
 2010 لعام  والدراسات العلياالمشاريع البحثية المدعومة من عمادة البحث العلمي
 

 قيمة الدعم عنوان المشروع القسم المشارآون/ اسم الباحث

 الدكتور خالد بنات 
علوم األرض والبيئة

 الخصائص الهيدروكيميائية الجيوكيميائية لسد الوحدة شمال 
 2420.000 األردن

 مقابلة و الدكتور الدكتور خالد
 عبدالحكيم الحسبان

 السياحة
تعظيم دور السياحة المستدامة المرتكزة على المجتمعات

 7790.000 المحلية في تنمية البادية األردنية الشمالية

 الترجمة االستاذ الدكتور عبدالله الشناق
Dictionary of Translation Terms (English)-
Arabic, Arabic-English( 3610.000 

 .Pr. Jالدكتور محمد عودات و 
Gottfried 

 On Optimizing the Preeision of some االحصاء
Ecological Studies 1000.000 

الدكتور محمود القضاة واالستاذ 
الدكتور سلطان ابو عرابي واالستاذ 

 الدكتور موسى ابو زرقه
 الكيمياء

Chemical Constituents of Jordanian 
Gynandriries Sisyrinchium and Their 
Antimicrobial Activity 

13660.000 

الدكتور وسام الخطيب و الدكتور 
 العلوم الحياتية رياض عبابنه

استخدام الطفرات الوراثية الناتجة من التأثير االشعاعي الختيار
 14900.000 دراسة شكلية وجزيئية: سالالت قمح اردنية متحملة للجفاف

تور زيدان كفافي واالستاذ االستاذ الدك
 اآلثار الدكتور خيرت فان دير كوي 

تل (81 موقع -حفريات ومسوحات أثرية من منطقة دير عال 
 8945.000 م 2010/5/20 - 18/4) الشهاب



 قيمة الدعم عنوان المشروع القسم المشارآون/ اسم الباحث
الدكتور عمر الغول والساده هاشم 

خريس، هناء بني عطا، سالم الواكد، 
 عرفات المطري، محمد البشتاوي

 النقوش
في: المرحلة التجريبية(يبيديا الطالب رافدًا للمعرفة نادي الويك

تخصص اآلثار في قسم اآلثار بكلية اآلثار واالنثروبولوجيا
 بجامعة اليرموك

3173.000 

الدكتور طالل محمد تهتموني و 
Prof. Ferdinand Scholz 

 MOCVD Growth and Characterization of الفيزیاء
AlGaN Epilayers for DUV-LED 2000.000 

 علم االجتماع الدكتور محمد الحوراني
دراسة: ايديولوجيا الدور الجندري في المجتمع االردني

سوسيولوجية لقياس المسافة الجندرية بين اتجاهات اآلباء
 واتجاهات األبناء

2740.000 

الدكتور امين القضاة واالستاذ الدكتور 
V .Chandrasekar 

هندسة الحاسبات 
 والتحكم

Use of Neural Networks to do Rainfall Rate 
Estimation and to Generate Global Rainfall 
Accumulation Maps 

600.000 

 Dr. Ariaالدكتور عامر جعفر و 
Amerbahaman  

 الكيمياء

Immobilization of Environmental Mercury in 
Estuarine Sediment Porewaters Using 
Mercapto Susbstituted Siloxane Gels: 
Development and Testing 

600.000 

 Stability Analysis of Slopes Along As-Saltعلوم األرض والبيئة األستاذ الدكتور نبيل سيف الدين
Karameh Road 1510.000 



 قيمة الدعم عنوان المشروع القسم المشارآون/ اسم الباحث
 1980.000 اتجاهات الشباب في األردن نحو كبار السن علم االجتماع األستاذ الدكتور فهمي الغزوي

 Further Properties of Higher Dimensional الریاضيات األستاذ الدكتور موفق حجه
Simplices 2550.000 

األستاذ الدكتور خالد بنات والدكتور 
 1970.000 )األردن(النوعية الكيميائية لمياه الشرب في شرق عمان علوم األرض والبيئة متوكل عبيدات

األستاذ الدكتور خالد بنات والدكتور 
علوم األرض والبيئة متوكل عبيدات

تقييم التلوث المحتمل في مصادر المياه الجوفية بجوار نهر
 شمال األردن باأليونات الرئيسية والعناصر السامة-اليرموك 

 النادرة المختارة
2090.000 

صيانة المصادر  الدكتور رمضان عبدالله
 تهاالتراثية وادار

تقييم آليات الحفظ الوقائي للمقتنيات األثرية بالمتاحف األردنية
 2600.000 دراسة ميدانية تحليلية: وسبل تطويرها

األستاذ الدكتور احمد خليل والدكتور 
 العلوم الحياتية خالد ابو خضرة

أثر استخدام الهاتف الخلوي في مركبات األكسدة ومضادات
 11395.000 األكسدة في لعاب البشر

هندسة النظم الطبية  الدكتور بهاء وليد الشيخ حسين
 الحيویة

Improvement of the auto-detection and 
Classification Techniques for Gastro-
Esophageal Reflux Episodes Using Multi-
Channel Intraluminal Impedance Signals 

نصف تذكرة سفر 



 قيمة الدعم عنوان المشروع القسم المشارآون/ اسم الباحث
كتور نازم الدكتور صائب الشريدة والد

منصور ردايدة والدكتور احمد 
 الطعاني والدكتورة سناء العودات

علوم األرض والبيئة
An Assessment Study of Geological and 
Sediment Properties of the Soil in Al-
Ramtha Area-North East Irbid 

800.000 

األستاذ الدكتور خالد بنات واألستاذ 
علوم األرض والبيئة رالدكتور نزار ابو جاب

بترولوجية وجيوكيميائية صخور البازلت في منطقة زرقاء ماعين
 2190.000 وتأثيرها على كيميائية البحر الميت

الدكتور خلدون القضاة والدكتور 
علوم األرض والبيئة احمد الطعاني

مستويات النترات في التربة تحت الرصيف الصحراوي في البادية
 8280.000 ة لألردنالشمالية الشرقي

األستاذ الدكتور احمد العقلة واألستاذ 
الدكتور جميل اللحام والدكتور غسان 

 كنعان
 العلوم الحياتية

تأثير المواد الخام المستخلصه من األشنات في األردن على نمو
 14680.000 )الفطريات والبكتيريا(األحياء الدقيقه 

األستاذ الدكتور جميل اللحام 
الدكتور احمد العقلة واألستاذ 

 والدكتور غسان كنعان
 العلوم الحياتية

تأثير المواد الخام المستخلصة من نباتات العائلة الباذنجانية في
 24911.000 )الفطريات والبكتيريا(االردن على نمو االحياء الدقيقة 

 17610.000 وتحليلدراسة : كنز الحصن المملوكي من شمال االردن اآلثار األستاذ الدكتور صالح ساري

 الریاضيات الدكتور محمد بطاينة
 Edge-MaximalØ2k+1-Free non Bipartite 
Hamiltonian Grahs 

1250.000 

 الكيمياء األستاذ الدكتور خالد الطورة
 الكيميائي لثمار الزيتون األردني المجففة-التشخيص الفيزيائي 
 5640.000 وبذور الثمار المخللة



 قيمة الدعم عنوان المشروع القسم المشارآون/ اسم الباحث
 3780.000 انتاج الديزل الحيوي من زيت الجاتروفا األردني الكيمياء ر ايمن حموده األستاذ الدكتو

 


