
 2011لعام  والدراسات العليا المشاريع البحثية المدعومة من عمادة البحث العلمي
 

  اليرموك دعم المشروع عنوان المشروع رقم القسم الباحث_اسم

الدكتور محمود القضاة 
واالستاذ الدكتور سلطان 
ابو عرابي واالستاذ 
الدكتور موسى ابو زرقه 
والدكتور عماد ملكاوي 

 داتوالدكتور رياض مهي

 1/2011 الكيمياء

Isolation, Characterization ،and 
Bioactivity of Chemical 

Constituents from the Jordanian 

Plant Sedum Microcarpum 

10940.000 

 2/2011 علوم األرض والبيئة الدكتور مهيب عواوده

التغيرات في استعماالت األرض والغطاء 
نهر  األرضي في الجزء األردني من حوض

 اليرموك، شمال األردن

6980.000 

األستاذ الدكتور خالد 
 بنات

 3/2011 علوم األرض والبيئة

دراسة بتروغرافية ومعدنية وجيوكيميائية 
وهيدروكيميائية لرواسب الترافرتين 
والينابيع الحارة المصاحبة لها في منطقة 

 )جنوب غرب األردن(ماعين 

1800.000 

 4/2011 علوم الحياتيةال الدكتورة أمل محمد حرب

Screening of Jordanian Aegilops 

Species and Accessions for 

Abiotic Stress Resistance 
10980.000 



  اليرموك دعم المشروع عنوان المشروع رقم القسم الباحث_اسم

الدكتور احمد الشرمان 
 والدكتورة لمياء خوري

 5/2011 اآلثار

المواد االولية وتقنية الصناعة كأدوات 
مميزة للفخار البيزنطي، االنتقالي، واألموي 

 شمال األردن/ وقع برسينيا األثريمن م

3350.000 

الدكتور عبدالله الشرمان 
 الطالبة خوله اللحسه

 450.000 فحص جنائي: مومياء من الجفر 6/2011 األنثروبولوجا

 7/2011 اآلثار الدكتور خالد البشايرة 
: الزجاج المكتشف من موقع الفدين األثري

 دراسة تحليلية مقارنة
1850.000 

 8/2011 اآلثار خالد البشايرة الدكتور

Chronometric Dating of 

Mosaics: 14C Dating of Lime-

Bedding Mortar Layer 
7970.000 

األستاذة الدكتورة فاطمة 
 الصمادي

 9/2011 الكيمياء
تصنيع وتشخيص قواعد شيف 

 للسميثيوكاربوهيدرزون للعناصر االنتقالية
8000.000 

الدكتور خالد الدباس 
 كتور سطالن القرعانوالد

 10/2011 العلوم السياسية

العوامل المؤثرة في توجيه السلوك 
: االنتخابي لطالب الجامعات األردنية

 دراسة ميدانية: االنتخابات النيابية

1640.000 

 11/2011 علوم الحاسوب الدكتور محمد حمدان
خوارزمية جزيئات متعددة متوازية للمشاكل 

 متغيرة المحددات
360.000 
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 12/2011 العلوم الحياتية الدكتور وسام الخطيب

دراسة تأثير الجفاف، والملوحة والعوامل 
 Cucumisالحيوية على نباتات 

Prophetarum L  

15650.000 

الدكتور عامر ملكاوي 
واالستاذ الدكتور سلطان 
ابو عرابي والدكتور 

 محمود القضاة

 13/2011 الكيمياء

عي تطوير واختبار مجس حساس ونو
للكشف عن ايونات المعادن الضارة والثقيلة 
في االوساط المائية من خالل توظيف 

 ايونات الروثينيوم المعقدة

19970.000 

الدكتور عبدالحليم الشياب 
 والدكتورة لمياء خوري

 14/2011 االنثروبولوجيا
دراسة ميدانية وبيواركيولجية لموقع ام 

 قيس األثري
11538.000 

 15/2011 الفيزياء تهتمونيالدكتور طالل ال
انماء و توصيف االلمنيوم غاليوم نيترايت 

 الستخدامها في بناء اجهزه مختلفه

نصف تذكر  
 سفر

 16/2011 علوم الرياضة الدكتورة وصال الربضي
العالقة بين المستوى الرقمي لسباحة الظهر 

 والزاوية المثلى لمفصلي الكتف والحوض

نصف تذكر  
 سفر

 17/2011 اآلثار البشايرة الدكتور خالد

الحلي والمجوهرات الرومانية والبيزنطية 
المكتشفة في مدينة أم قيس األثرية في 

 دراسة وصفية تحليلية مقارنة: شمال األردن

2800.000 
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 18/2011 علوم األرض والبيئة الدكتور مهيب عواوده

تقييم حساسية المياه الجوفية للتلوث 
ونوعيتها في المنطقة المحيطة بمحطة تنقية 

 شمال أألردن: الرمثا لمعالجة المياه العادمة

4040.000 

الدكتور سليم عالونه 
 والدكتور جانتي قار

 19/2011 العلوم الحياتية

الغدة الدرقية، احتمال المخاطر عامل من 
ساء في تكيس متالزمة المبيض بين الن

 االردن

10000.000 

األستاذ الدكتور سامي 
عبدالحافظ والدكتورة أمل 

 حرب

 20/2011 العلوم الحياتية

التقييم العالجي لمشتقات الميترونيدازول 
المصنعة حديثا وأثرها على األطوار اليرقية 
والبالغة للديدان الشريطية المنتشرة في 

 األردن

18962.000 

 ميالدكتور عبدالكري التمي
هندسة الحاسبات 

 والتحكم
21/2011 

دراسة تحليلية عددية وتجميعية لألفالم 
 WebMالرقمية المضغوطة بتقنية 

11132.000 

األستاذ الدكتور صالح 
 عليمات

 22/2011 التربية وأصول اإلدارة

دور مدونة قواعد السلوك الوظيفي 
وأخالقيات الوظيفة العام في تحسين أداء 

العاملين في مديريات  الموظفين اإلداريين
 التربية والتعليم في محافظة اربد

1140.000 
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الدكتور خلدون القضاة 
والدكتور عبدالله 

 الصمادي

 23/2011 علوم األرض والبيئة

Hydrology, Hydroclimatology 

and Variations in Wet (Dry) 

Spells in Amman-Zarqa Basin: 

Its Climatic Significance and 

Water Management 

Applications  

1395.000 

الدكتور خالد يونس 
 قزاقزة

 24/2011 الرياضيات
A New Property of Quasi-

Alternating Links 
1400.000 

األستاذ الدكتور موفق 
حجة والسيد مصطفى 

 هياجنة

 25/2011 الرياضيات

Generalizing Some Theorems of 

Euclidean Geometry to Higher 

Dimensions 
2800.000 

الدكتور زيد عبابنة 
والدكتور انس عبابنة 
والدكتور رياض عبابنة 
والدكتور عيسى الشخرة 
والدكتور خالد الجراح 

 والسيد يحيى ابو خالد

 26/2011 الفيزياء

Measurements of Patient 
Dose From Conventional 
Diagnostic x-ray Examinations 

in Public Hospitals in 

Northern Jordan 

9760.000 
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االستاذة الدكتورة مي 
 صادق

 27/2011 العلوم الحياتية

تأثير األشكال المختلفة للكيتوسان المضادة 
النتاج الطفرات الناجمة عن البراسيتامول 
وثاني النايترو بايرن في مزارع خاليا الدم 

 البيضاء عند االنسان

11000.000 

الدكتور عبدالباسط 
 عثامنهعبدالله 

مركز دراسات الالجئين 
والنازحين والهجرة 

 القصرية

28/2011 

اختالف النوع االجتماعي كمحدد لمشكلتي 
مخيمات الالجئين : الفقر والبطالبة

: والنازحين في محافظة اربد كحالة دراسية

 تحليل اقتصادي

2020.000 

األستاذ الدكتور نهاد 
 طشطوش

 29/2011 الفيزياء

) Bi(يب بالبزموث دراسة تأثير التشو

) Mg(والمغنيسيوم ) Mo(والموليبدينيوم 

على الخصائص ) Cd(والكاديميوم 
الفيزيائية لرقائق اكسيد الفانيديوم 

 v2o5الخماسي 

18800.000 

االستاذة الدكتورة مي 
 صادق

 30/2011 العلوم الحياتية

 MTHFRارتباط المتغيرات الجينية 

C67T  وMTHFR A1298C  و
MTRR A66G 

6990.000 



  اليرموك دعم المشروع عنوان المشروع رقم القسم الباحث_اسم

 31/2011 الفيزياء التھتمونيالدكتور طالل 

Molecular Beam Epitaxy 

Growth and Characterization of 

III-Nitride Based Nanoscale 

Hetrostructure Devices 

نصف تذكرة  
 سفر

الدكتور بهاء وليد الشيخ 
 حسين

هندسة النظم الطبية 
 الحيوية

32/2011 

Gastro-Esophageal Reflux 

Episodes Autodetection 

Modification to be Adaptive to 

adult and Pediatric Patients 

نصف تذكرة  
 سفر

الدكتور عوض سميران 
 الزبن

هندسة النظم الطبية 
 الحيوية

33/2011 

New Design of 

Gastroesophagenl Impedance 

and Pressure Catheter 

نصف تذكرة  
 سفر

 


