
 من اجلامعة األردنية الطالبية املدعومةتقرير عن األحباث 

 
:توزيع الدعم الطالبي للبكالوريوس

 الدعم الكلي كليةال عنوان البحث اسم الباحث الرئيسي ت

1.  

 راتب صويص

: العالقة بني االمناط القيادية ملدراء املشاريع ورضا أعضاء فرق العمل 

نية للشركات اهلندسية االستشارية املتخصصة يف ادارة دراسة ميدا

 املشاريع

 االعمال 

055 

2.  
 حممود اخلاليلة

دراسة تطبيقية على : لسيولة وعالقتها مبؤشرات الرحبيةمؤشرات ا

 الشركات الصناعية
 االعمال 

005 

3.  
 حممد تايه

املشروع الريادي كمنظمة غري رحبية الذي مت اختياره للمشاركة يف 

 ئي االقليمي ملسابقة جائزة اهلولت يف مدينة لندنالنها
 االعمال 

055 

 1005 اجملموع

0.  
 خالد عطيات

اثر برنامج تدرييب مقرتح على تطوير بعض املتغريات الكيميائية 

 املرتبطة بدقة التصويب لدى العيب كرة السلة
 الرتبية الرياضية 

055 

0.  

 مسرية عرابي

تغذية راجعة فورية لتعليم  اثر استخدام تقنية حديثة يف تقديم

املهارات االساسية يف السباحه وتقليل درجة اخلوف من املاء لدى طلبة 

 ةردنيالرتبيه الرياضيه يف اجلامعه األ

 الرتبية الرياضية 

055 

 1155 اجملموع

0.  
 اماني انور خليل

تأثري الربنامج التعليمي على حتسني املعرفة وتنظيم ضغط الدم 

 ني بالفشل الكلوي واملعاجلني بالديلزة الدمويةلدىاملرضى املصاب
 التمريض 

055 

7.  

 وسيلة بيرتو

وتطبيق املمارسة املبنية  بأهميةفعالية برنامج تعليمي على االعتقاد 

على االدلة العلمية للمرضني االردنيني العاملني يف جمال االورام 

 السرطانية

 التمريض 

055 

8.  
 الرحيم ميسون عبد

تمريض يف اجلامعة االردنية جتاه رعاية املرضى يف اجتاهات طلبة ال

 مرحلة نهاية احلياة
 التمريض 

055 

الرؤوف  اخالص عبد  .9

 اجلمال

الضغوط النفسية واسرتاتيجيات التكيف لدى طالب التمريض 

 االردنيني خالل املمارسة العملية ملادة متريض الصحة النفسية
 التمريض 

055 

15.  
 امين حممد محدان منصور

شرات النفسية واالجتماعية للتفكري باالنتحار لدى املرضى املؤ

 باالمراض املزمنة يف االردن املشخصني
 التمريض 

355 

11.  
 حممود احلسامي

وجهة نظر املمرضني واملمرضات واملمارسة جتاه العناية الصحية 

 واجلسدية ملرضى الصحة العقلية والنفسية يف االردن
 التمريض 

055 

12.  
 منصورامين حممد محدان 

العبء النفسي والتعبري العاطفي وطرق التكيف والسمات الشخصيه 

 من اقارب املرضى املصابني مبرض نفسي  الصحية الرعايةملقدمي 
 التمريض 

355 

13.  
 اريج عثمان

التوجهات واملمارسات لدى االطباء خبصوص االفصاح عن حقيقة 

 التشخيص للمريض
 التمريض 

305 

 3005 اجملموع
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10.  

 روريحامد التك

تقييم املتناول من عنصري البوتاسيوم والصوديوم باستخدام سجل 

وظفي اجلامعة االردنية اعمارهم مايام لعينة من طلبة و 3الغذاء ملدة 

 سنة 25-05

 الزراعة 

055 

10.  
 علي كامل الساعد

تركيز وجتفيف الشرش السائل واستعمال الناتج يف صناعة احللويات 

 واخلبز
 الزراعة 

055 

 1555 عاجملمو

10.  
 عبلة البصول

املتعلق يف  ءوالتحقق من صحة اجلز Diaba-Tecتطوير برنامج 

 بتعديل جرعات االنسولني يف مرضى السكري النوع الثاني
 الصيدلة 

055 

 055 الصيدلة  مؤمتر صيدالني  ميادة شحادة  .17

 955 اجملموع

18.  
 فاروق شخاترة 

لصحة السلبية النفسية والسلوكية والوعي حول االثار ا التأثري

 النامجة عن استخدام اهلاتف احملمول بني طالب اجلامعة االردنية
 الطب 

055 

19.  
 ماضي اجلغبري

التنمر يف مكان العمل لدى موظفي اجلامعة االردنية االكادمييني وغري 

 االكادمييني
 الطب 

055 

25.  
 فاروق شخاترة 

لصيدليات اجملتمع احمللي يف عمان خبصوص طرق  KAPدراسة 

 2513خلص والتعامل مع األدوية الغري مستعملة واملنتهية الصالحية الت
 الطب 

055 

21.  
 ماضي اجلغبري

القلب  وأمراض( قلة النشاط البدني)العالقة بني منط احلياة املستقرة 

 يف االردن
 الطب 

055 

22.  

 فاروق شخاترة 

تقييم جودة احلياة وصورة اجلسم قبل وبعد استئصال الرحم طوعيا 

يدة ودواعي اجراء هذه العملية يف مستشفى اجلامعة مح ألسباب

 االردنية

 الطب 

020 

23.  
 ماضي اجلغبري

النشاط البدني وعالقته بالصحة النفسية والبدنية بني العمال املهرة 

 يف األردن
 الطب 

255 

20.  

 ماضي اجلغبري

لألطباء العاملني يف املراكز الصحية الشاملة يف حمافظة  KAPدراسة 

ق بالتعليم الطيب املستمر وتأثريه على مستوى رضى عمان مبا يتعل

 املرضى

 الطب 

055 

20.  
 اماني انور خليل

احلادة وتقييم برنامج تعليمي هلذه  لإلصاباتياطات املعيارية تاالح

 االحتياطات للمرضني العاملني يف مستشفى تعليمي
 الطب 

055 

20.  
 اميان بدران

Analysis of magnitude and clinical profile of 

esophageal astreasia at Jordan university 
 الطب 

055 

 0820 اجملموع

 055 العلوم  أطلس صخور جداري غالب جرار  .27

 055 العلوم  يف  العلوم SSRCنشاط نادي احلث العلمي  مراد الضامن  .28

 1555 اجملموع

29.  
 ناديا السرور

مقياس  للفقرة متعددة االبعاد يف بناء االستجابةج ذاستخدام منو

 لتقدير الذات
 العلوم الرتبوية 

055 
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35.  

 هال الشوا

فاعلية طرق التدريج العامودي املبينه على اجراءات النظريه 

 االستجابةعلى نظرية  املبنيةالكالسكيه يف القياس مقارنه بالطرق 

 للفقرة

 العلوم الرتبوية 

055 

31.  

 جيهان مطر

يا لدى زمر مان يف اثر برنامج تدرييب مستند اىل التعلم املنظم ذات

حتسني مستوى الفاعلية الذاتية ومفهوم الذات ودافعية االجناز لدى 

 الطلبة السوريني الالجئني

 العلوم الرتبوية 

955 

 1855 اجملموع

 055 الفنون والتصميم  (حفل موسيقي _أرض السالم ) هيثم ياسني خليل سكرية  .32

 055 الفنون والتصميم  يف عمق احمليط  حازم الزعيب  .33

 055 الفنون والتصميم  سيتوجرايف فؤاد اياد خصاونة  .30

 055 الفنون والتصميم  (تصميم داخلي)مشروع خترج ملتحف الفن االسالمي شريين طبلت  .30

 055 الفنون والتصميم  مشروع تصميم داخلي لطائرة وصالة كبار الشخصيات شريين طبلت  .30

 2055 اجملموع

37.  
 ياسر احلنيطي

 للخرسانةعلى مقاومة االنضغاط  ةاملرتفع ةراردرجات احل تأثري

 املطاطية
 اهلندسـة 

005 

 313 اهلندسـة  تصميم خمترب االنتاج املرن بالل حممدياسني الغرايبة  .38

 155 اهلندسـة  صوتية بأوامركرسي كهربائي منخفض التكلفة بعمل  غيث علي عبندة  .39

05.  
 بالل حممدياسني الغرايبة

طالء النانو للوقاية من الغبار ومن الرتاب  التنظيف الذاتي باستخدام

 على االلواح الشمسية
 اهلندسـة 

032 

 005 اهلندسـة  تشغيل حمطة حرارية تعليمية حممود محاد  .01

02.  
 امحد السالمية

اخلاليا )اخلاليا الكهروضوئية احلرارية  ألداءحبث جترييب )

 روف املناخ االردني ظيف ( الكهروضوئية والسخان الشمسي
 ندسـةاهل 

055 

03.  
 حممد محدان

امثلة الظروف لتسييل النفايات االردنية الصلبة وحتويلها اىل وقود 

 حيوي
 اهلندسـة 

220 

 220 اهلندسـة  طابعة ثالثية االبعاد رغد محيمات  .00

 055 اهلندسـة  توليد الكهرباء باستخدام أنبوب كهروحراري أمحد صخرية  .00

 055 اهلندسـة  SoIar Power CooIing System أمحد صخرية  .00

 055 اهلندسـة  الشمسيه الطاقةالتربيد باستخدام  امحد السالمية  .07

08.  
 حممود برغش

عن طريق اختبار ودراسة  7570حتسني خصائص خليط معدن االملنيوم )

 (للخليط  ةتأثري عملييت اجلسيمات على اخلواص امليكانيكيه واجملهري
 اهلندسـة 

055 

09.  
 امحد محدان حممد

Performance Effect of SeIective FiItration on 

SiIicon SoIar CeIIs 
 اهلندسـة 

055 

 055 اهلندسـة  حتسني اداء الربكة الشمسية باستخدام النانو تكنولوجي حممدامحد محدان  .05

 055 اهلندسـة  استخدام اخلاليا الشمسية لتوليد الطاقة الشمسية يف االردن بشار القوامسة  .01

 055 اهلندسـة  تصميم وحتكيم:روبوت متحرك لالغراض العسكرية  حسام التييت  .02
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03.  
 بشار القوامسة

ة لتوليد الطاقة الكهربائية يف االردن باستخدام النظام يبيدراسة جتر

 (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)اهلجني 
 اهلندسـة 

055 

 7057 اجملموع

00.  
 حلمي خضر ساري

دراسة حالة منطقة قضاء :يف ادراج الصراع االسري املرأةاساليب 

 القدس
 مركز دراسات املرأة

05 

 05 اجملموع

 05930 اجملموع الكلي لقيمة الدعم 

 :توزيع الدعم الطالبي للدراسات العليا
 

 الدعم الكلي كليةال عنوان البحث اسم الباحث الرئيسي ت

1.  
 حسن ابو مسور

الزرقاء إدارة املوارد املائية وإمكانية احلصاد املائي يف حوض 

 باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية
 االداب 

1055 

 1055 اجملموع

2.  

 صادق خالد احلايك

أثر حصص تربية رياضية حموسبة يف كرة الطائرة واجلمباز 

قائمة على االقتصاد املعريف على املستوى املهاري واملهارات 

 سياحلياتية لدى طلبة الصف اخلامس االسا

 الرتبية الرياضية 

1555 

3.  
 ابراهيم مفلح عليان الدبايبة

عالقة التدخني بشدة التمرين املدركة باالعتماد على مؤشرات 

 ذكور-االداء الفسيولوجية لدى طلبة  الرتبية الرياضية 
 الرتبية الرياضية 

1055 

0.  
 ابراهيم مفلح عليان الدبايبة

داء على بعض املتغريات تأثري تناول املشروبات الرياضية أثناء األ

 الفسيولوجية واالدراكية واالدائية لدى عدائي املسافات الطويلة
 الرتبية الرياضية 

1055 

0.  

 ابراهيم مفلح عليان الدبايبة

اثر تثبيط مفعول هرمون البيتا اندروفني على بعض املتغريات 

الفسيولوجية واالدراكية واالجناز الرياضي بالشدة اهلوائية 

 وى والقصوىحتت القص

 الرتبية الرياضية 

3555 

0.  

 حران الرحامنة

دراسة مقارنة يف القدرات الالهوائية واهلوائية بني العيب االوزان 

املختلفة وعالقتهما مبستوي االداء املهاري لدى العيب 

 التايكواندو

 الرتبية الرياضية 

1055 

 8055 اجملموع

7.  
 هاني الصعوب

و والرتكيب الكيميائي واالستجابات تأثري اإلجهاد امللحي على النم

 الفسيولوجية المناط وراثية منتقاه من الذرة العلفية
 الزراعة 

3555 

8.  
 عايد عمرو

حتسني حمتوى حلم الدجاج من فيتامني د بالتعرض لالشعة فوق 

 البنفسجية
 الزراعة 

1055 

9.  
 حممود القصراوي

 املنتجة من هجن( Beit Alpha)دراسة أداء أصناف اخليار 

 احادية وثنائية وثالثية
 الزراعة 

1308 

15.  
 خالد السماعيل

تطوير نوعية اجلميد التقليدي باستخدام تكنولوجيا التجفيف 

 الرذاذي والتجفيد
 الزراعة 

1055 
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11.  

 موسى نعمان امحد

تطبيق تقييم احلالة التغذوية املوضوعي والعاملي الذاتي املنبثق 

املصابني بسرطان اجلهاز عن املريض يف جمموعة املرضى االردنيني 

 اهلضمي

 الزراعة 

1055 

12.  

 موسى نعمان امحد

دراسة العالقة بني ضغط الدم ومؤشرات السمنة والنشاط البدني 

واملتناول من العناصر الغذائية الكربى يف جمموعة من طلبة 

 سنة يف مادبا ، االردن 15_0املدارس الذيت ترتاوح اعمارهم 

 الزراعة 

1055 

 1055 الزراعة  تقييم جاذبية مصائد طعوم سامة للدبور الشرقي رتيتوفيق العن  .13

10.  
 امين عبداهلل امحد سليمان

التغري املناخي على انتاجية الشعري  ألثرحماكاة وتدابري التكيف 

 يف األردن
 الزراعة 

3555 

10.  

 حيدر الدومي

تأثري مضادات األكسدة يف مثار خنلة التمر من صنف اجملهول يف 

على االجهاد التأكسدي يف جرذان من نوع سرباج  مرحلة التمر

 داولي مغذاة نظام غذائي عالي الدهون

 الزراعة 

1055 

10.  
 ماهر حممود الدباس

تأثري عدد من املعامالت الفيزيائية على حتسني بعض معايري 

 اجلودة لزيت الزيتون املنتج حمليا
 الزراعة 

1055 

17.  
 رضا شبلي

كبات الفينولية يف نبات رجل االكثار الدقيق وتقييم بعض املر

 (  Paronychia argentea L)احلمام الربي 
 الزراعة 

1055 

18.  

 رضا شبلي

تأثري اجهاد امللوحة على النمو والتغريات الفسيولوجية لنبات 

املعدل وراثيا ملوروث ( Hordeum vulgare)الشعري 

HvABF2 داخل االنابيب املخربية 

 الزراعة 

1055 

19.  
 رضا شبلي

بات عن طريق االجنة اجلسدية من الكالوس لنبات االستن

 املهدد باالنقراض narcissus tazettaالنرجس الربي 
 الزراعة 

1055 

 1055 الزراعة  تأثري النباتات املزهرة على متطفل من الدراق االخضر صالح الدين األعرج  .25

21.  
 عايد العبدالت

 Hordeum)حتديد موقع جني النضج املبكر يف الشعري 

Vulgare L). 
 الزراعة 

1055 

22.  

 رميا حسني مشعل

واملتناول الغذائي ونوعية احلياة  Yالعالقة بني الببتيد العصيب 

ودوره يف خطر االصابة مبتالزمة القهم والدنف لدى مرضى 

 السرطان يف عمان

 الزراعة 

1055 

23.  
 رميا حسني مشعل

تقييم وضع الزنك واهلوموستني يف النساء احلوامل وعالقتهما 

 بتسمم احلمل يف االردن
 الزراعة 

1055 

20.  

 حيدر الدومي

العالقة بني االنزميات املضادة لألكسدة واجلهد التأكسدي 

والنشاط البدني بني جمموعة من األطفال األردنيني الذين يعانون 

 سنة 10-15من السمنة وترتاوح أعمارهم بني 

 الزراعة 

1055 

20.  

 حيدر الدومي

البان )وراق نبتة املورينجا اوليفريا تاثري املستخلص املائي ال

على الزيادة يف الوزن ومؤشرات االتهاب يف مصل الدم ( الزيتوني 

عند جرذان ذكور من نوع سرباغ داولي مغذاة على نظام غذائي 

 عالي الدهون

 الزراعة 

1055 
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20.  

 حيدر الدومي

يف الدم كمؤشر ( 3)العالقة بني مستوى فيتامني د والربوتني املتمم 

وي دال على االلتهاب ملقاومة االنسولني لدى جمموعة من حي

عامًا يف  30-18البالغني ذوي الوزن الزائد ترتاوح اعمارهم بني 

 اجلامعة األردنية

 الزراعة 

1055 

27.  
 منذر طه الصدر

حتليل موروثات االستجابة لالجهاد امللحي لثالثة أنواع من التني 

(Ficus Carica )يف األردن 
 الزراعة 

3555 

28.  
 منذر طه الصدر

امراضية عزلة اردنية من النيماتودا اخلنجرية على الصنوبر 

 احلليب دراسة نسيجية وجزيئية
 الزراعة 

3555 

29.  
 مجال يوسف عياد

تأثري ملوحة املياه على منو وامتصاص وتراكم االيونات يف اثنني 

 من أصول احلمضيات
 الزراعة 

3555 

35.  
 مجال يوسف عياد

الري واوساط الزراعة على منو وانتاج االزهار  ملوحة مياه تأثر

 ونوعيتها لنباتات القرنفل والزنبق 
 الزراعة 

3555 

31.  
 مهند العكش

يف البطاطا  EH-92-027-1الكشف عن احلدث املعدل وراثيا 

 املستوردة يف األردن
 الزراعة 

1055 

32.  
 عايد العبدالت

ة من القمح حتليل التنوع الوراثي يف جمموعة سالالت حملية اردني

 القاسي
 الزراعة 

1055 

33.  
 باسم العبداهلل

تقييم صفات اجلودة والسالمة اجلرثومية للربغر واملورتديال يف 

 اسواق عمان
 الزراعة 

1355 

30.  
 مفيد النمر

واملخصبة ( IVP)حتديد جنس أجنة األبقار املنتجة فغي املخترب 

 بالسائل املنوي اجملنس وغري اجملنس
 الزراعة 

1055 

30.  

 مى طوقانسل

خالل فرتة احلمل ( د)املتناول من األلبان والكالسيوم وفيتامني 

يف الدم عن األم ويف احلبل السري ( د)األخرية ومستوى فيتامني

 والعالقات مع وزن املولود

 الزراعة 

3555 

30.  
 منذر طه الصدر

حتليل واستنساخ موروثات االستجابة لالجهاد املائي يف احلنظل 

Citrullus colocynthis L. 
 الزراعة 

1055 

37.  
 منذر طه الصدر

تقييم التغريات احادية القواعد يف محى البحر األبيض املتوسط 

 يف األردن
 الزراعة 

1055 

38.  

 منذر طه الصدر

 Triticum turgidum)تقييم عدة سالالت من القمح القاسي 

L. var.durum ) من خالل دراسة االنتاج والصفات احملصولية

 جابة للجفافومورثات االست

 الزراعة 

3555 

 09008 اجملموع

39.  
 رىل درويش

آلية املقاومة للحمض الفوسيديك بني العزالت السريرية من 

 املكورات العنقودية الذهبية يف األردن
 الصيدلة 

1055 

05.  
 رىل درويش

 Staphylococcusالكشف اللوني السريع للبكترييا العنقودية 

Aureus )يف أوساط خمتلفة 
 ةالصيدل 

1055 

01.  
 رىل درويش

دراسة تأثري تثبطات قنوات الكالسيوم على عكس املقاومة لدواء 

fluconazole  يف الفطرCandida glabrate 
 الصيدلة 

1055 
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02.  

 نائلة بوالتوفا

سايتوسني  202-دراسة عالقة التباين اجليين يف جني كتليز 

ثاميني مبرض البهاق بني املرضى األردنيني، دراسة احلاالت 

 إلفرادية املقرتنة حباالت ضابطةا

 الصيدلة 

1055 

03.  
 امحد بين جابر

تطوير املعلقات لدواء األمربوكسول ذات التحرير املستمر للدواء 

 باستخدام فكرة املسطحات
 الصيدلة 

1055 

00.  
 رنا ابو الدهب

تأثري األنيونات العضوية على امتصاص األمعاء هلايدروكلوريد 

 امليتفورمني 
 الصيدلة 

1055 

00.  
 حممد الزويري

كشف لبعض األدوية املزيفة يف األردن باعتبارها واحدة من أسواق 

 الشرق األوسط باستخدام الكيمومرتيك كأداة للتحليل
 الصيدلة 

1055 

00.  
 حممد الزويري

تقييم الثبات الكيميائي والفيزيائي ملادة األيتريوكوكسيب بوجود 

 عدد من مضافات املعلقات املقرتحة
 الصيدلة 

1055 

07.  
 سناء بردويل

حمددات الفعالية يف تثبيط منو خاليا سرطان : امليتفورمني

 الثدي موجبة مستقبل الربوجسرتون
 الصيدلة 

1055 

08.  

 سناء بردويل

التحليل الكمي للنشاط املضاد لتكاثر اخلاليا السرطانية الناتج 

عن االحتاد بني بعض املعادن اخلالبة املختارة واألدوية املضادة 

 لتهاب املستخدمة سريريًالال

 الصيدلة 

1055 

09.  

 حيدر الدومي

تأثري مضادات األكسدة يف مثار خنلة التمر من صنف اجملهول 

(phoenix dactylifera L ). يف مرحلة التمر على اإلجهاد

التأكسدي يف جرذان من نوع سرباج داولي مغذاة نظام غذائي 

 عالي الدهون

 الصيدلة 

1055 

05.  

 فيوليت كسابري

يف بالزما الدم ( االوكسيتوسني)راسة العالقة بني مستوى هرمون د

يف مرضى السكري النوع الثاني ( ايريسني)ومستوى تغري بروتني 

 واللذين يعانون من االضطراب األيضي يف األردن

 الصيدلة 

1055 

01.  

 فيوليت كسابري

ومستوى ( األكسيتوسني)مستوى هرمون دراسة العالقة بني 

يف بالزما الدم لدى املصابني وغري املصابني ( الكوليسيتوكينينني)

 بالسكري والذين يعانون أيضا من االضطراب األيضي يف األردن

 الصيدلة 

1555 

02.  

 فيوليت كسابري

ومستوى هرمون ( األكسيتوسني)دراسة العالقة بني مستوى هرمون 

يف بالزما الدم لدى املصابني وغري املصابني  (اوكسينتوموديولني)

 بالسكري والذين يعانون أيضا من االضطراب األيضي يف األردن

 الصيدلة 

1555 

03.  

 فيوليت كسابري

ومستوى هرمون ( األكستوسني)دراسة العالقة بني مستوى هرمون 

يف بالزما الدم لدى املصابني وغري املصابني بالسكري ( الكيمريين)

 انون أيضًا من االصطراب األيضيوالذين يع

 الصيدلة 

1555 

00.  

 فيوليت كسابري

ومستوى هرمون ( االكسيتوسني)دراسة العالقة بني مستوى هرمون 

يف بالزما الدم لدى املصابني وغري املصابني ( اوكسنتوموديولني)

: بالسكري والذين يعانون ايضا من االضطراب االيضي يف االردن 

 دراسة مسحية

 الصيدلة 

1055 

 3555 الصيدلة  استخدام حملول الديكن ألنتانات القدم السكرية امل البكري  .00
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00.  

 املعتصم فهمي يوسف

دراسة العالقة بني التباين اجليين يف اجلني املختزل لرباعي 

ودرجة استجابة مرضى ( 1851133ار اس )تي  077الفوالت سي 

 0ابني و سرطان القولون واملستقيم للدوائني الكيميائيني كابست

 فلورويوراسيل يف األردن 

 الصيدلة 

1055 

07.  

 املعتصم فهمي يوسف

حتليل وظائف الصفائح الدموية عند املرضى الذين يعاجلون 

باستخدام حمفزات ( تامسالوسني)مبضادات مستقبالت االلفا 

 TRAPال

 الصيدلة 

1055 

08.  

 املعتصم فهمي يوسف

ين يعاجلون حتليل وظائف الصفائح الدموية عند املرضى الذ

 ADPباستخدام ( تامسالوسني)مبضادات مستقبالت االلفا 

Agonist 

 الصيدلة 

1055 

09.  
 حامت اخلطيب

تطوير وحتديد خصائص نظام احلبوب الصغرية الفوارة العالقة 

 باملعدة لدواء الكابتوبريل
 الصيدلة 

1055 

05.  

 حامت اخلطيب

( تالكرتوالي)جتهيز معقدات متعددات املنحالت بالكهرباء 

باستخدام تقنية التجفيف الرذاذي ألغراض التحكم يف سرعة 

 حترير الدواء

 الصيدلة 

1055 

01.  
 يوسف احلياري

ختليق وتقييم مركبات جديدة من جمموعة تاريزولوكوينولون 

 كمثبطات حمتملة النزيم نبكرتيك ليبيز
 الصيدلة 

3555 

02.  

 معتصم احلوامدة

اوية للخاليا الكبرية اكتشاف أدوية جديدة لعالج األورام اللمف

املتحولة وهي أنواع من األورام الليمفاوية الالهودجكينية من خالل 

تثبيط أنزيم انابالستيك ليمفوماكايناز باستخدام النمذجة 

 اجلزيئية والتحليل البنيوي والتحليل األنزيم ثم التقييم

 الصيدلة 

1055 

03.  
 معتصم احلوامدة

جزيئات نانونية مبنية  استكشاف طرق كيميائية جديدة لتثبيت

 طرق اجلذور احلرة والربط املعدني: على بوليمر الكيتوزان
 الصيدلة 

3555 

00.  

 فاطمة عفيفي

الباذجنان يف األردن "التحليل الكيميائي واملسح البيولوجي لنبات 

Solanum elaeagnifolium  الربي وحماولة عمل التعديل

 الكيميائي لبعض مكونات النبتة املعزولة

 صيدلةال 

1055 

00.  

 انعام ايوب خليل

دراسة اخرتاق وتوزيع دقائق الذهب النانونية للجلد وتأثري 

احلجم والشكل والصفات الكيميائية لسطح الدقائق على مدى 

استهداف بويصالت الشعر واحلصول على أفضل تأثري مضاد 

 للبكترييا

 الصيدلة 

3555 

00.  
 حممد هديب

ليمايد وتقييمها حيويا صناعة مركبات جديدة ومتعددة من فثا

 كمثبطات النزميات الكاينيز
 الصيدلة 

1055 

 00055 اجملموع

07.  

 منري غرايبة

البحث عن مثبطات جديدة ملستقبل عامل منو الصفائح الدموية 

(PDGFBR ) قادرة على منع تشكيل الوعية الدموية، بواسطة

 النمذجة اجلزيئية احملوسبة والتقييم احليوي

 الطب 

1055 

08.  
  غرايبةمنري

وعالقته باآلثار عند شرحية  TPMTالنمط اجليين إلنزيم 

Azathioprine السلبية لعقار األردنيني 
 الطب 

1055 
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09.  

 عبداهلل عويدي العبادي

يف مرضى السرطان  A< IVS10+1Gدراسة التباين اجليين 

األردنيني الذين يعانون من سرطان الثدي وسرطان القولون 

 واملستقيم

 الطب 

1055 

75.  
 كمال عبداحلميد احلديدي 

يف سرطان ( بروجسرتون/ اسرتوجني)عرض املستقبالت اهلرمونية 

 اخلاليا الليمفاوية عن طريق األصباغ باألجسام املضادة
 الطب 

1055 

 1055 الطب  التخني خالل اخلمل وناتج الوالدة يف منطقة وسط االردن ماضي اجلغبري  .71

 1055 الطب  التريوسني كيناز ABLأبتامرز  دراسة خصائص مثبطات سعيد امساعيل   .72

73.  

 عصام الشهابي

الكشف عن بكترييا القولون اليت تنتج البنسلينز واسعة الطيف 

يف براز طالب  ST131وحتتوي جينات الكربابنيمز مع ساللة 

 جامعيني اردنيني

 الطب 

1055 

 1055 الطب  ستقيمهدف حمتمل لعالج سرطان القولون وامل: ادرينوميدالني مازن الصاحلي  .70

70.  
 سعيد امساعيل 

دراسة خصائص ابتمرات جديدة مثبطة إلنزيم التريوسني كيناز 

JAK2 
 الطب 

1055 

70.  
 عاصم الشهابي

انتشار سالالت الكلوسرتيديوم ديفسيلي املنتجة للذيفان يف براز 

 الرضع ومقاومتها للمضادات احليوية
 الطب 

1055 

77.  

 مالك عواد الزحلف

وعالقته باالستجابة ( XDH AO)النزميني النمط اجليين ل

عند شرحية من األردنيني املصابني  AZTHOPRINEلعقار 

 بداء األماء اإللتهابي

 الطب 

1055 

78.  
 سهيل الزميلي

على عمل األنسولني ( 2)تداخل تأثري مستقبل األدرينريجك ألفا 

 يف اخلاليا العضلية يف الفئران
 الطب 

1055 

79.  

 نسرين أبو شاهني

يف موروث مستقبل هرمون  CAGاجليين املتعدد لتكرار  الشكل

عند النساء أردنيات مصابات × األندروجني وتثبيط كروموسوم 

بورم الرحم العضلي األملس احلميد وسرطان الرحم العضلي 

 األملس

 الطب 

1055 

85.  

 نسرين أبو شاهني

التعبري التفاضلي جملموعة طفرات جينات حمددة على 

وية وأورام الدم النخاعي باستخدام الصبغة السرطانات الليمفا

 الكيميائية املناعية

 الطب 

1055 

 21555 اجملموع

 1055 العلوم  دور البكترييا يف نشاة فوسفات مشال غرب االردن وتكونه بالل عمرية  .81

82.  

 مالك حدادين

( متحدا)تأثري مستخلصات النباتات الطبية املرتبطة مرتبطا 

وتك على معاجلة سرطان القولون يف مع الربوبايوتك والربيبي

 اجلرذان

 العلوم 

3555 

 3555 العلوم  خواص التوهج احلراري للزجاج املطعم ضياءالدين عرفة  .83

80.  
 عبري البواب

فصل مركبات الفينول الذائبة من املياه امللوثة الناجتة من معاصر 

 الزيتون باستخدام مركبات حمورة من ذوات النشاط السطحي
 العلوم 

1055 

80.  
 عبري البواب

تطوير وسط حلبيبات الكربون املنشط بكلفه معتدلة، مشرب 

 باملواد النشطة ملعاجلة املياه العادمه من معاصر زيت الزيتون
 العلوم 

1055 
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80.  
 فواز اخلليلي

استقرار رسيوفاستاتني يف وجود بعض السواغات الصيدالنية يف 

 احلالة الصلبة
 العلوم 

1055 

 1055 العلوم  دراسات حاسوبية تتعلق بتفاعل نزع االمني من امليالمني رنةمنصور حسني املطا  .87

 905 العلوم  دراسة حسابية الكسجة الفينانثرين بواسطة االوزون منصور حسني املطارنة  .88

89.  
 مأمون أهرام

يف سرطان  miRNAدور هرمون األندروجني يف تنظيم مستويات 

 الثدي الثالثي السلبية
 العلوم 

1055 

95.  
 رق فتحي حسنيطا

منذجة ترسيب العوالق اهلوائية على األسطح امللساء حتت تأثري 

 املمال احلراري
 العلوم 

1055 

91.  
 طارق فتحي حسني

التباين املكاني والزماني للعوالق اهلوائية الدقيقة يف مدينة 

 2510عمان خالل فصل الربيع من عام 
 العلوم 

1055 

92.  
 طارق فتحي حسني

ق اهلوائية على األسطح امللساء حتت تأثري منذجة ترسيب العوال

 القوى الكهروستاتيكية
 العلوم 

1055 

93.  

 شريف عرار

تطوير طريقة لتحديد حمتوى ميواينو سيتول الذائب يف املاء يف 

صيغ واغذية الرضع واالطفال باستخدام طريقة 

 مطياف الكتلة_الكروماتوغرافيا الغازية

 العلوم 

1055 

90.  
 فطةعبد الرمحن الفطا. د

تأثري اإلجهاد احلراري على تكامل البناء والصفات الش جلدار 

 األمعاء يف دجاج اللحم
 العلوم 

1055 

90.  

 عماد حممد خري محادنة

دراسة حركيات والديناميكا احلرارية المتزاز عناصر ترابية 

على سطوح الدياتومايت األردني احملور ( Erو  Gdو  Eu)نادرة 

 عضويا من حماليلها

 العلوم 

1055 

90.  
 عماد حممد خري محادنة

دراسة مقارنة بني الداياتومايت املعياري واألردني المتزاز 

 من حماليلها املائية( Sm Nd)العناصر الرتابية النادرة 
 العلوم 

1055 

97.  

 عماد حممد خري محادنة

( ميثيل ميثاكريالت )حتضري وتشخيص املرتاكب النانوي البولي 

والكروم ( II)تزاز ايونات الرصاصبينتونايت واستخدامه الم -

(III )من حماليلها املائية 

 العلوم 

1055 

98.  
 فدوى عودة

تصنيع ناقالت نانونية جديدة مناسبة لتحميل بعض املواد 

 الكيميائية النباتية واملستخلصات ذات الفعالية البيولوجية
 العلوم 

3555 

99.  

 كمال سويدان

ييم البيولوجي التصميم مبساعدة احلاسوب، التخليق، والتق

كربوكساميد كعوامل  -3-ملشتقات جديدة من االندوكوينون

 مضادة للسرطان

 العلوم 

3555 

155.  

 مأمون أهرام

 metalloprotease-13تنظيم هرمون االندروجني إلنزيم 

(MMP-13) عن طريق جزيئات احلمض النووي الرييب القصري

 120bو  155

 العلوم 

1055 

151.  

 جالل زهرة

-كاربزول - N2صائص بعض مشتقات اصطناع وحتديد خ

اميدرازون اجلديدة ومثيالتها ذات الصلة كعوامل ( ايل-3

 بيولوجية فعالة

 العلوم 

1055 

152.  
 جالل زهرة

 N_2اصطناع وفحوصات النشاط البيوليجي لبعض مشتقات 

 اميدرازون اجلديد ومثيالتها ذات الصلة( ايل 2_ثني)
 العلوم 

1055 
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153.  

 ايهاب حممود الشمايلة

اسة ترسب القشور والتاكل وتبادل ثاني اكسيد الكربون يف در

 -انابيب ضخ مياه الديسي ونظام توزيع املياه يف مدينة عمان

 األردن

 العلوم 

3555 

150.  
 رائد عبداهلل القوامسة

حتضري وتعريف مركبات جديدة من هجني االمينوثيازول 

 والكيومارين
 العلوم 

1055 

150.  
 مصطفى حممود القيسي

دراسة : زمات والكوارث،خطر السيول وتقييم أخطارهاإدارة اال

 حالة حوض وادي العرب
 العلوم 

1055 

150.  

 عماد حممد خري محادنة

من ( Sm Nd La)مسات امتزاز العناصر الرتابية النادرة 

حماليلها املائية على سطح الداياتومايت األردني احملور مبواد 

الديناميكية ذات فعالية سطحية؛ دراسة االتزان واحلركيات و

 احلرارية

 العلوم 

1055 

157.  

 مصطفى العبادلة

مرئية وفوق )تركيب وتشخيص ودراسة اخلصائص الطيفية 

-2)-0/-3ملعقدات روثينيوم جديدة باستخدام ( بنفسجية

 اون-0ثالثي أزين  1،2،0( برييديل

 العلوم 

1055 

158.  
 حممد احلوراني

البالديوم  الرتسيب املشرتك لطبقات رقيقة نانونية الرتكيب من

 والنحاس بتطبيق برامج جهد موجة مربعة
 العلوم 

1055 

159.  
 حممد احلوراني

االختزال الكهركيميائي لثاني أكسيد الكربون بتطبيق برامج 

 جهد موجة مربعة على أقطاب فلزية خمتارة
 العلوم 

1055 

115.  
 حممد احلوراني

استحداث تركيبات سطحية نانونية للتانتلوم والنحاس والنيكل 

 اسطة برنامج جهد ذو موجة مربعةبو
 العلوم 

1055 

111.  
 محد اهلل اهلودلي 

وزيواليت بيتا من خام الكاولني األردني  ZSM-0حتضري زيواليت 

 ودراسة نشاطهما احلفزي
 العلوم 

1055 

112.  
 محد اهلل اهلودلي 

مع متصالت ( II)حتضري وتشخيص بعض معقدات الروثينيوم 

  NPو  NS: خمتلطة من نوع 
 ومالعل 

1055 

113.  
 فواز اخلليلي

امتزاز ايونات خمتارة على حامض اهليوميك التجاري وحامض 

 اهليوميك املستخلص من منطقة عجلون املعدل بالكيتوسان
 العلوم 

2955 

110.  
 بسام صويلح 

مشتقة من مادة ( إسرت أميدات)حتضري متعدد اسرتات ومتعدد 

 ايسوسوربايد املتجددة
 العلوم 

3555 

110.  
 بسام صويلح 

حتضري وتشخيص مبلمرات جديدة للتبادل األيوني مشتقة من 

 مركبات عضوية متجددة
 العلوم 

3555 

110.  
 غالب جرار

معدنية وصخرية وجيوكيميائية نسق أحيمر الربكاني يف واديي 

 قصيب وأبو السكاكني وسط وادي عربة، جنوب غرب األردن
 العلوم 

1055 

117.  
 غالب جرار

يفة لقواطع نارية من حقبة جيوكيميائية ونشأة اندفاعات كث

 اإلدياكاران يف منطقة القويرة مشال شرق العقبة
 العلوم 

1055 

118.  

 مصطفى العبادلة

ختليق ودراسة الفاعلية البيلوجية كمضادات سرطانية ملشتقات 

هيدرازونز اليت حتتوي على جمموعات  -0، 0-البايفينل 

 ببريازينل ومثيالتها -1

 العلوم 

3555 

 09805 اجملموع
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119.  
 حيدر ابراهيم ظاظا

النسخة الرابعة للبيئة -تقنني اختبار الذكاء غري اللفظي

 االردنية
 العلوم الرتبوية 

1055 

125.  

 جيهان مطر

اثر برنامج تدرييب يف الدافعية االكادميية مستند اىل منوذج 

التصميم التحفيزي على موقع الضبط الداخلي وتقدير الذات 

 ي يف منطقة عمانلدى طالبات الصف اخلامس االساس

 العلوم الرتبوية 

955 

121.  

 شفيق عالونة

االستقالل )اثر التدريب القائم على التفكري التاملي واسلوب 

يف اختاذ القرار يف املشكالت احلياتية ( االعتماد على اجملال /عن

 لدى طالبات الصف العاشر يف االردن

 العلوم الرتبوية 

805 

 3205 اجملموع

122.  
 حممد محدان

الظروف لتسييل النفايات االردنية الصلبة وحتويلها اىل  امثلة

 وقود حيوي
 اهلندسـة 

1055 

123.  
 حممد محدان

حتسني اداء اخلاليا الشمسية باستخدام جزيئات النانو يف 

 السوائل
 اهلندسـة 

1055 

120.  
 حممد محدان

حصاد الطاقة باستخدام جهاز استشعار كهروضغطية مثبتة على 

 جهاز الرياضة
 اهلندسـة 

1055 

 1055 اهلندسـة  حتسني أداء الربكة الشمسية الضحلة باستخدام جزيئات النانو حممد محدان  .120

120.  
 امحد السالمية

اجلزئي للخليط املكون ( التأكسد)دراسة سلوك تفاعالت االحرتاق 

 من زيت اجلوجوبا ووقود الديزل
 اهلندسـة 

1055 

127.  
 يوسف مبارك

يكانيكية ملركب البولي قابلية التحلل واخلواص احلرارية وامل

 اثيلني السيليوزي
 اهلندسـة 

1055 

128.  
 مها خضر علقم

تعزيز حتميل األعمدة اخلرسانية القصرية املسلحة حبديد تسليح 

 مستعمل باستخدام مركبات الياف الكربون البوليمرية
 اهلندسـة 

1555 

129.  
 مها خضر علقم

احلريق اصالح حتمل االعمدة اخلرسانية املسلحة القصرية بسبب 

 باستخدام مركبات ألياف الكربون البوليمريية
 اهلندسـة 

1590 

135.  
 خلدون شطناوي

معاجلة مياه اخلمرية العادمة يف األردن باستخدام طرق فيزيائية 

 كيميائية فعالة
 اهلندسـة 

1055 

 1305 اهلندسـة  دراسة مقارنة النتاج وإدارة النفايات الصلبة يف مدينة معان خلدون شطناوي  .131

132.  
 وائل االزهري

حتليل للعمارة املناخية يف البادية األردنية، اختاذ القرار مدمج 

 مع احملاكاة باحلاسب اآللي
 اهلندسـة 

1055 

133.  
 خري الدين بسيسو

دراسة جتريبية باستخدام طريقة العنصر احملدود ملعرفة تأثري 

 تدعيم األعمدة اخلرسانية
 اهلندسـة 

805 

130.  

 أسامة عيادي

اء األمثل حملطة توليد كهربائية هجينة مفرتضة حماكاة األد

تعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الشمسية املركزة  MVV 05بقدرة 

 يف األردن

 اهلندسـة 

1055 

130.  
 أسامة عيادي

تصميم الكرتوميكانيكي لنظام تعقب الشمس لعاكسات فرينيل 

 اخلطية
 اهلندسـة 

1055 

130.  
 مها خضر علقم

نية املسلحة العميقة باستخدام تعزيز إنشاء العتبات اخلرسا

 مركبات ألياف الكربون اخلرسانية البوليمرية
 اهلندسـة 

1055 
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137.  
 مها خضر علقم

تأثري الرهافة على األعمدة اخلرسانية املسلحة املعززة باستخدام 

 مركبات ألياف الكربون البوليمرية املعرضة المحال ال متمركزة
 اهلندسـة 

805 

138.  
 مها خضر علقم

مل األعمدة اخلرسانية املسلحة القصرية باستخدام إصالح حت

 مركبات ألياف الكربون البوليمرية
 اهلندسـة 

955 

139.  
 مها خضر علقم

إصالح حتمل األعمدة اخلرسانية املسلحة القصرية املعرضة 

 ألمحال ال متمركزة باستخدام مركبات ألياف الكربون البوليمرية
 اهلندسـة 

955 

105.  

 بشار الصمادي

الدقيق باستعمال امتصاص االشعة السينية بتقنية  التشكيل

مبنية على مسارع سنكروتروني ضوئي يف حتليل عينات تربة من 

 منطقيت نهر األردن ومدينة سحاب الصناعية يف األردن

 اهلندسـة 

703 

101.  
 معتصم عبداجلابر

تعزيز القص للعتبات اخلرسانية املسلحة العميقة باستخدام 

 اخلرسانية البوليمرية مركبات ألياف الكربون
 اهلندسـة 

1055 

102.  
 معتصم عبداجلابر

تأثري النسب املختلفة من حصمة الطف الربكاني على مقاومة 

 الضغط للخرسانة خفيفة الوزن
 اهلندسـة 

1055 

 1055 اهلندسـة  تقييم أداء حمطات الطاقة الشمسية املركزة الربجية يف األردن أمحد صخرية  .103

100.  
 مجيل االصفر

جسيمات النانو على حتلية املياه باستخدام التبخري  تأثري

 الشمسي
 اهلندسـة 

1055 

100.  
 غادة كساب

تأثري درجة احلرارة على اإلنتاج الزائد للحمأة يف نظام املعاجلة 

 الالهوائية -الرتسيب -اهلوائية 
 اهلندسـة 

1055 

 31088 اجملموع

100.  
 مليس درويش رجب

ى جودة احلياة الفمية لدى تأثري االصابات السنية املعاجلة عل

 سنة يف عمان 12األطفال يف الفئة العمرية 
 طب األسـنان 

890 

107.  
 مليس درويش رجب

تأثري خنر االسنان على نوعية احلياة لدى االطفال االردنيني يف 

 دراسة مقطعية: مرحلة ما قبل املدرسة وعائالتهم يف عمان
 طب األسـنان 

1300 

108.  
 حممود انور محدان

شار نقص متعدن األضراس والقواطع األمامية والعوامل مدى انت

 سنوات يف عمان 8املرتبطة حبدوثه بني أطفال املدارس من عمر 
 طب األسـنان 

790 

 3530 اجملموع

 200891 اجملموع الكلي لقيمة الدعم 
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1.  

 سلمى طوقان

خالل فرتة احلمل ( د)املتناول من األلبان والكالسيوم وفيتامني 

يف الدم عن األم ويف احلبل السري ( د)األخرية ومستوى فيتامني

 والعالقات مع وزن املولود

 كلية الزراعة

1555 

 1555 اجملموع

 


