
 2012 لعام  والدراسات العلياالمشاريع البحثية المدعومة من عمادة البحث العلمي
 

 رقم القسم الباحثاسم 
قيمة  المشروع عنوان المشروع

  الدعم
 Detection of miRNA Species as ١/٢٠١٢العلوم الحياتية الدآتور خالد البطاينة

Diagnostic Biomarkers in 
Human Malignancies 

17260.000

بعض المسائل غير المحلوله فـي       ٢/٢٠١٢ الرياضيات الدآتور محمد صالح بطاينة
 نظرية البيانات االعظمية

٢٣٠٠٫٠٠٠ 

الدآتور رياض مهيدات والدآتور 
وسام الخطيب والدآتور مهيب 
عواوده والدآتور خلدون القضاة 

 والدآتور محمد العودات

)  الــضبشــوك(جــنس البلفــارس  ٣/٢٠١٢العلوم الحياتية
ــوجي  : فــي األردن ــشخيص بيول ت

 وتطبيقات مستقبلية

١٩٤٦٠٫٠٠٠

دراســة العينــات األثريــة الفخاريــة  ٤/٢٠١٢ اآلثار الدآتورة لمياء سالم الخوري
والزجاجية والمعدنية من موقع ام     

 ٢٠١١قيس األثري، موسم أثري 

٣٥٠٠٫٠٠٠ 

الدآتور عماد ملكاوي، 
والدآتور غسان آنعان 

 قار والدآتور والدآتور جانتي
ماجد مساعده والدآتور فؤاد 

 الحوراني

 Establishing a database for the ٥/٢٠١٢العلوم الحياتية
coral reef associated bacterial 
community and investigating 
their potential of producing 
bioactive substances 

19500.000



 رقم القسم الباحثاسم 
قيمة  المشروع عنوان المشروع

  الدعم
الدآتور محمود القضاة 

لدآتور سلطان ابو واالستاذ ا
عرابي والدآتور خالد القاعود 

 والدآتور رياض مهيدات

 In vitro Antitumor and ٦/٢٠١٢ الكيمياء
Antibacterial Activity of 
Phyotochemicals from Jordanian 
Linum Pubescens 

27177.000

 Determination of Major and ٧/٢٠١٢ الكيمياء الدآتور صفوان عبيدات 
Heavy Elements in Milk Fresh 
Milk Collected in Northern 
Jordan 

4500.000 

دراسة تحليليه للفخار األثري  ٨/٢٠١٢ اآلثار الدآتور خالد شنوان البشايرة
المكتشف من موقع 

 شمال األردن/برسينيا

١٧٢٠٫٠٠٠ 

 الدآتور محمد األستاذ
 الشناق

مـــسح : مـــشروع شـــمال األردن ٩/٢٠١٢ االنثروبولوجيا
أثري اثنـوغرافي مـشترك جامعـة       
اليرمــــوك وجامعــــة ميــــسوري   

 الحكومية

١٤٠٠٫٠٠٠ 

 الدآتور محمود ابو األستاذ
 السعود

عزل وتوصيف وتنظيف أولي لمواد      ١٠/٢٠١٢العلوم الحياتية
ــا     ــل بكتيري ــن قب ــة م ــة منتج فعال

 ستربتومايسس

١٣٦٨٠٫٠٠٠

الدآتور احمد الطعاني 
 والدآتور صابر الروسان

 األرضعلوم 
 والبيئة

جيوآيميـــاء ومعـــادن الرســـوبيات  ١١/٢٠١٢
ــشرة علــى طــول   المفككــة المنت
الـــــشعاب المرجانيـــــة الحديـــــة 

٣٢٥٥٫٠٠٠ 



 رقم القسم الباحثاسم 
قيمة  المشروع عنوان المشروع

  الدعم
ــة، البحــر األحمــر  أهميتهــا : للعقب

 في إدارة المنطقة الساحلية
الدآتور وسام الخطيب 
 والدآتور رياض مهيدات

يئية دراسة تأثير بعض العوامل الب ١٢/١٠١٢العلوم الحياتية
 Solanum nigrum L على نبات

19800.000

 الدآتور رافع الشناق األستاذ
 الدآتور نبيل سيف واألستاذ
 الدين

 األرضعلوم 
 والبيئة

تقييم مخـاطر االنزالقـات االرضـية        ١٣/٢٠١٢
شمال األردن في منطقـة سـوم،       
ججين، دوقرا باستخدام التقنيـات     
الميدانيــــة ونظــــم المعلومــــات   

 الجغرافية

٢٠٤٠٫٠٠٠ 

الالمتغيرات لثالثي الطيـات علـى       ١٤/٢٠١٢ الرياضيات الدآتور خالد محمد قزاقزة
 الحلقات ذات الخاصية المنتهية

١٣٥٠٫٠٠٠ 

مسح وتوثيق الغناء الشعبي في      ١٥/٢٠١٢ الموسيقى الدآتور محمد غوانمهاألستاذ
 منطقة الرمثا

٩٢٠٠٫٠٠٠ 

علوم االرض   الدآتور رافع الشناقاألستاذ
 يئةوالب

دراســـــة الـــــسحنات الدقيقـــــة  ١٦/٢٠١٢
والعمليات التحويرية وجيوآيميائية   
تكــويني وادي الــسير وام غــدران  
الــصخريين لمنطقــة شــمال غــرب 

 )شمال األردن(اربد 

١١٦٠٫٠٠٠ 

 


