
 

 

 

 الرقم الكلية اسم الباحث اسم البحث اسم الجهة الداعمة قيمة الدعم

00.08588 
 

 OSI  مؤسسة المجتمع المنفتح
 1 كلية احلقوق حماسن اجلاغوب العيادات القانونية يف كلية احلقوق

1022للعام  الحقوقمجموع األبحاث المدعومة لكلية  00.08588  

00050.588 
صندوق  وزارة التعليم العالي / 

 البحث العلمي دعم

تاريخ األردن اإلداري واالقتصادي واالجتماعي من 
هـ 3112-هـ3621خالل السالنامات العثمانية 

 م3131-م3121

حممد عبدالقادر 
 خريسات

 كلية االداب

 

2 

000080588 
صندوق  وزارة التعليم العالي / 

 البحث العلمي دعم

واجتماعي واقتصادي لطبيعة العالقات مسح تارخيي 
بني السكان جنوب بالد الشام )ااردن وفلسطني( منذ 

 مطلع العهد االيويب اىل بداية القرن العشرين

نوفان رجا ابنيه 
 السوارية

 

 كلية االداب

 

3 

 

000309588 
 

وزارة التعليم العالي /صندوق 
 البحث العلمي دعم

للدخل : مبادرات الشباب وادلشاريع الصغرية ادلدرة 
 فردية يف مواجهة الفقر والبطالة

جمد الدين عمر 
 امحد مخش

 كلية االداب

 

4 

1022للعام  االدابمجموع األبحاث المدعومة لكلية  0880038588  

000080588 
 

صندوق  وزارة التعليم العالي /
 البحث العلمي دعم

 راسة النواحي الفنية وادلالية لوسائل زراعة جديدة لزيادة
 االنتاج يف غور االردن االوسط

 5 كلية الزراعة صفوان الشياب

 

00888588 
 

 صندوق دعم البحث العلمي في
 الصناعة التابع للمجلس االعلى

تأثري موقع القطاف ودرجة حرارة التخزين على طول 
 فرتة اخلالل يف البلح الربحي الطازج

 غدير مهيار

 

 6 كلية الزراعة

1022للعام  الزراعةمجموع األبحاث المدعومة لكلية  000080588  

 

300980588 
 

صندوق  وزارة التعليم العالي /
 البحث العلمي دعم

استكشاف مثبطات النزمي االستيل كولني استريز 
ومضادات االكسدة لنباتات طبية اردنية خمتارة وذلك 

 لعالج امراض اجلهاز العصيب ادلركزي

 الصيدلةكلية  سوسن أبو محدة

 

7 

0090088588 
 

صندوق  وزارة التعليم العالي /
 البحث العلمي دعم

حبيبات نانوية حمملة مبزيج عالج كيماوي وعالج 
 ضوئي للتغلب على السرطانات نتعددة ادلقاومة

 8 كلية الصيدلة خالد اعيدة

1022للعام  الصيدلةمجموع األبحاث المدعومة لكلية  0000.80588  

000580588 
صندوق  وزارة التعليم العالي / 

 البحث العلمي دعم

synthesis and characterization of 
kevler - like polymer and low 
molecular weight models for 

industrial applications 

 بسام صويلح
 

 كلية العلوم

 

9 

 
080000588 

 

صندوق  وزارة التعليم العالي /
 البحث العلمي دعم

New 4-pyridone annelated-
oxindole derivatives as antitumor 

and antibacterial agents 

 مصطفى العبادلة
 

 كلية العلوم

 
10 

1022للعام  العلوممجموع األبحاث المدعومة لكلية  0000000588  

50303588 
صندوق  وزارة التعليم العالي / 

 البحث العلمي دعم

ادلتعددة يف تنمية  أثر التدريس باستخدام الوسائط
مهارات التفكري الناقد يف مبحث الرتبية اإلسالمية 

 للمرحلة األساسية

ناصر امحد 
 اخلوالدة

 

 كلية العلوم الرتبوية

 
11 

000000588 
 

وزارة التعليم العالي /صندوق 
 البحث العلمي دعم

حتسني القراءة االستيعابية يف اللغة اإلجنليزية لدى طلبة 
الثانوية يف األردنادلرحلة   

 امحد اخلوالدة
 

 12 كلية العلوم الرتبوية

 األبحاث المدعومة من جهات خارج الجامعة األردنية

 32/21/1022-2/2/2011من



1022للعام  العلوم التربويةمجموع األبحاث المدعومة لكلية  000005588  

5.000.588 
 

وزارة التعليم العالي /صندوق 
 البحث العلمي دعم

حتسني القيمة الغذائية ألتبان احلبوب والبقوليات يف 
باألمونيا السائلة أو االنزميات  تغذية اجملرتات مبعاجلتها

اخلاصة بتحطيم األلياف مع تزويدها ببعض االضافات 
 العلفية

ربيع عبد احلميد 
 ارشيد

 

معهد البحوث 
والتدريب واالرشاد 

  والتعليم الزراعي

13 

080000588 
وزارة التعليم العالي /صندوق  

 البحث العلمي دعم

Investigation of factors 
influencing awassi lambs 

survivorship under extensive 
and semi-extensive production 

systems 

 انس عبد القادر

 
معهد البحوث 

والتدريب واالرشاد 
 والتعليم الزراعي

14 

1022 معهد البحوث والتدريب واالرشاد والتعليم الزراعي مجموع األبحاث المدعومة 00.0939588  
500000588 

 
 

التعليم العالي /صندوق وزارة 
 البحث العلمي دعم

مركز البحوث  عباس العمري نظام دعم القرار لسيل الزرقاء
 والدراسات ادلائية 

15 

 1022 مركز البحوث والدراسات المائيةل مجموع األبحاث المدعومة 500000588
00098588 

 
صندوق  وزارة التعليم العالي /

 البحث العلمي دعم

حالة دراسة:   -تدريس الفقه وأصوله يف ترسيخ الوسطية واالعتدال منهج استخدام 
 كلية الشريعة باجلامعة األردنية

حممود شراري 
 العساف

معهد الدراسات 
 اإلسالمية

16 

1022 عهد الدراسات األسالميةمل مجموع األبحاث المدعومة 00098588  

 قيمة الدعم الكلي لكل الجهات 736,825.00
 

 

 

 

 

 

 

 الكلية المدعومة قيمة الدعم 

 1022مجموع األبحاث المدعومة لكلية العلوم للعام  0000000588

1022مجموع األبحاث المدعومة لكلية الصيدلة للعام  0000.80588  

1022مجموع األبحاث المدعومة لكلية الزراعة للعام  000080588  

1022مجموع األبحاث المدعومة لكلية االداب للعام  0880038588  

1022مجموع األبحاث المدعومة لكلية العلوم التربوية للعام  000005588  

1022مجموع األبحاث المدعومة لكلية الحقوق للعام  00.08588  

  1022عهد الدراسات األسالميةمل مجموع األبحاث المدعومة 00098588

 1022 مركز البحوث والدراسات المائيةل مجموع األبحاث المدعومة 500000588

1022 معهد البحوث والتدريب واالرشاد والتعليم الزراعي مجموع األبحاث المدعومة 00.0939588  

 لكل الجهات قيمة الدعم الكلي  736,825.00

 األبحاث المدعومة من جهات خارج الجامعة األردنية

 32/21/1022-2/2/2011من
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 الجامعة األردنيةاألبحاث المدعومة من جهات خارج رسم بياني يوضح 

 32/21/1022-2/2/2011من


