
تاريخ الدعمعنوان البحثالكليةاسم الباحثالتسلسل

التمريضمصلح سلطان.د1

Illness perception 

and patients 

Compliance with 

Cardiac Risk 

Factors 

Management

05/03/2015

العلومالطراونة معاذ.د2

 ترددات مجسات تطوير

 في واستخداماتها الراديو

 انابيب تحوي هواء دراسة

كربون النانو

18/03/2015

الطبالزيادنه ايناس.د3

 لدى د فيتامين نقص

 بالربو المصابين االطفال

 الكرك مستشفى في

الحكومي

26/05/2015

الهندسةالحروب شروق الطالبة4

Experimental and 

theoretical 

analysis of 

photovoltaic-

Green roof 

performance

30/08/2015

العلومالشخانبة جمعة.د5

 تعويض تأثير دراسة

 الحوامل الجرذان امهات

 على السجائر لدخان

 الهرمونات بعض مستوى

الجرذان ابنائهن في

05/11/2015

االدابالصرايرة ظافر.د6

 لعمليات أنموذج تطوير

 جامعة في الجودة ضبط

 معايير ضوء في مؤتة

 في الجودة ضمان

 العالي التعليم مؤسسات

االردنية

16/02/2015

الهندسةالعواسا خالد الدكتور طلبة.د7

 نقاط وتتبع استخراج

 القصوى الكهربائية الطاقة

الكهروضوئية الخاليا من

05/05/2015

2015عام 

 ألف دينار1029026مقدار الدعم خالل العام 



الطبالشنيقات جهاد.د8

Gc-MS analysis 

and antican and 

antibacterisl 

activity of 

essential oils

16/02/2015

الزراعةالرز أبو خالد.د9

 المتغيرات بعض أثر

 جودة على التصنيعية

 الكيميائية النابلسية الجبنة

والميكروبية والفيزيائية

05/05/2015

الطبمحجوب سمير.د10

The evaluation of 

the anti-cancer 

activity of pro 

polis in an 

experimentally 

induced liver 

cancer in rats

16/02/2015

العلومالطويل سمير.د11

Based on 

jordanian 

phosphate rock as 

heterogeneous

18/03/2015

العلومالشحاتيت صلحي.د12

 العناصر بعض ازالة

 الثقيلة والعناصر المشعة

 الستخدام المياه من

 ذات عضوية مركبات

امتزازية خصائص

18/03/2015

العلومالطراونة صالح.د13

Synthesis 

characterization 

and biological 

activity

18/03/2015

الزراعةالغني عبد عادل.د14

 الوراثي التركيب

 بالسالالت واالنتخاب

االنتاج عالية

18/03/2015

الزراعةالغني عبد عادل.د15

 لصفات الوراثية الخريطة

 باستخدام الشعير جذور

 في التوع مؤشرات

المفردة النيوكليوتيدات

18/03/2015



الزراعةالربضي غيد.د16

 انشاء خواص تحديد

 الحرارية الهيروثيرمال

 السموم ومستوى والمائية

الفطرية

18/03/2015

التمريضالجعافرة محمود.د17

 العناية بروتوكول تأثير

 االصابة معدل على بالفم

 المصاحب الرئة بالتهاب

 التنفس الجهزة

االردن في االصطناعي

26/02/2015

الزراعةحجازين مروان.د18

 مضادات اضافة تأثير

 على الطبيعية االكسدة

 لحوم وسالمة نوعية

الدواجن

18/03/2015

العلومالموسى مروان.د19

Field electron 

emission from 

carbon-based 

nanoelectron 

source

18/03/2015

الطبلباد أبو محمد.د20

Detection of 

Ghlamydia 

trachoma and 

other sexually 

transmitted 

associated 

pathogens in 

endocervial 

lesions

16/02/2015

العلومالمصري محمد أيمن الطالب21

 االلكتروني االنبعاث

 الكهربائي المجال بواسطة

 المطلي فايبر الكربون من

العازلة االيبوكسي

21/01/2015

العلومالقضاة محمد عالء الطالب22
 مصادر توصيف

المركبة االلكترونات
21/01/2015

العلومعلي بني عماد الطالب23

 من االلكتروني األنبعاث

 تيوب نانو الكربون

 كمصدر واستخدامها

لاللكترونات

21/01/2015

االدابالصرايرة ظافر.د24

 المحتوى تأليف مشروع

 وحوسبة التعليمي

اإلجبارية الجامعة متطلبات

17/03/2015


