
تاريخ الدعمعنوان البحثالكليةاسم الباحثالتسلسل

1
الشريعةالعوضي احمد الدكتور

 الشرعية والسياسة المصلحة

فيها الموهومة واألدلة
03/05/2017

2

 بدور الماجستير طالبة

المطارنة
التمريض

 واالتجاهات المعرفة مستوى قياس

 الخطرة العالقات تجاه والممارسات

 السيدات عند الحمل فترة اثناء

 مراكز في الحوامل االردنيات

 في والطفل الحامل االم رعاية

الكرك محافظة

02/05/2017

3
 الناصر عبد الدكتور

القرالة

 العلوم

التربوية

 تحسين في النفسي التدخل أثر

 من الناجيات لدى الجسد صورة

استئصالة بعد الثدي سرطان

02/05/2017

 يونس الدكتور االستاذ4

الشديفات

 العلوم

االجتماعية

 لمنطقة والنقشي األثري المسح

الخضري جنوب
19/04/2017

5

الرواحنة مسلم الدكتور
 العلوم

االجتماعية

 والكسر القطع لبعض دراسة

 والتي والمزخرفة الملونة الفخارية

المملوكي-  األيوبي للعصر تعود

19/04/2017

6

 طايل الدكتور األستاذ

الحسن
العلوم

Heavy Metals 

Concentration In The 

Surface soil cover In 

Mutah & Al-Mazar 

Municipality area

31/01/2017

7
 حال الماجستير طالبة

الفراية خالد
الزراعة

 (القطف) الحصاد طريقة تأثير

 على الزيتون من أصناف لثالثة

 الكيميائية والخصائص الزيت كمية

له والحسية

18/01/2017

8
 سوار الماجستير طالبة

الضمور جميل
الزراعة

  الزيتون ثمار ذبابة تأثير دراسة

 على الزراعية بالمبيدات والرش

الزيتون زيت ونوعية كمية

18/01/2017

9

التمريضالصرايرة أروى الدكتورة

 حول الفعلي البرنامج تأثير مدى

 مستوى على الثدي سرطان

 والممارسة واالتجاهات المعرفة

 في مؤتة جامعة في الطالبات لدى

األردن

07/02/2017

10
 نرجس الماجستير طالبة

الطراونة عطاهلل سليمان
العلوم

" من مجموعة مستوى تقييم  

المختلفة وااليونات الثقيلة المعادن  

في التنور سد وطمي مياه في  

الطفيلة محافظة

10/01/2017

12

 حسن الدكتور االستاذ

الطعاني

 العلوم

التربوية

 االكاديمية القيادات ممارسة درجة

 األردنية الحكومية الجامعات في

 أعضاء نظر وجهة من للحاكمية

التدريسية الهيئة

19/04/2017

2017عام 

 ألف دينار249730مقدار الدعم خالل العام 



13

قزق محمود الدكتور

 عمادة

 البحث

العملمي

 في االلكتروني التعلم أنظمة رصد

 ودرجة الرسمية األردنية الجامعات

 المحتوى إدارة أنظمة استخدام

LCMS هيئة أعضاء قبل من 

التدريس

02/05/2017

14

 مروان الدكتور االستاذ

الموسى
العوم

 الجدران متعدد نانوتيوب تطوير

 مصدر من قاعدة على مركب

 التنجستن مادة من مخروطي

 كهربائياً، المحضرة المدببة

 لتطبيقات الكتروني كمصدر

تكنولوجية

02/05/2017

15
 عبد اياد الماجستير طالب

الطراونة الوهاب
الهمدسة

 كسائل الميت البحر مياه استخدام

 الطاقة مجمعات في للحرارة نقل

المركزة الشمسية

02/05/2017

16

 الدين نور الدكتور

الشقيرات
التمريض

 المحاكاة استخدام وجدوى فعالية

 High-Fidelity) الدقة عالية

Simulation) تعزيز في 

 التمريض لطلبة السريري التدريب

 المدرسين منظوري من األردن في

والطلبة

28/11/2016

17

 طايل الدكتور االستاذ

الحسن
العلوم

developing tools for 

sustainable food 

production in 

Mediterranean area 

using microbes, 

Supreme

28/11/2016

18

 محمد الماجستير طالب

الصعوب كليب
االعمال

 أداء في االستراتيجي الذكاء اثر

 نظر وجهة من الريادية المنظمات

 على ميدانية دراسة)المدراء

 جنوب في اإلستخراجية الشركات

الهاشمية االردنية المملكة

28/11/2016


