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 الداعمة
 طالبي دعم/الجامعة االردنية

اسم الباحث 
الدعم الكلي الكلية عنوان البحث الرئيسي

األيدي البيضاء لحوسبة عمليات دور  أنس العودات
المسنين إلكترونيا

كلية ادارة 
 ٥٠٠ االعمال

كلية ادارة  التصويت اإللكتروني أنس العودات
 ٥٠٠ االعمال

كلية ادارة  نظام المؤسسات اإللكتروني أنس العودات
 ٥٠٠ االعمال

كلية ادارة  ورقة المالحظة اإللكترونية أنس العودات
 ٥٠٠ االعمال

وعي المراة االردنية باعراض ومخاطرمازن حافظ فريج
 ١٥٠ كلية الطبسرطان المبيض

فرط البوتاسمية المكتسب في  نضال يونس
 ٥٠٠ كلية الطبالمستشفى

الية المقارنة لعقار التراستوزوماب فيمالك عواد الزحلف
 ١,٥٠٠ كلية الطبMDA453خاليا سرطان الثدي 

 رياض العزاوي
Early career choices of 

medical specialty by doctors
in jordan

 ٨٠ كلية الطب

 مأمون أھرام
اثر المتفورمن واالدوية على وظيفة 
مستقبل ھرمون االندروجين على تكاثر

الخاليا وتقدم دورة الخلية
 ٥٠٠ كلية الطب

 ٢٥٠ كلية الطبورشة عمل الكليات الصحيةعزمي محافظة

كلية الفنون  مسرحية شرود فادي سكيكر
 ٥٠٠ والتصميم

جويس وصفي 
كلية الفنون  مسرحية حكاية سويني تودسليمان الراعي

 ٥٠٠ والتصميم

ياسين خليل ھيثم 
كلية الفنون  متتالية الرقصات الشعبية االرنيةسكرية

 ٥٠٠ والتصميم

كلية الفنون  قضايا المجتمع االردنيفؤاد اياد خصاونة
 ٥٠٠ والتصميم

كلية الفنون  شرقيات غسان ابو لبن
 ٥٠٠ والتصميم

 ٥٠٠كلية الھندسـةجھاز االلتقاط والنقلزائر أبو حمور
 ٥٠٠كلية الھندسـة ثالجة مطاعم تعمل بالطاقة الشمسيةأسامة عيادي
 ٥٠٠كلية الھندسـةمترجم لغة اشارة السلكيغازي السكر

العداد الكھربائي المدفوع التكلفة مسبقامحمود الحصري
 ٥٠٠كلية الھندسـةGSMباالعتماد على تقنية ال 

 ٥٠٠كلية الھندسـةالمنزل الذكيزائر أبو حمور
 ٥٠٠كلية الھندسـةنظام الري الذكيالزغولمضر 

 ٥٠٠كلية الھندسـةاليد الصناعيةزائر أبو حمور



تركيب وتحليل اداء بويلر بخار يعمل  جميل االصفر
 ٥٠٠كلية الھندسـةباحتراق الصخر الزيتي

محمد ابراھيم زيد 
 ٥٠٠كلية الھندسـة جھاز قياس المساحة والحجمالكيالني

 ٤٦٧كلية الھندسـةتطوير وصيانة برج التبريدجميل االصفر
 ٤٨٩كلية الھندسـةتنفيذ نموذج نظام لمكافحة الحرائقجميل االصفر
 ٥٠٠كلية الھندسـةالنظام الشمسي المتحركأسامة عيادي

تركيب وتحليل اداء بويئر بخار يعمل  جميل االصفر
 ٥٠٠كلية الھندسـةباحتراق الزيتي

 ٥٠٠كلية الھندسـةطائرة عامودية صغيرة للمراقبةأسامة الھباھبة
 ٥٠٠كلية الھندسـةروبوت سكارا الكاتبزائر أبو حمور

نموذج حفارة ابار بترول وابار يوسف العبدالالت
 ٥٠٠كلية الھندسـةارتوازية

 -طائرة بدون طيار بجناح ثابت  أسامة الھباھبة
 ٥٠٠كلية الھندسـةالمرحلة الثانية 

تصميم وتصنيع عواكس شمسية خطية أسامة عيادي
 ٥٠٠كلية الھندسـةبتقنية الفرينيل

 ٥٠٠كلية الھندسـةروبوت للمساعدة الشخصيةأسامة الھباھبة

- ٨٠٢راديو برمجي التركيب لنظام  لؤي خلف
 ٥٠٠كلية الھندسـة٤- ١٥

 ٥٠٠كلية الھندسـةذراع الروبوت بالعضالتمضر الزغول

تطوير وتقييم أداء لحوض يجمع األشعة عياديأسامة 
 ٥٠٠كلية الھندسـةالشمسية

 -طائرة بدون طيار بجناح ثابت  أسامة الھباھبة
 ٥٠٠كلية الھندسـةالمرحلة االولي

 أحمد صخرية
تاثير اضافة غاز اوكسي ھيدروجين 

)HHO (على اداء وانبعاثات العادم في
محركات الديزل

 ٣٩٠كلية الھندسـة

 ٥٠٠كلية الھندسـةالتحليل الحراري للصخر الزيتي االردنييحيى الخريشة
 ٥٠٠كلية الھندسـةالتحكم بدرجة حرارة المائعمحمد الجنايدة

تركيب وتحليل اداء بويلر بخار يعمل  جميل االصفر
 ٥٠٠كلية الھندسـةباختراق الصخر الزيتي

مجسمات طبية للطوارىء بتقنية  غازي السكر
 ٥٠٠كلية الھندسـةالسلكية

 ٤٦٧كلية الھندسـةتطوير وصيانة برج التبريدجميل االصفر
 ٥٠٠كلية الھندسـةتطوير وصيانة برج التبريدنائلة بوالتوفا

كلية علوم  تأھيل مرضى الجلطات الدماغيةزياد محمد حوامده
 ٢٥٠ التأھيل 

محمد سليمان 
كلية علوم  المشي بمساعدة الروبوتمالحيم

 ٥٠٠ التأھيل 

قيمة الدعم 
عدد األبحاث المدعومة من      ٢٣,٠٤٢.٥٠ الكلي

 ٤٧  الجھة

  
 


