
 2014لعام  والدراسات العليا المشاريع البحثية المدعومة من عمادة البحث العلمي
 

 القسم الباحثاسم 
 رقم

 المشروع
 المشروع عنوان

قيمة 
  الدعم

 1/2014 الرياضيات األستاذ الدكتور موفق حجه
The Special Role of 
Orthocenrtic Simplices 

2800.000 

 األستاذ الدكتور زياد السعد
انة المصادر صي

 التراثية وادارتها
2/2014 

إعداد صيانة وترميم لموقع البيضا 
 األثري في البتراء

3705.000 

 3/2014 اآلثار الدكتور احمد الشرمان

المواد األولية وتقنية الصناعة 
للفخار األيوبي/المملوكي 
المزجج المكتشف من موقع 
يعمون/شمال األردن )موسمي 

يلية ( دراسة تحل2005و  2000

 علمية

2500.000 

 4/2014 العلوم الحياتية الدكتور وسام الخطيب

"دراسة وراثية جزيئية للمحاكاة 
والتخصصية لظروف الملوحة 
والجفاف والحرارة في نبات 

Arabidopsis thalians 

19880.000 

الدكتور احمد اشتيات 
والدكتوره ياسمين عبيدات 

 واالستاذ الدكتور رامي حداد

 5/2014 مدنيةالهندسة ال
إنتاج خرسانة ذاتية الرص 

 باستخدام غبار االسمنت األبيض
6510.000 

الدكتورة سميرة عبدهللا 
الرفاعي والطالبة مرام 

الدراسات 
 االسالمية

6/2014 
اتجاهات طلبة جامعة اليرموك 
نحو افكار تيار الجندر النسوي 

900.000 



 القسم الباحثاسم 
 رقم

 المشروع
 المشروع عنوان

قيمة 
  الدعم

 وعالقتها بالقيم االخالقية لديهم عبدالباسط الشلول

الدكتورة ياسمين طالب 
عبيدات والدكتور احمد شتيات 

غازي ابو  واالستاذ الدكتور
 فرسخ

 7/2014 الهندسة المدنية

Retrofitting of Reinforeed 
Concrete beam-column Joint 
with FRP Under Cyclic 
Loading  

22010.000 

 الدكتور زياد السعد األستاذ
صيانة المصادر 

 ارتهاوإدالتراثية 
8/2014 

تحديد المنشأ لقطعة أثرية 
معدنية مجهولة المصدر وصيانتها 
من مقتنيات متحف التراث 

  األردني

2525.000 

 9/2014 اآلثار الدكتور احمد الشرمان

دراسة علمية تحليلية للمواد 
وتقنية الصناعة للفخار  األولية

 أمالعباسي المكتشف من موقع 
 األردن، شمال األثريقيس 

 ("2011سم )مو

1940.000 

الدكتور مفيد عبدهللا عواوده 
والدكتور قاسم ابراهيم 

 مهيدات

 10/2014 الفيزياء

Characterization of 
Environmental Pollutants 
Using Mossbauer 
Spectroscopy 

12100.000 

االستاذة الدكتور فاطمه 
الصمادي واالستاذ الدكتور 

 خميس عباس

 11/2014 الكيمياء
Synthesis and 
Characterization of some 
Unsymmetrical Schiff Bases 

9620.000 



 القسم الباحثاسم 
 رقم

 المشروع
 المشروع عنوان

قيمة 
  الدعم

and their Transition Metal 

Complexes  ( Phase II) 

 واألستاذالدكتورة امل حرب 
 الدكتور ابراهيم ابو الجرايش

 12/2014 العلوم الحياتية
تأثير تعريض بذور العدس للمجال 

بات المغناطيسي الثابت على االن
 والنمو

17670.000 

الدكتور رياض مهيدات والدكتور 
عماد ملكاوي والدكتور محمود 

 القضاة

 13/2014 العلوم الحياتية

التحليل الكيميائي ودراسة 
مضادات األكسدة وتأثير الزيوت 
الطيارة المستخلصة من أنواع 
من جنس الكيوم التي تنمو بريا 
في صحراء األردن على نمو 

 البكتيريا

15460.000 

 14/2014 الفيزياء الدكتور زيد قاسم عبابنه

قياس تراكيز العناصر المشعة في 
المنتوجات البحرية المعلبة )تونا و 
ساردين( المستهلكة في األردن 

 وحساب الجرعات اإلشعاعية

3200.000 

 15/2014 الرياضيات الدكتور موفق حجه األستاذ
خواص الزوايا الزوجية 

 للمجسمات البسيطية
2800.000 

الدكتور عبدهللا محمد 
 طشطوش

هندسة النظم 
والمعلوماتية الطبية 

 الحيوية
16/2014 

تصميم ومحاكاة مجسات طبية 
بناء  CMOSباستخدام تقنية 

 على ثنائية الكهروقطبية

21500.000 

الدكتورة سميرة عبدهللا 
الرفاعي والطالبة مرام 

الدراسات 
 االسالمية

17/2014 
درجة التزام الطلبة باخالقيات 
طالب العلم من وجهة نظر اعضاء 

600.000 



 القسم الباحثاسم 
 رقم

 المشروع
 المشروع عنوان

قيمة 
  الدعم

الهيئة التدريسية في جامعة  عبدالباسط الشلول
 اليرموك: دراسة حالة

الدكتور اكرم عاطف رواشدة 
 والدكتور مخلص عبابنه

 18/2014 السياحة والسفر
المعايير البيئية في الفنادق 
والمنتجعات السياحية األردنية: 

 يةدراسة استكشاف

2140.000 

الدكتور عماد ملكاوي والدكتور 
 فؤاد الحوراني

 19/2014 العلوم الحياتية

Coral Associated Microbial 
Conmmunity Structure in 
Polluted Sites in the gulf of 
Aqaba 

19900.000 

 20/2014 العلوم الحياتية الدكتورة مي صادق األستاذة

Prevalence of BRCAL 
185delAG BRCAI 5382ins C 
and BRCA2 6174delT 
Mutations and their 
Association with Breaset 
Cancer in Jordanian Females 

6630.000 

الدكتور عاطف الشياب 
 والدكتور احمد الشرمان

 21/2014 اآلثار
دراسة وصفية تصنيفية وتحليلية 
للقى األثرية المكتشفة من موقع 

 (2013ام قيس األثري )موسم 

7485.000 

الدكتور زيدان كفافي  األستاذ
 والدكتور لوكاس بتيت

 22/2014 اآلثار
الحفريات األثرية المشتكرة في 

 2014تل دامية / موسم 
5700.000 

 الدكتور محمد عطاهلل
علوم األرض 

 والبيئة
23/2014 

التطور البائي للمنطقة الواقعة 
 شمال قبة عجلون

1500.000 



 القسم الباحثاسم 
 رقم

 المشروع
 المشروع عنوان

قيمة 
  الدعم

 

مد ابو الدكتور لطفي اح
 الهيجاء

اللغة االنجليزية 
 وآدابها

24/2014 

A Sociopragmatic Analysis of 
Non-native Written 
Discourse: The Case of 
Yarmouk University Students 

1140.000 

الدكتور مهيب عواوده والدكتور 
خلدون القضاة والدكتورة سناء 

 العودات

علوم األرض 
 والبيئة

25/2014 
تدوير النفايات الصلبة في برنامج 

 جامعة اليرموك
91412.000 

الدكتور اياد عيسى 
 السرطاوي

 26/2014 المحاسبة

أثر تنوع مجلس االدارة على 
األداء المالي للشركات األردنية 
المدرجة في بوصة عمان: دراسة 

 ميدانية

920.000 

الدكتورة سميرة عبدهللا 
 الرفاعي 

الدراسات 
 االسالمية

27/2014 
لفقه التربوي للخطاب النبوي ا

 في قضايا المرأة رؤية منهجية
120.000 

الدكتور محمود القضاة 
واالستاذ الدكتور حسن 

 طشطوش

 28/2014 الكيمياء

فصل وتشخيص المكونات 
الكيميائية لنبتة الميرمية 
اليهودية ودراسة فعاليتها كمضاد 

 لألكسدة

16890.000 

الدكتور محمود  األستاذ
الدكتور  ألستاذواالطالب 

 حسن طشطوش

 29/2014 الكيمياء
The Chemoselective [3+2] 
Cyelization Reactions of bis-
Thiocarbohydrazones With a 

5320.000 



 القسم الباحثاسم 
 رقم

 المشروع
 المشروع عنوان

قيمة 
  الدعم

- halooketones: An Entry to 
Highly Substituted Thiazoles 

 30/2014 الطب الدكتور معاوية خطاطبه
ة القدرات المعرفية واإللمام بعملي

 االسعاف االولي
920.000 

الدكتور ايمن حموده  األستاذ
واالستاذ الدكتور صبري 

 محمود

 31/2014 الكيمياء

لتحطيم المحفز المدعم 
بالتشعيع للكلوروفينوالت األحادية 
والثنائية والثالثية في المحاليل 
المائية بواسطة تفاعل فينتون 

 غير المتجانس

19880.000 

 

 


