
 31/12/2112الي  1/1/2112من  وريسلالمرحلة البك طالبيال دعمتوزيع ال

 اىشقٌ
اعٌ اىبادث 

 اىشئٍغً
 اىذػٌ اىنيً اىنيٍت ػْىاُ اىبذث

1.  
 تاثٍش قذساث بٍْت ػيى قذاساث ػَيت عاٍش ددٍاث

ميٍت اداسة 

 االػَاه
211 

2.  
 ّظاً اداسة اىَغتىدػاث ٍؼتض اىذبؼً

ميٍت اداسة 

 االػَاه
511 

 711 اىَجَىع
3.  

 ّائيت بىالتىفا

Role of Clinical Pharmacist's 

Intervention in the Management of 

Metabolic Manifestations in 

Patients with Advanced Chronic 

Kidney Disease (CKD( 

 361 ميٍت اىظٍذىت

 361 اىَجَىع
4.  

 511 اىَيل ػبذهللاميٍت  )RFID Wireless Reader (Hospital طاىخ اىششاٌؼت

 511 اىَجَىع
5.  

 511 ميٍت اىهْذعـت جهاص ٍغاػذة اىؼجضة أعاٍت اىهباهبت

6.  
 جٍَو االطفش

َّزجت وتْفٍز ّظاً ػامظ وٍشمض ىيطاقت 

 اىشَغٍت
 511 ميٍت اىهْذعـت

ٍذَذ ماٍو   .7

 ػبذاىؼضٌض

Effect of electromagnetic waves on 

human 
 511 ميٍت اىهْذعـت

8.  
 أدَذ طخشٌت

اىتذيٍو اىنهشبائً ىيَاء بأعتخذاً أقطاب ٍغيفت 

 باىَاط
 461 ميٍت اىهْذعـت

9.  
 أدَذ طخشٌت

Application in Organic Rankine 

Cycle 
 511 ميٍت اىهْذعـت

11.  
 511 ميٍت اىهْذعـت تظٌٍَ ٍٍناٍّنً ىغٍاسة مهشبائٍت غٍث ػيً ػبْذة

11.  
 511 اىهْذعـتميٍت  دسجاث دشٌت( 3تظٌٍَ رساع اىً ٍبشٍج ) فشاط جشاس

12.  
 511 ميٍت اىهْذعـت تظٌٍَ ٍٍناٍّنً ىغٍاسة مهشبائٍت فشاط جشاس

13.  
 أعاٍت اىهباهبت

ٍْطاد اىى ٍؼتَذ ػيى اىطاقت اىشَغٍت اىَشديت 

 االوىى
 511 ميٍت اىهْذعـت

14.  

 جهاد ٌاٍٍِ

Estimating Thermo Physical 

Properties of Real Gases Using Ping 

Robinson Equation of State 

 511 ميٍت اىهْذعـت

15.  
 511 ميٍت اىهْذعـت جهاص ٍشاقبت ػِ بؼذ ّضاس اىضسبا

ٍذَذ ابشاهٌٍ صٌذ   .16

 اىنٍالًّ

تذىٌو ٍامْت خشاطت تقيٍذٌت ىَامْت تؼَو باىتذنٌ 

 اىشقًَ اىذاعىبً
 511 ميٍت اىهْذعـت

17.  
 ادَذ اىغالٌَت

اىجاٍؼت تظٌٍَ وتْفٍز هٍنو عٍاسة شَغٍت فً 

 االسدٍّت
 511 ميٍت اىهْذعـت

18.  
 ادَذ اىغالٌَت

تذقٍق ػَيً ألداء اىيىداث ىغخاُ شَغً 

 ٍىطىىت ػيى اىتىاىً
 511 ميٍت اىهْذعـت



19.  
 ٌذٍى اىخشٌشت

تذىٌو بزوس اىتَش اىى غاص االعتظباح  

 اىهٍذسوجٍِ واوه امغٍذ اىنشبىُ
 111 ميٍت اىهْذعـت

21.  
 511 ميٍت اىهْذعـت Robot Manipulator Task Control ٍذَذ اىجْاٌذة

21.  
 ادَذ اىغالٌَت

تظٌٍَ وبْاء وفذض تجشبت ػَيٍت ىبذث اىطبار 

 اىشَغً
 511 ميٍت اىهْذعـت

22.  
 511 ميٍت اىهْذعـت اعتخذاً اىظىث ىيتذنٌ فً اىَْاصه اىزمٍت صائش أبى دَىس

23.  
 511 ميٍت اىهْذعـت أّظَت تغخٍِ بشك اىغبادت ادَذ اىغالٌَت

24.  
ػبذ  ػبذاىنشٌٌ

 اىجىاد

دساعت أثش ػَيٍت اىتظٍْغ واىَؼاىجاث اىذشاسٌت 

ػيى خىاص ٍقاطغ األىٍَْىً اىَْتج ٍذيٍاً فً 

 األسدُ بىاعطت ػَيٍت اىبثق

 511 ميٍت اىهْذعـت

25.  
 511 ميٍت اىهْذعـت اىتذنٌ بذسجت دشاسة اىَاّغ ٍذَذ اىجْاٌذة

26.  
 ٍها خضش ػيقٌ

اىتجاسي اىَتؼذد  Globalٍششوع ٍجَغ 

 اىطىابق وتظٍََت اّشائٍا
 511 ميٍت اىهْذعـت

27.  
 491 ميٍت اىهْذعـت تطىٌش ّظاً اىتذنٌ باىقاػت اىتذسٌغٍت اّذساوط عىٌذاُ

28.  
 111 ميٍت اىهْذعـت شاشت ىَظ اّذساوط عىٌذاُ

29.  
 اّذساوط عىٌذاُ

تظٌٍَ واىتذنٌ بناٍٍشاث وثائق باعتخذاً 

 اىشبنت اىؼْنبىتٍت واىتاباث
 511 ميٍت اىهْذعـت

31.  
 ادَذ اىغالٌَت

تجٍَغ وتىطٍو اىخالٌا اىشَغٍت ػيى هٍنو 

 اىغٍاسة اىشَغٍت
 511 ميٍت اىهْذعـت

 121151 اىَجَىع

 131711 اىَجَىع اىنيً ىيذػٌ
 

 31/12/2112الي  1/1/2112لمرحلة البكالوريس من  طالبيال دعمالمجموع 

 قٍَت اىذػٌ اىنيٍت اىشقٌ

 361 ميٍت اىظٍذىت  .1

 511 ميٍت اىَيل ػبذهللا  .2

 121151 ميٍت اىهْذعـت  .3

 711 ميٍت اداسة االػَاه  .4

 131711 اىَجَىع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31/12/2112الي  1/1/2112لطلبة الدراسات العليا من  طالبيال دعمتوزيع ال

اسم الباحث  الرقم
 الرئٌسً

 الكلٌة عنوان البحث
حالة 
 البحث

 قٌمة الدعم

1.  

 إنعام خلف

التوافق بٌن الممرضٌن والممرضات 
واألهل بشأن مشاركة األهل فً تقدٌم 

الرعاٌة لألطفال فً المستشفٌات: 
 دراسة أردنٌة

كلٌة 
 التمرٌض

 15351 غٌر مغلق

2.  
مؤٌد مصطفى 

 أحمد

تأثٌر البرنامج التعلٌمً الخاص بالقلب 
على مستوى المعرفة وااللتزام باألنماط 

التاجٌة الصحٌة عند مرضى الشراٌٌن 
 فً شمال األردن

كلٌة 
 التمرٌض

 15381 غٌر مغلق

3.  
محمد ٌوسف 
 نصار صالح

تاثٌر تطبٌق مقاٌٌس الخطورة )برادن( 
على االصابة بالتقرحات السرٌرٌة بٌن 
المرضى فً احدى المستشفٌات الخاصة 

 فً االردن

كلٌة 
 التمرٌض

 311 غٌر مغلق

4.  

 انعام خلف

فً عمر فعالٌة تزوٌد األطفال األردنٌٌن 
( سنة بجلسة تعلٌمٌة 12-6المدرسة )

تحضٌرٌة مناسبة لعمرهم على مستوى 
القلق لدٌهم فً فترة ما قبل العملٌة 

 الجراحٌة

كلٌة 
 التمرٌض

 551 مغلق

5.  

محمود 
 الحسامً

Jordanian Nurses' Perceptions 

and practices regarding 

Eternal Nutrition in 

Hospitalized Critically I11 

Adult Patients 

كلٌة 
 التمرٌض

 361 غٌر مغلق

6.  
محمود 
 الحسامً

دراسة مدى المعرفة واالتجاهات 
وااللتزام لدى الطاقم الطبً المهنى 

 االردنً لضبط العدوى

كلٌة 
 التمرٌض

 511 غٌر مغلق

 41411 المجموع
7.  

 حٌدر الدومً

تقٌٌم مستوٌات مصل الدم من 
االستروجٌن والغرٌلٌن واللٌبتٌن 

وعالقتها بتركٌبة الجسم فً مجموعة 
 سنة 25-18من طالبات الجامعة بعمر 

كلٌة 
 الزراعة

 15511 مغلق

8.  
محمود 
 الدوٌري

وصف وتقٌٌم التنوع الوراثً لألصول 
 phoenixالبرٌة الشجار النخٌل )

dactyliferaفً األردن ) 

كلٌة 
 الزراعة

 15511 غٌر مغلق

هنا عبدالهادي   .9
 زكرٌا

بروتٌن الصوٌا المعالج تاثٌر مركز 
 انزٌمٌا على اداء ومناعة دجاج اللحم

كلٌة 
 الزراعة

 15511 غٌر مغلق

11.  
 أٌمن سلٌمان

تقدٌر التنح تبخر الفعلً لمزرعة زٌتون 
باستخدام نموذج ٌعتمد على معلومات 
 مستنبطة من صور األقمار الصناعٌة

كلٌة 
 الزراعة

 15111 غٌر مغلق



11.  
 سلمى طوقان

الكافٌٌن لدى مجموعة دراسة استهالك 
 من طلبة الجامعة االردنٌة

كلٌة 
 الزراعة

 15511 غٌر مغلق

12.  
 حٌدر الدومً

تاثٌر السمنة الناجمة عن الغذاء وحمٌة 
تخفٌض وزن الجسم على بدء وتطوٌر 

 وعكس التغٌرات فً النسٌج الدهنً

كلٌة 
 الزراعة

 15111 غٌر مغلق

13.  

 حسام التٌتً

على اداء اثر اضافة المٌثونٌن المحمً 
المعز الشامً الحوامل فً نهاٌة حملها 

والمنتجة للحلٌب وكفاءة النمو لدى 
 جدٌانها

كلٌة 
 الزراعة

 15511 غٌر مغلق

هنا عبدالهادي   .14
 زكرٌا

اثر إضافة الالكتوز فً مٌاه الشرب 
 على أداء دجاج اللحم

كلٌة 
 الزراعة

 15511 غٌر مغلق

15.  

 حفظً ابو بالن

البٌاض  المكافحة المتكاملة لمرض
الدقٌقً 

(Erysiphecichoracearum على)
الخٌار تحت ظروف البٌوت الزجاجٌة 

 والحقل

كلٌة 
 الزراعة

 15511 مغلق

16.  

 حٌدر الدومً

العالقة بٌن بعض المؤشرات الحٌوٌة 
الدالة على االلتهاب ومكونات الجسم 

لدى مجموعة من ذوي الوزن الزائد من 
 طلبة الجامعة األردنٌة

كلٌة 
 الزراعة

 15511 غٌر مغلق

17.  
 احمد كاتبة

تنوع الحشرات المائٌة بوادي الرمان فً 
 الحدٌقة النباتٌة الملكة االردن

كلٌة 
 الزراعة

 15511 غٌر مغلق

18.  
 سلمى طوقان

تأثٌر نوع التغذٌة على مؤشر كتلة 
الجسم ودهون الجسم عند مجموعة من 

 أشهر 6-3الرضع بعمر 

كلٌة 
 الزراعة

 15511 غٌر مغلق

19.  
عبدالهادي هنا 

 زكرٌا

تاثٌر اضافة االحماض العضوٌة على 
االداء االنتاجً وبعض مؤشرات الدم 

 فً دجاج اللحم

كلٌة 
 الزراعة

 15511 غٌر مغلق

21.  

 رضا شبلً

 thymbra (Lحفظ نبات الزعتر )

spicata (L) var spiesta  داخل
االنابٌب واثره على االستقرار الوراثً 
 وكمٌة الزٌوت الطٌارة والكارفاكرول

كلٌة 
 الزراعة

 25111 غٌر مغلق

21.  

موسى نعمان 
 احمد

تأثٌر زٌت الزٌتون المبكر وزٌت السمك 
وزٌت الذرة ودهن الخروف على نشاط 
اللٌبوبرتٌن لٌباز القلبً ولٌبٌدات مصل 

بمرض الدم فً جرذان بالغة مصابة 
 السكري المحرض بالسترٌبتوزوتوسٌن

كلٌة 
 الزراعة

 15511 مغلق

22.  
حمزة مرعً 

 القادري

الكشف عن والتعرف على بكتٌرٌا 
ستافٌلوكوكس اورٌس فً مطعم 

ومقاصف الجامعة األردنٌة باستخدام 
 PCRطرٌقة 

كلٌة 
 الزراعة

 15511 مغلق



جمال سلٌمان   .23
 صوان

تقٌٌم ثالث شجٌرات زٌنة من أجل 
 استخدامها فً حدائق الندرة المائٌة

كلٌة 
 الزراعة

 15511 مغلق

24.  
 عاٌد العبدالت

مسح كامل الجٌنوم وتشخٌص عائلة 
 فً نبات البندورة NACجٌنات 

كلٌة 
 الزراعة

 15511 غٌر مغلق

25.  

 عبدالقادر عابد

Micropaleontology, 

biostratigraphy and 

geochemistry of some oil 

shale deposits in Jordan 

كلٌة 
 الزراعة

 251 غٌر مغلق

26.  
 جواد البكري

استخدام االستشعار عن بعد والمسح 
المٌدانً لتقدٌر التغٌرات النباتٌة وادي 

 الشومري

كلٌة 
 الزراعة

 15111 مغلق

27.  
حامد 

 التكروري

دراسة التاثٌرات الكٌمٌاوٌه الوقاٌة 
للحلٌب المختمر وغٌر المختمر من كل 

 Camelus dromedariusمن االبل 
 Bos Taurusوالبقر 

كلٌة 
 الزراعة

 15511 غٌر مغلق

28.  
موسى نعمان 

 احمد

المتالزمة االٌضٌة وعوامل الخطورة 
المكونة اها فً مجموعة من الرجال 
والنساء االردنٌٌن الذٌن ٌعانون من 

 ارتفاع فً ضط الدم من النوع االساسً

كلٌة 
 الزراعة

 15111 غٌر مغلق

29.  

 حٌدر الدومً

تحدٌد ضعف تحمل الغلوكوز وعالقته 
بعوامل الخطر المحددة فً مجموعة من 

الطالب االناث والذكور فً سن 
سنة ٌعانون  17-15المراهقة أعمارهم 

 من السمنة فً عمان األردن

كلٌة 
 الزراعة

 15511 غٌر مغلق

31.  

 غدٌر مهٌار

ضبط نمو األعفان وتكوٌن سموم 
االفالتوكسٌنات فً الفول السودانً 
بواسطة تغلٌفة الكٌتوسان المحتوٌة 

على بواسطة تغلٌفة الكٌتوسان 
 المحتوٌة على سوربات البوتاسٌوم

كلٌة 
 الزراعة

 15511 غٌر مغلق

31.  
موسى نعمان 

 احمد

تاثٌر زٌت الزٌتون البكر وزٌت الذرة 
وتقٌٌد الطاقة المتناله على مستوٌات 
الٌبتٌن فً مصل الدم واستتاب وزن 

 البالغ الجسم فً الجرذان

كلٌة 
 الزراعة

 15111 غٌر مغلق

32.  
علً كامل 

 الساعد

تركٌز وتجفٌف الشرش السائل 

واستعمال الناتج فً صناعة الحلوٌات 

 والخبز

كلٌة 

 الزراعة

غٌر  

 مغلق
055 

 34,851 المجموع
33.  

 عالء عٌسى

دراسة تأثٌر االستخدام المزمن 
للمتفورمٌن على معدل البالزما للفٌتامٌن 

األردنٌٌن بالسكري للمرضى  12ب
 النوع الثانً

كلٌة 
 الصٌدلة

 15511 غٌر مغلق



34.  

ٌاسر خلٌل 
 البستنجً

تقٌٌم مستوٌات البروتٌن الدهنً )أ(  
لدى المرضى األردنٌٌن الذٌن ٌعانون 
من داء السكري غٌر المعتمد على 
األنسولٌن باعتباره عالمة بٌولوجٌة 
مبكرة لتوقع حدوث أمراض الشرٌان 

 التاجً

كلٌة 
 الصٌدلة

 15511 غٌر مغلق

35.  

 عبلة البصول

دور الصٌدالنً السرٌري فً البدء و/ 
أو تعدٌل األدوٌة الخاضعة للسكر التً 
تؤخذ عن طرٌق الفم لمرض السكري 

 من النوع الثانً

كلٌة 
 الصٌدلة

 361 غٌر مغلق

36.  
محمد خلٌل 

 محمد

Screening for antiviral 

Activities of some 

PlantExtracts against measles, 

Mumps and Rubella Viruses 

كلٌة 
 الصٌدلة

 15511 غٌر مغلق

37.  
المعتصم فهمً 

 ٌوسف

مالئمة تحضٌر وتقدٌم الدواء عن طرٌق 
الورٌد فً وحدات العناٌة المركزة فً 

 مستشفى الجامعة األردنٌة

كلٌة 
 الصٌدلة

 711 غٌر مغلق

38.  
طالل ابو 

 رجٌع

In-Vitro and In-Vivo 

Evaluation of Synthetic 

Triazoloquinolone Derivatives 

Against Helicobacter pylori 

كلٌة 
 الصٌدلة

 35111 غٌر مغلق

39.  

 عبلة البصول

The Role of Clinical 

Pharmacist in Initiation and 

/or does Adjustment of Insulin 

therapy in Diabetic patients in 

outpatient clinic 

كلٌة 
 الصٌدلة

 15211 غٌر مغلق

41.  

ٌاسر خلٌل 
 البستنجً

تقٌٌم مستوى ال )سً البروتٌن 
التفاعلً( أو )سً رٌاكتف بروتٌن..سً 

عالً  -آر بً( البروتٌن االرتكاسً سً
الحساسٌة للتقصً من مدى زٌادة 

االحتماالت أو الفرص فً إصابة الناس 
السٌما األصحاء منهم بأمراض القلب 

 والجلطة فً السكان األردنٌٌنالمختلفة 

كلٌة 
 الصٌدلة

 15511 غٌر مغلق

41.  

 محمد هدٌب

التركٌب الكٌمٌائً والنشاط المضاد 
للمٌكروبات للزٌوت الطٌارة 

المستخلصة من خمسة أنواع مختلفة من 
 نبات القٌصوم فً األردن

كلٌة 
 الصٌدلة

 15511 غٌر مغلق

42.  

 نائلة بوالتوفا

Role of Clinical Pharmacist's 

Intervention in the 
Management of Metabolic 

Manifestations in Patients with 

Advanced Chronic 

كلٌة 
 الصٌدلة

 361 غٌر مغلق



KidneyDisease (CKD) 

43.  

 حاتم الخطٌب

Development and in Vitro 

Release Studies of Tadalfilinn 

Liquid Filled hard Gelatin 

capsules 

كلٌة 
 الصٌدلة

 15511 غٌر مغلق

44.  

 حاتم الخطٌب

Evaluation of Mini tablet 

technology as Controlled 
release Multiparticulate 

Delivery Platform 

كلٌة 
 الصٌدلة

 15411 غٌر مغلق

45.  
ٌاسر خلٌل 
 البستنجً

دراسة مسحٌة لتقٌٌم مستوى هرمون 
االدٌبونكتٌن عند مرضى السكري النوع 

 الثانً فً االردن

كلٌة 
 الصٌدلة

 15511 غٌر مغلق

خلٌل   سرٌا  .46
 البستنجً

التحقٌق فً انتشار مرحلة ما قبل 
 السكري فً سكان األردن

كلٌة 
 الصٌدلة

 15511 غٌر مغلق

ٌاسر خلٌل   .47
 البستنجً

دراسة أثر بعض محسنات النفاذٌة على 
 من خالل الجلد اٌصال الجلوكوزامٌن

كلٌة 
 الصٌدلة

 15511 غٌر مغلق

48.  
المعتصم فهمً 

 ٌوسف

( على رس Poly Aالتباٌن الجٌنً لـ)
( من جٌن UTR'3فً ) 17878969

( وقابلٌة VDRمستقبل فٌتامٌن د)
 االصابة بالربو بٌن االردنٌٌن

كلٌة 
 الصٌدلة

 15511 غٌر مغلق

49.  

انعام اٌوب 
 خلٌل

 دراسة الخواص الفٌزٌوكٌمٌائٌة
لمستحضر هالمً )ٌتكون من مادتً 

مع  -68-ومونتانوف  611سٌملجل 
مذٌب مساعد( لغرض توصٌل الدواء 

 عن طرٌق الجلد

كلٌة 
 الصٌدلة

 15511 غٌر مغلق

 231521 المجموع
51.  

مالك عواد 
 الزحلف

 ERCCI"تأثٌر التواتر الجٌنً للجٌن 
على استجابة مرضى  ERCC2والجٌن 

األورام العفلٌة العظمٌة للعالج الكٌماوي 
 "Cisplatinالمعتمد على 

 15511 غٌر مغلق كلٌة الطب

51.  
مالك عواد 

 الزحلف

 ERCCIتاثٌر التواتر الجٌنً للجٌن 
على استجابة مرضى اورام  XRCCIو

القولون والمستقٌم للغالج الكٌماوي 
 Cisplatinالمعتمد على 

 15511 غٌر مغلق كلٌة الطب

52.  

 ٌعقوب ارشٌد

Correlation of ABCB1 C345T 

and RFC1 

G80Apolymorphisms with 

methotrexate toxicity and 

response in rheumatoid 

arthritispatients at Jordan 

University Hospital 

 15511 مغلق كلٌة الطب



53.  

 ٌعقوب ارشٌد

للجٌن  rs1532624التمحور الجٌنً 
CETP  عند المرضى األردنٌٌن

المستخدمٌن لألدوٌة الخافضة 
للكولسترول من المجموعة العالجٌة 

Statins  والمراجعٌن لمستشفى الجامعة
 األردنٌة

 511 غٌر مغلق كلٌة الطب

54.  

 سعٌد اسماعٌل 

Effect of Cytokines on 

Proliferation and Antibody 

Production of Epstein Barr 

Virus-Transformed B 

Lymphocytes 

 511 غٌر مغلق كلٌة الطب

55.  
 عاصم الشهابً

مقارنة المضادات الحٌوٌة للعقٌدات 
 الخضراء التً تستوطن فم األردنٌٌن

 15511 غٌر مغلق كلٌة الطب

56.  
مؤٌد مصطفى 

 أحمد

Stress, Coping Strategies, and 

Quality of Life among 

Jordanian Parents of Children 

with Autistic Disorder 

 641 غٌر مغلق كلٌة الطب

57.  
 كمال الحدٌدي

تاثٌر سمٌة اٌستر كاربونات بولٌمر على 
 خالٌا الجلد اللمفٌة وانتاج الكوالجٌن

 15511 غٌر مغلق كلٌة الطب

58.  
عبد القادر 

 بطاح

تحدٌد وتقدٌر الماٌكروسٌستنز فً 
خزانات المٌاه الرئٌسٌة الموجودة فً 

 االردن

 15511 مغلق كلٌة الطب

59.  
 مأمون أهرام

دور الحمض النووي الرٌبً القصٌر 
MIRNA ًالموجود فً السائل النخاع 

 15111 غٌر مغلق كلٌة الطب

61.  
 عزمً محافظة

نسبة حدوث األضداد المغاٌرة لدى 
المرضى المعتمدٌن على نقل الدم فً 
 مراكز نقل الدم الرئٌسٌة فً األردن

 15511 مغلقغٌر  كلٌة الطب

61.  
عبد القادر 

 بطاح

التعرض المهنً لمبٌدات االفات 
بٌن 14518وحدوث الزٌغ الصبغً )

 المزارعٌن فً االردن 

 15111 غٌر مغلق كلٌة الطب

62.  

 محمد الخطٌب

Investigation of MERTK and 

TYK2 association with 
multiple sclerosis in Jordanian 

patients 

 15511 غٌر مغلق كلٌة الطب

63.  

 عاصم الشهابً

Antimicrobial resistance 

patterns and virulence factors 

of Enterococcus faecalis and 

Enteroccus faecium isolates 

from feces of Syrian patients 

 15511 مغلق كلٌة الطب

64.  
عبد القادر 

 بطاح

Medicinal Plants effects on the 

gone expression of CYP3A4 

CYP2D6 and CYP2c19 in 
 15511 غٌر مغلق كلٌة الطب



Cultured human Hepatocytes 

65.  
 عاصم الشهابً

الكشف عن بكتٌرٌا القولون المنتجة 
 CTX-M_15ESBLsالنواع انزٌم 

 فً براز الموالٌد فً االردن

 15511 غٌر مغلق كلٌة الطب

66.  

 ٌعقوب ارشٌد

ترابط النمط الجٌنً إلنزٌم )مٌثلٌن 
رباعً هٌدروفولٌت رٌداكتٌز( مع 

السمٌة واالستجابة للمٌثوتركسات عند 
مرضى الروماتٌزم فً مستشفى 

 الجامعة األردنٌة

 15511 غٌر مغلق كلٌة الطب

67.  
 عزمً محافظة

نسبة حدوث األضداد المغاٌرة لدى 
المرضى المعتمدٌن على نقل الدم فً 
 مراكز نقل الدم الرئٌسٌة فً األردن"

 15511 غٌر مغلق كلٌة الطب

 231141 المجموع
رائد عبدهللا   .68

 القواسمة

اسخدام المٌكرووٌف لتحضٌر مركبات 
 جدٌدة تحتوي ادامانتٌن

 15511 غٌر مغلق كلٌة العلوم

69.  
 شتٌوي عبدهللا

دور مركبات ذات اثر محتمل مضاد 
للتسكر فً تثبٌط تكوٌن مركبات التسكر 

 النهائٌة المتقدمة

 25111 غٌر مغلق كلٌة العلوم

71.  
موسى محمد 
 عبدالقادر جعفر

الخصائص التركٌبٌة والتكونٌة لرقائق 
من ثالثً ٌودٌد البزموث المحضرة 
التبخر الومٌضً تحت تأثٌر عدة 

 درجات حرارة للركازة

 15511 غٌر مغلق كلٌة العلوم

71.  
موسى محمد 
 عبدالقادر جعفر

الخصائص االنعكاسٌة والنفاذٌة من 
المحضرة بتقنٌة ثالثً ٌودٌد البزموث 

التبخر الومٌضً تحت تأثٌر عدة 
 درجات حرارة للركازة

 15451 غٌر مغلق كلٌة العلوم

72.  
 امل العابودي

تحضٌر مشتقات ادمنتٌن ودراسة 
 تأثٌرها المثبط النزٌم االسٌتل كولٌن

 15511 غٌر مغلق كلٌة العلوم

73.  

موسى محمد 
 عبدالقادر جعفر

دراسة بعض الخصائص الكهربائٌة 
الغشٌة رقٌقة من اٌودٌد الرصاص غٌر 

المطعمة والمحضرة بتقنٌة التبخر 
الومٌضً عند درجة حرارة مابٌن 

151-211C 

 15511 غٌر مغلق كلٌة العلوم

74.  

 محمود الحسٌن

تطوٌر نظام الفحص لخلٌة الوقود 
الهٌدروجٌنٌة ذات الغشاء شبه المنفذ 

للبروتونات على درجات حرارة عالٌة 
 متنوعةودرجات رطوبة 

 25975 غٌر مغلق كلٌة العلوم

75.  
 منار فٌاض

"Determination and 

pharmacokinetics of 

deferasirox inhealty subjects  "  
 15511 غٌر مغلق كلٌة العلوم

محمود   .76
عبدالسالم 

عملٌة التثبت والتكافؤ البٌولوجً 
للفارنكلٌن فً بالزما اإلنسان بواسطة 

 15511 غٌر مغلق كلٌة العلوم



السائلة مطٌاف الكتلة الكروماتوغرافٌا  عالوي
 المزدوج

77.  
نجٌب ابو 

 كركً

دراسات زلزالٌة المناطق األثرٌة 
وزلزالٌة ما قبل التارٌخ فً وادي 

األردن: مسج جٌوفٌزٌائً فً غرب 
 موقع تل السعٌدٌة األثري

 15411 غٌر مغلق كلٌة العلوم

78.  
 سامً محمود

الخصائص التركٌبٌة والمغناطٌسٌة 
 BaFe 12-2xللفراٌت السداسً 

(T,M)x O9 

 15511 غٌر مغلق كلٌة العلوم

حمد هللا   .79
 الهودلً 

من خام  Zsm-5تحضٌر الزٌولٌت 
 الكاوٌن األردنً ودراسة نشاطه الحفزي

 15511 مغلق كلٌة العلوم

 191851 المجموع
81.  

 خلٌل علٌان

األفقً استقصاء مشاكل التكافؤ 
والعمودي فً اختبارات معلمً 

الرٌاضٌات فً فلسطٌن وتطوٌر بنك 
اسئلة لهذا الغرض من خالل نظرٌة 

 االستجابة للفقرة

كلٌة العلوم 
 التربوٌة

 15111 غٌر مغلق

81.  
 موسى جبرٌل

فعالٌة برنامج تدرٌبً للذكاء اإلنفعالً 
فً تحسٌن الرضا عن الحٌاة لدى 

 مسٌئً استخدام العقاقٌر

العلوم  كلٌة
 التربوٌة

 15111 غٌر مغلق

82.  
 محمد الهنداوي

عوامل الخطورة للتعرض للموت 
المفاجْى عند العبً المنتخب الوطنً 

 الفلسطٌنً لكرة القدم

كلٌة العلوم 
 التربوٌة

 15511 غٌر مغلق

83.  
 محمد الذنبٌات

العوامل المؤثرة فً نتائج تقٌٌم األداء 
األردنٌة الوظٌفً للعاملٌن فً الجامعات 
 الرسمٌة: دراسة تحلٌلٌة

كلٌة العلوم 
 التربوٌة

 511 غٌر مغلق

84.  
حٌدر ابراهٌم 

 ظاظا

تقٌٌم نتاجات التعلم والتعلٌم الخاصة 
بمبحث الرٌاضٌات للصفوف الرابع 

والخامس والسادس فً الضفة الغربٌة 
 فً دولة فلسطٌن

كلٌة العلوم 
 التربوٌة

 15111 غٌر مغلق

 51111 المجموع
85.  

محمود احمد 
 حماد

دراسة اداء وحدة تبرٌد مشغلة  
باستخدام الطاقة الشمسٌة عن طرٌق 

 الخالٌا الضوئٌة 

كلٌة 
 الهندسـة

 15111 غٌر مغلق

86.  
 مضر الزغول

محاكاة المواد الالصقة الهجٌنة: دراسة 
 فً الخواص المٌكانٌكٌة

كلٌة 
 الهندسـة

 15511 غٌر مغلق

87.  
 احمد السالٌمة

وعاء للتخزٌن  تصمٌم وبناء وفحص
 الحراري باستخدام مبدأ تغٌر حالة المادة

كلٌة 
 الهندسـة

 25111 غٌر مغلق

88.  

 علً بدران

التحلٌل النظري واألداء التجرٌبً لنظام 
هجٌن لخلٌة كهرضوئٌة والقط شمسً 
حراري مدمج دو الجرٌان المترقرق 

 المقلوب

كلٌة 
 الهندسـة

 15511 غٌر مغلق



89.  

 علً بدران

المتوفرة والمستغلة فً  تحلٌل الطاقة 

اللواقط الشمسٌة ذات االنابٌب المفرغة 

 مقارنة

كلٌة 

 الهندسـة
 00055 غٌر مغلق

عبدالقادر سعٌد   .91
 النجمً

استخدام القضبان السابحة كتسلٌح للقص 
 الثاقب فً البالطات المسطحة

كلٌة 
 الهندسـة

 15511 غٌر مغلق

91.  
 ٌوسف مبارك

الخصائص الحرارٌة للبولٌبروبلٌن 
ستاٌرٌن بٌوتدٌن ستاٌرٌن المضاف إلٌها 

 جزٌئات نانوٌة

كلٌة 
 الهندسـة

 15511 غٌر مغلق

92.  

 احمد السالٌمة

دراسة وتحلٌل أداء نظام لإلنتاج الثالثً 
باستخدام اللواقط ذات المراٌا المقعرة 
تحت الظروف المناخٌة فً األردن 
وبناء نموذج نظري مرتبط بالبٌانات 

 التجرٌبٌة

كلٌة 
 الهندسـة

 15511 غٌر مغلق

 121111 المجموع
93.  

 اسامةأبو حماد
 -تحسن الوان التركٌبات السنٌة الخزفٌة
 المعدنٌة باستخدام الصبغات الخزفٌة

كلٌة طب 
 األسـنان

 675 غٌر مغلق

94.  
كفاح ضافً  

 الجمعانً

تقٌٌم خصائص االبتسامة عند الشباب 
االردنً وتاثٌرها على مفهوم جاذبٌة 

 االبتسامة

كلٌة طب 
 األسـنان

 15511 غٌر مغلق

95.  
لمٌس دروٌش 

 رجب

The relationship between early 

childhood caries and 
overweight among preschool 

children in Amman 

كلٌة طب 
 األسـنان

 15231 غٌر مغلق

 31415 المجموع

 216,266 الكلي للدعم المجموع
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