
 2013لعام  والدراسات العليا المشاريع البحثية المدعومة من عمادة البحث العلمي
 

  قيمة الدعم المشروع عنوان المشروع رقم القسم الباحثاسم 

صيانة المصادر  الدكتور واصف احمد السخاينة
 التراثية وادارتھا

1/2013 

ــري المكتشــف فــي      دراســة تلــف الحديــد االث
دراســــة  -ردنموقــــع الــــذريح فــــي جنــــوب اال   

وحيــــود  FTIRمقارنــــة بواســــطة مطيافيــــة 
والميركوســـــكوب  XRDاالشـــــعة الســـــينية  
 SEMااللكتروني المساح 

1950.000 

الدكتور محمـود علـي القضـاة والـدكتور     
ــاض    ــدكتور ريــــ ــدات والــــ ــفوان عبيــــ صــــ

 مهيدات

 2/2013 الكيمياء

Study of Chemical Composition 

and Antimicrobial, Antioxidant 

and Free Radical Scavenging 

Activities of Essential Oils of 

Some Jordanian Plants 

16280.000 

 3/2013 النقوش االستاذ الدكتور هاني هياجنة
مسح ايبغرافي لوادي القطافي في البادية 

 الشمالية الشرقية
4220.000 

الــــدكتور خالــــد ابــــو خضــــرة واالســــتاذ 
 الدكتور محمود ابو السعود

 4/2013 وم الحياتيةالعل

دراسة وتحليل عزالت جروثومية مقاومه 
للمضادات الحيوية على المستوى الجزيئي 
والجيني معزولة من المستشفيات الحكومية 

 في مدينة اربد

18780.000 



  قيمة الدعم المشروع عنوان المشروع رقم القسم الباحثاسم 

 5/2013 الكيمياء الدكتور صفوان عبيدات

Classification and Uncovering 
the Adulteration of some 

Petroleum Products (fuel and 
engine oils) Using 
Spectroscopic Methods 

2420.000 

 6/2013 ا�نثروبولوجيا الدكتور محمد الروسان

Lower Jaw Geometric of the 
Late Bronze Age People of 
Tell Al-Husn and the 

Byzantine People of Yasileh 

1750.000 

 7/2013 حياتيةعلوم  مي صادق ةالدكتور ةاالستاذ

 CBSو  BRAF T1799Aارتباط الطفرات الجينيـة  

844 ins 68bp  وMTRR A66G  وMTHFR C677T  و

MTHFR A1298C        مـع اإلصـابة بسـرطان القولـون والمسـتقيم فـي

 االردن

9230.000 

 8/2013 الموسيقى الدكتور محمد المالح
موقــع تعلــيم تجويــد القــرآن الكــريم بواســطة   

 ةالمقامات الموسيقي
3700.000 

 9/2013 التصميم االستاذة الدكتورة ايناس الخولي
ــة للتصــميم فــي     ــة الراهن دراســة شــاملة للحال

 االردن
4728.000 

الدكتور احمـد نـايف ابـو بكـر والـدكتور      
 محمود القضاة

صيانة المصادر 
 التراثية وادارتھا

10/2013 

ــيم    ــائي االوكســ ــب ثنــ ــير وفحــــص مركــ تحضــ
جديــــد كمثــــبط للتآكــــل الكلوريــــدي النشــــط 

 للقطع النحاسية والبرونزية

20660.000 



  قيمة الدعم المشروع عنوان المشروع رقم القسم الباحثاسم 

علوم ا�رض  الدكتور رشيد عبدالكريم جرادات
 والبيئة

11/2013 

Building Shear Wave Velocity 
vs. Standard Penetration 

Test Prediction Equation 
Model of the Soils of Amman, 
Jordan 

2660.000 

الــــدكتور ياســــر احمــــد يوســــف الحــــاج  
 واالستاذ الدكتور خضر احمد الجنايدة

 12/2013 الكيمياء

Rapid Reconstruction of the 

Fluorescence Fingerprint for 
Jordanian Extra Virgin Oil 

Using Home Assembled 

Multichannel Fluorescence 
Spectrometer 

17780.000 

 13/2013 الفيزياء االستاذ الدكتور عبدالله قطيش

Electronic Structure, Thermal 
and Structural Properties of 
Solids: Using Advanced 

Computational Techniques 

1600.000 

 14/2013 اآلثار الدكتور خالد البشايرة

White Marble Chancel 

Screens from Archaeological 
Rihab: Archaeometric 
Characterization and 

Sourcing 

 

2590.000 



  قيمة الدعم المشروع عنوان المشروع رقم القسم الباحثاسم 

ــدكتورة    ــو دوش والـــ ــاد ابـــ ــدكتور ايـــ الـــ
سوســن الشــطناوي والــدكتور عبــدالريم  

 التميمي

 15/2013 علوم الحاسوب

اســــتخدام طــــرق متكاملــــة لتطــــوير انظمــــة     
تجوال داخلـي تسـمح لالشـخاص المكفـوفين     
ــائن      ــان كـ ــى مكـ ــول الـ ــر الوصـ ــعاف البصـ وضـ

 بدقه

6990.000 

االســـــــتاذ الـــــــدكتور صـــــــبري محمـــــــود 
 واالستاذ الدكتور ايمن حموده

 16/2013 الكيمياء

Oxidative Dehydrogenation of 
n-butane and n-butene over a 
series of NiCu ferrite 

catalysts and Ni-modified 

Vanadium oxide catalysts 

27840.000 

 17/2013 الموسيقى هاالستاذ الدكتور محمد غوانم
ــة      ــي منطقـ ــعبي فـ ــاء الشـ ــق الغنـ ــح وتوثيـ مسـ

 العقبة
9150.000 

ــاونه   ــه عيســــــــى خصــــــ الــــــــدكتورة امنــــــ
هيـام  . والدكتوره نوار قاسم الحمد و م

 علي الخطيب

مركز ا�ميرة 
 بسمه

18/2013 

ــية    ــة المؤسســـ ــرية والتعليميـــ ــئة االســـ التنشـــ
ودورهــا فــي ترســيخ ثقافــة العمــل التطــوعي     

 اليرموكلدى طلبة جامعة 

2000.000 

الــــدكتور محمــــد بــــديوي بنــــي ملحــــم      
 والدكتوره وصال الربضي

 19/2013 علوم الرياضة

ــض      ــى بعــ ــرح علــ ــدريبي مقتــ ــام تــ ــر برنــ أثــ
ــة    ــة والكيموحيويـــــــــــ ــايير الدمويـــــــــــ المعـــــــــــ
 واالستجابات الهرومونية في رياضة السباحة

1100.000 

  
  
  
 


