على الطفرات الجٌنٌة لمرض
التلٌف الكٌسً ضمن المرضى
محمد الخطٌب
األردنٌٌن

كلٌة الطب

كلٌة الطب

711
10511
10511

10511
10111

10111

21,530
مغلق

مغلق

كلٌة الطب غٌر مغلق

كلٌة الطب

10511

مغلق

10111

751

10111

10511

كلٌة الطب

مغلق

10511

كلٌة الطب

مغلق

10511
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 CETPللجٌن rs 1532624
التمحور الجٌنً عند المرضى
ٌعقوب ارشٌد
األردنٌٌن المستخدمٌن لألدوٌة الخافظة
للكلسترول من المجموعة العالجٌة
ارتباط االشكال المتعددة للجٌن
عبدهللا عوٌدي العبادي  UGT1Aمع سرطان القولون
والمستقٌم فً المرضى االردنٌٌن
دراسة اثر الساٌتوكٌنات على تكاثر
وانتاج االجسام المضادة من قبل
سعٌد اسماعٌل
الخالٌا اللمفاوٌة البائٌة المتحولة عن
طرٌق فاٌروس ابشتاٌن بار
ارتباط تعدد االشكال الوراثٌة C1166
للجٌن  ATIRبمرض ارتفاع ضغط
ٌعقوب ارشٌد
الدم االساسً عند المرضى االردنٌٌن
نسبة االنتشار والتوصٌف الجزٌئً
للمكورات العنقودٌة الذهبٌة المقاومة
عزمً محافظة
للمشٌسلٌن المستعمرة لالنف بٌن
االطفال االردنٌٌن فً الحضانات
التاثٌر السربري للحذف فً مشتق
كروموسوم ( )9باستخدام طرٌقة
محمد سعٌد الخطٌب
التالق الضوئً لمرضى سرطان الدم
المزمن فً االردن
استقصاء آلٌة عمل دواء
( )Thymoquinoneضد خالٌا
مالك عواد الزحلف
( )positive LCL EBVالمحضرة
فً المختبر
خطر عدم تلقً العالج الكافً والذٌن
ٌحتاجون إلى التعدٌل فً الجرعة
مالك عواد الزحلف
العالجٌة
الكشف عن النٌسرٌة البنٌة ،الكالمٌدٌا
تراكوماتٌس ٌورٌابالزما ٌورٌالٌتكوم
والماٌكوبالزما جٌنتالٌم فً عٌنة
عاصم الشهابً
السائل المنوي والبول لذكور بالغٌن
باستعمال تفاعالت البلمرة المتعددة
الكشف الجزٌئً عن ماٌكوبالزما
بنٌمونً كالمٌدٌا بٌنمونً ولوجٌنٌال
بنموفٌال بٌن األطفال االردنٌٌن الذٌن
عاصم الشهابً
ٌشكون من التهابات الجهاز التنفسً
وٌتم ادخالهم فً المستشفى

كلٌة الطب غٌر مغلق

كلٌة الطب

مغلق
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غالب جرار
.86
محمود الحسٌن
.87

حمد هللا الهودلً
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جٌولوجٌة ،صخرٌة وجٌوكٌمٌائٌة
صخور عائلة ابو سقا المتحولة فً
جنوب االردن
تحضٌر مواد ذات بناء نانوي
باستخدام البناء الذاتً للمبلمرات
الثنائٌة
استخدام مواد سٌلٌكات متوسطة
المسامٌة كانظمة توصٌل الدوٌة

10511

10111

10321

10511

10511

10111

10111

20,570

كلٌة العلوم غٌر مغلق

10511

كلٌة العلوم

مغلق

10111

كلٌة العلوم

مغلق

10511

.88

.89
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اصطناع مركبات ممٌزة من -1
سٌكلوبروبل  4 -اوكسوبٌرٌدو
مصطفى العبادلة
( a) - 3،203كاربوكسٌل حامضً
وتشخٌصها
تقٌٌم مستخلصات نبات الٌسر كمضاد
جرثومً Peregrina Moringa
سوسن العوران
والتغٌرات المناعٌة الناتجة
اصطناع ودراسة الفاعلٌة ضد
المٌكروبات لمشتقات جدٌدة من - 203
سلٌم صبري
ثنائً األروماتٌك  103 -ثٌاداٌازولٌن -
 - 4ون
ثمار النباتات البرٌة كمصدر لعزل
البكتٌرٌا المنتجة لمواد مثبطة إلحساس
عادل محاسنة
النصاب
دراسة ونمذجة مرونة الخزان المائً
فوق المضغوط ( )B2/A7فً شمال
الٌاس سالمة
غرب اربد  -األردن
التاثٌر المحتمل للتغٌر المناخً على
مصطفى محمود
نوعٌة مٌاه الشرب فً حوض الموجب
القٌسً
وخطط التكٌف او االستجابة الالزمة
معقدات البالتٌن الذائبة فً الماء
حمد هللا الهودلً
كأدوٌة لمعالجة السرطان
االرتخاء التركٌبً للزجاج Se-Te-
معروف الحاج عبدهللا
Sn
تقٌٌم فعالٌة بعض مثبطات العامل
النووي البروتٌن المتاثر بالحرارة 91
و  KBتٌروسٌن بروتٌن كاٌنٌز
احمد الدٌسً
وبعض منشطات مستقبل األستروجٌن
بٌتا وبعض الزٌوت الطٌاره كعالجات
للورم البطانً الرحمً
توزٌع التنوع الحٌوي النباتً تحت
انظمة بٌئٌة واستعماالت اراضً
سوسن العوران
مختلفة فً وادي شعٌب االردن
تحضٌر وتعرٌف دقائق نانونٌة من
الذهب والنحاس والفضة بالترسٌب
محمد خٌر الحورانً
الكهركٌمٌائً باستخدام برنامج جهد
موجة مربعة
حساسٌة وخطر تلوث المٌاه الجوفٌة
مصطفى محمود
بعنصر المولٌبدٌنوم فً حوض
القٌسً
الٌرموك  :بٌئة شبه جافة
تأثٌر فالفونوٌدات مختارة على قنوات
الكالسٌوم طوٌلة األمد المعبر عنها فً
شتٌوي عبدهللا
بٌوض الضفدع باستخدام تقنٌة ربط
الفولتٌة ثنائٌة األقطاب
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.111

10511

فاعلٌة صورة أردنٌة من مقٌاس
كلٌة العلوم
كونرز لتقدٌر اضطراب االنتباه
والنشاط الزائد لطلبة صعوبات التعلم التربوٌة
والمعاقٌن عقلٌا ً والعادٌٌن

724

20111

911

10511

10511

30111

23,224
مغلق
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.112

معتصم عبدالجابر

.113
بشار الصمادي
.114
احمد عزات الجمرة
.115
عبدالقادر سعٌد
النجمً
.116
.117
.118

موسى عمر عبد هللا
عبدالقادر سعٌد
النجمً
محمداحمد حمدان

.119
عدنان الكٌالنً
.111

ٌحٌى الخرٌشة

.111
معتصم عبدالجابر
.112
عصام صالح جلهم
.113
.114

ٌاسر الحنٌطً
سمٌح قاقٌش

.115
معتصم عبدالجابر
.116
معتصم الغزاوي

استعمال قضبان التسلٌح المكسوحة
لمقاومة قوى القص وتحسٌنها
تصنٌع الجٌوبولٌمٌر باستخدام خامات
طبٌعٌة أردنٌة الزالة العناصر الثقٌلة كلٌة الهندسـة
من الماء
عمل خارطة ضجٌج للجامعة االردنٌة
باستخدام نظم المعلومات الجغرافٌة
كلٌة الهندسـة
ونظام تحدٌد المواقع وقٌاسات
الضجٌج فً الجامعة
تعزٌز دور القضبان المثنٌة فً القص
زٌادة عن متطلبات الكود باستخدام
مستوى اعتراض للتشقق  -نموذج كلٌة الهندسـة
مستطٌل :تطبٌق على خرسانة ذات
قوة مرتفعة
تصمٌم متحكم ذو منطق مشوش
كلٌة الهندسـة
لطائرة مروحٌة بدون طٌار
Experimental Study of
 Concrete filled built - upكلٌة الهندسـة
Steel Tubular Beams
التحقق النظري والعملً فً األحواض
كلٌة الهندسـة
الشمسٌة ذات التدرٌج المالح
تاثبر اضافة بعض منعمات الحبٌبات
(التٌتانٌوم والتٌتانٌوم +البورن
والزركونٌوم) على السلوك المكانٌكً كلٌة الهندسـة
وقابلٌة التشكٌل لسبٌكة المغنٌسٌوم
المنٌوم خارصٌن 31
االستخالص فً الحالة الحرجة وفوق
كلٌة الهندسـة
الحرجة للصخور الزٌتٌة االردنٌة
تعزٌز دور القضٌان المثنٌة فً القص
زٌادة عن متطلبات الكود باستخدام
كلٌة الهندسـة
مستوى االعراض المعزز بشكل
مستطٌل
دراسة مقارنة لمواد الثٌرموست
والثٌرموبالستٌك المقوٌة بواسطة كلٌة الهندسـة
الرمل االردنً
تقوٌم وصالت النهاٌات اللوحٌة
كلٌة الهندسـة
باستخدام االلٌاف المسلخة بالبولٌمر
دراسة مخبرٌة لمعامل المرونة
كلٌة الهندسـة
للخرسانة ذانٌة الدمك
تحسٌن دور حدٌد القص المكسوح
وراء متطلبات الكود باستخدام
التشققات المعترضة المستوٌة  -الشكل كلٌة الهندسـة
المستطٌل مأخوذ بعٌن االعتبار
الخرسانة العادٌة
تطوٌر ظروف اختبار انحالل مالئم
حٌوٌا لتحامٌل مهبلٌة للبروجستٌرون
كلٌة الهندسـة
دهنٌة القاعدة وامكانٌة استخدامها لبناء
لتصرف االنحالل خارج الجسم
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كلٌة الهندسـة غٌر مغلق
غٌر مغلق

غٌر مغلق
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10511
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غٌر مغلق
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مغلق

10511
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مغلق

911

غٌر مغلق

10511

غٌر مغلق

681

غٌر مغلق

مغلق

10511

10499

.117
بشار الصمادي
.118
احمد السالٌمة
.119

باسل حنانٌة

.121
احمد السالٌمة

وداخلة
نمذجة االتبعاثات الناجمة عن حرق
النفاٌات الطبٌة من مستشفى الجامعة كلٌة الهندسـة غٌر مغلق
االردنٌة
تصمٌم واختبار الطبق المقعر
باستخدام الطاقة الشمسٌة المركزة مع كلٌة الهندسـة مغلق
تخزٌن الطاقة الحرارٌة
تاثٌر المٌتاكاولٌن كمادة بدٌلة لالسمنت
كلٌة الهندسـة مغلق
على قوة الخراسانة
تقٌٌم عملً ألداء اللواقط الشمسٌة
المركزة فً التبرٌد االمتصاصً تحت كلٌة الهندسـة غٌر مغلق
الظروف المناخٌة فً البحر المٌت
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دور األجهزة الفموٌة فً عالج
.121
متالزمة انقطاع النفس اإلنسدادي
محمود العمٌري
اللٌلً
مدى انتشار كسور األسنان اللبنٌة
.122
والعوامل المؤدٌة إلٌها بٌن طالب
محمود حمدان
رٌاض األطفال فً عمان
صحة الفم واألسنان لدى األطفال ذوي
.123
لمٌس دروٌش رجب االحتٌاجات الخاصة فً األردن -
دراسة مستشفى
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10511
10111
10511

23,979
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10111
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