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اسم الجھة الداعمة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔDFG
الكلية
عنوان البحث

الدعم الكلي

دراسة نمذجة المياة الجوفية المتحركة بفغل
الياس سالمة
الكثافةDFG/
عدد األبحاث المدعومة من الجھة ١
٩٤,٢٠٠.٠٠
قيمة الدعم الكلي
كلية العلوم
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٩٤,٢٠٠

اسم الجھة الداعمة وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ /ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
الدعم الكلي
الكلية
عنوان البحث

واقع االعالمي االلكتروني والمطبوع في الدفاع
ياسمين عباس الضمان
عن حقوق االنسان
خصائص نزالء مراكز االصالح والتاھيل
واسرھم والعوامل المؤثرة على الجريمة وسبل كلية االداب
حمود عليمات
الوقاية والعالج
كلية الصيدلة
مشروع دراسة صرع االطفال في االردن
عبلة البصول
تصنيع قرنية ذاتية باستخدام خاليا جذعية من
عبدﷲ عويدي العبادي
كلية الطب
طرف العين
تصوير اصالح الحمض النووي االريبوسومي
مالك عيد سلطي جويعد
كلية الطب
منقوص األوكسجين
وجود ھرمون األندروجين وتعدد أنماطه
فاطمة عبيدات
كلية الطب
الوراثية في سرطان الثدي
المحاور الثالثية النتشار خاليا الثدي
السرطانية :مستقبل ھرمون االندروجين -
كلية الطب
مأمون أھرام
مستقبالت االنتجرين -االنزيمات المحطمة
للبروتينات
تحميل وايصال بعض االدوية المضادة للسرطان
حمد ﷲ الھودلي باستخدام ناقالت نانوية من السيليكات متوسطة كلية العلوم
المسامية
مكتبة اللباب العمليات الحسابية المسرعة اليا
كلية الھندسـة
للمصفوفات المتناثرة على وحدات معالجة
وليد أبو صوفة
الرسومات
دراسة وطنية النشاء وتفعيل سجل طبي متكامل
نھاد المصري
كلية علوم التأھيل
لالطفال المصابين بالشلل الدماغي في االردن
" زراعة القوقعة  :العالقة بين استجابة
كلية علوم التأھيل
سھى جرادات
العصب السمعي وادراك الكالم عند األطفال "
الركائز العصبية للتداخل اإلدراكي الحركي أثناء
عماد يحيى
كلية علوم التأھيل
المشي
األفالم البالستيكية المشكلة بالنفخ من مركبات
مركز حمدي
رند علي راضي ابو
النانو )البولي إيثيلين /الطين( :عالقة البنية
منكو
زريق
بالخصائص
كلية االداب

١٦,٢٧٦
٣٢,٥٢٠
١١٥,٥٤٤
٤٨١,٩٥٠
١٧١,٦٩٦
٤١,٦١٦
٦٣,٥٠٠

٨٠,٤٣٠
١٩,٧٢٨
٧٢,٢٣٥
٥٥,٧٩٩
٤٤,٦٤٠
١٠,٠٠٠
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مصطفى العبادلة

اسم الجھة الداعمة اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
الدعم الكلي
الكلية
عنوان البحث
◌ٍ Synthesis of 7-2-2-0x0-1
yppropylidene -piperazin - 1
hydrazinyl -2- phenyl-4Hchromen - 4-one in gram
further biological quantities for
studies

كلية العلوم

٣,٠٠٠

