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الدكتور سامر النوايسة والدكتور 
 اكرم الرواشدة

 1/2015 الجغرافيا

الخصائص البيئية والسياحية للمحميات الطبيعية في 
دراسة مقارنة باستخدام أنظمة المعلومات : األردن

 الجغرافية 

4126.000 

صيانة المصادر التراثية  الدكتور عبدالرحيم علي احمد
 وادارتھا

2/2015 

فحص مواد البناء األثرية والقطع والتراكيب 
األمواج فوق الصوتية  الحجرية باستخدام تقنية

والطرق الفيزيائية والميكانيكية بهدف المحافظة 
 عليها

2934.000 

 3/2015 الرياضيات الدكتور عبدالكريم ناصر العمري
الحلول التقريبية التحليلية النظمة المعادالت 

  الفوضوية المحتوية على تأخير زمني 
5365.000 

 4/2015 علوم الرياضة فايزالدكتور محمد 

تأثير األحماض األمينية الثالثية األساسية على زمن 
التعب خالل الجري المتزايد للسرعة على جهاز 
السير المتحرك وبعض المواد البيوكيميائية المسببة 

 تعبًا عصبيًا وعضليًا 

8795.000 

الدكتور عالء احمد الجبالي والدكتور 
 والدكتور عماد ملكاوييزن العكام 

 5/2015 الصيدلة
The utilization of Cowpea mosaic 
virus as a clinical imaging agent 

20000.000 

 7/2015 اللغة ا�نجليزية وآدابھا االستاذ الدكتور عبدالله الشناق
معجم مصطلحات علم المعنى والبراغماتية 

 )عربي-انجليزي(
3100.000 

الدكتور اياد عيس السرطاوي 
 والطالبة روند خالد المالح

 8/2015 المحاسبة
عوامل النجاح الحرجة للمشاريع المحتضنة في 

 دراسة ميدانية: األردن
530.000 

الدكتور احمد محمد العمري 
 والطالب طارق محمد المومني

 9/2015 المحاسبة
على أداء الشركات  أثر اإلفصاح االلكتروني

 دراسة تطبيقية: الصناعية المساهمة العامة األردنية
560.000 
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 10/2015 ا�ثار الدكتور خالد البشايرة
استخدام االسمنت الجيري الخفيف في بناء الكنيسة 

 الغربية في أم الجمال، األردن
1430.000 

 1430.000 )غور األردن(دراسة تركيبية لمنطقة تل القرن  11/2015 علوم ا!رض والبيئة االستاذ الدكتور محمد عطا الله 

الدكتور مظهر الزعبي والدكتور عماد 
 ملكاوي والدكتور خالد بطاينة

 12/2015 العلوم الحياتية

التحقيق في أنواع االختالفات الجينية في المنطقة 
التابعة للجين  5غير القابلة للترجمة من جهة 

المسؤول عن انتاج بروتين مسؤول عن إعادة 
ارتباط وتصحيح المادة الوراثية في سرطانات 

 الثدي غير الوراثية

47650.000 

الدكتور عماد ملكاوي والدكتور خالد 
 بطاينة والدكتور وسام الخطيب

 13/2015 العلوم الحياتية

Biosurfactant Production, Antimicrobial 
Activity and UV Resistance of Stylophora 
pistilata and Galaxea fusciculares – 
Associated Bacteria from the Gulf of 
Aqaba 

49550.000 

الدكتور بهاء الدين الطراد والدكتور 
عماد ملكاوي والدكتور جانتي قار 

 بطاينةوالدكتور خالد 

 14/2015 العلوم الحياتية

تأثير العالج بمركب الثايموكوينون على تضخم غدة 
البروستات النات عن هرمون التستيستيرون في 

 جرذان التجارب

45150.000 

 2510.000 نشر نقوش آرامية متأخرة من غور الصافي 15/2015 النقوش الدكتور عمر الغول

الدكتور عبدالرحيم علي احمد 
والدكتور احمد الشرمان والدكتور 

 عاطف الشياب

صيانة المصادر التراثية 
 وادارتھا

16/2015 
دراسة تحليلية علمية لعينات زجاجية من موقع أم 

 قيس األثري
3160.000 

الدكتور محمد بدر بدارنه والدكتور 
 خالد مقابلة والدكتور حكم شطناوي

 17/2015 السياحة والسفر
تقويم التأثيرات االقتصادية االجتماعية للسياحة 

 البيئية في األردن
825.000 
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االستاذ الدكتور احمد العقلة 
واالستاذ الدكتور جميل اللحام 

والدكتور وسام الخطيب والمحاضر 
 المتفرغ محمد جوارنه

 14290.000 لعائلة القبار في األردنمراجعة تصنيفية  18/2015 العلوم الحياتية

الدكتور عبدالمنعم رواشدة والدكتور 
مفيد عواوده والدكتور رياض عبابنه 

 والدكتور احمد طلفاح

 19/2015 الكيمياء

التجمع الذاتي لمبلمرات الجزيئات الضخمة المكونة 
 Ru (Phen)3 [– Viologen-]Ru[من 

(phen)3[  معCB ]7,8[ 

81421.000 

 1430.000 التحليل التركيبي لشمال نطاق طيات وادي شعيب  20/2015 علوم ا!رض والبيئة األستاذ الدكتور محمد عطاالله 

الدكتور مهيب عواوده واألستاذ 
 الدكتور محمد عطاالله

 21/2015 علوم ا!رض والبيئة
لالنزالقات األرضية طرق متعددة لتقييم القابلية 

 عمان –على طريق جرش 
1820.000 

 2530.000 )2(المشروع االردني لمخطوطات البحر الميت  22/2015 النقوش  الدكتور عمر الغول

الدكتور واصف احمد السخاينة 
 واالستاذ الدكتور نهاد طشطوش

صيانة المصادر التراثية 
 وادارتھا

23/2015 

بناء مفاعل النتاج االنابيب النانوية الكربونية احادية 
الجدار لمختلف التطبيقات في الطب النانوي 
والتراث الحضاري وااللكترونيات والخاليا الشمسية 

 والمستشعرات البيولوجية الكهروكيميائية

7300.000 

االستاذ الدكتور زياد السعد والدكتور 
 محمد عبدالوهاب عكور

صيانة المصادر التراثية 
 وادارتھا

24/2015 
المتحف الذكي نظام للتحكم بمستوى االضاءة في 

 المتحف
6000.000 

االستاذ الدكتور زيدان كفافي 
 والدكتور لوكاس بتيت

 25/2015 ا�ثار
الحفريات األثرية المشتركة في تل دامية، موسم 

)2015( 
5460.000 
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الدكتورة سناء عبدالرؤوف العودات 
واالستاذ الدكتور احمد عبدالحليم 

 المالعبة

 26/2015 علوم ا!رض والبيئة

الدراسة المعدنية والجيوكيميائية والبترولوجية 
لمقاطع بازلتية محددة في االجزاء الوسطى 

 لمحافظة اربد، شمال األردن

8160.000 

 27/2015 الفيزياء عطوان بطاينةاالستاذ الدكتور بركات 
قياس غاز الرادون المشع في هواء المنازل 

 ومصادر المياه وفي التربة ومن مواد البناء
4320.000 

 28/2015 العلوم الحياتية األستاذ الدكتور احمد خليل

دراسة دور بعض مؤشرات اجهاد الشبكة 
تطور االندوبالزمية التشخيصية الجزيئية في 

 وانتشار سرطان بروستاتا االنسان

19980.000 

 29/2015 علوم ا!رض والبيئة الدكتور طالل محمد المومني

دراسة جيولوجية ومعدنية والتقييم الصناعي 
 –لرسوبيات الطين في تكوين جرش، منطقة جرش 

 شمال األردن

13270.000 

 30/2015 الكيمياء الحميدالدكتور عامر جعفر العبد 

دراسة نظرية حول تأثير : تطوير مجسات
المعوضات على قدرة المتشابكات على منح 

-DFTااللكترونات باالعتماد على نموذج الـ 

Theoretical Model 

4000.000 

" محمد هادي"الدكتور وسام 

 الخطيب
 31/2015 العلوم الحياتية

والفسيولوجية لبعض سالالت االستجابة الجزيئية 
 من القمح االردني للظروف البيئية القاسية

7930.000 

الدكتور ضرار محمد العمري 
 والدكتور يزن حسين العكام

 32/2015 الصيدلة

دراسة التداخالت الدوائية مع الصواغات وثباتية 
المستحضر الصيدالني باستخدام عملية التلبيس 

بعمليات التلبيس المعتادة الجافة مقارنة 
 المستخدمة حاليًا

13300.000 

االستاذ الدكتور ابراهيم ابو الجرايش 
 واالستاذ الدكتور مهدي الطايفه

 33/2015 الفيزياء
-Fe1(الخصائص الديناميكية الحرارية لسبائك 

xCox( باستخدام مسعر المسح التبايني 
1800.000 
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اياد عيسى السرطاوي الدكتور 
 واالستاذ الدكتور تركي الحمود

 34/2015 المحاسبة
االفصاح التصويري في التقارير السنوية للشركات 

 دراسة تحليلية: المساهمة العامة االردنية
920.000 

الدكتور عالء احمد الجبالي والدكتور 
 يزن العكام والدكتور اسامه ابو الرب

 35/2015 الصيدلة
The Biosynthesis of gold nanoparticles 
using plant extract and studying its 
antifungal activity 

15000.000 

الدكتور يزن حسين العكام والدكتور 
ضرار العمري والدكتور حسن 
الحمود والدكتور عالء الجبالي 

 والدكتور ابراهيم العبادي

 36/2015 الصيدلة
كشف الملوثات االستروجينية في مياه االردن 

 الجوفية والسطحية وتقييم فاعليتها
18704.000 

الدكتور حسن علي الحمود والدكتور 
 يزن العكام والمدرس ياسمين حمزات

 37/2015 الصيدلة

The Effect of Mixing the Polymers, and 
the Surfactants on the Swelling Rate, Gel 
Evolution, and Dimensional Changes of 
the Tablets to Prepare a Controlled 
Release Tablets 

13156.000 

 


