التسلسل

عام 2014
مقدار الدعم خالل العام 484398الف دينار
عنوان البحث
الكلية
اسم الباحث

1

د.محمود عوايشة

الطب

2

د.منير أبو هاللة

الطب

3

د.منير أبو هاللة

الطب

4

د.خالد الطراونة

العلوم

5

د.محمد الليمون

العلوم

6

د.يوسف الصرايرة

الطب

7

د.وائل الزرعيني

العلوم

8

د.خالد الصرايرة

Medical and
محددات النقص المؤقت في افراز
الغدة الدرقية
البحث عن الطفرات التي تحدث في
التوصيف الجزيئي لفيروس مرض
النيوكاسل في الدواجن

تاريخ الدعم
24/08/2014
07/12/2014
07/12/2014
20/10/2014

Lipolytic Hydrolysis of
used cocking oil for the
production of fatty acids

20/10/2014

and Glycerin
Anti-tumor activity of
nevel cancer oro-drugs
metabolically activated
by selected iso forms of

20/10/2014

cy to chrome puso in
cancer

Detection of atypical pneumonia causing
microorganisms in

07/12/2014

patients with community
دور االدارة المدرسية في نشر
عمادة

ثقافة استخدام تكنولوجيا

البحث

المعلومات واالتصاالت في

العلمي

المجتمع المدرسي في المدارس
الثانوية االردنية من وجهة نظر

06/11/2014

اتجاهات الستخدام انزيم
9

د.عمر عطروز

العلوم

10

د.منى المالك

التمريض

11

د.وجدان الكركي

جاالكتوسايداز المستخلص من
نباتات مختلفة لتحضير حليب

07/12/2014

ومصل اللبن خالي الالكتوز

العلوم
التربوية

االحتياجات التعليمية لالم اثناء
المرحلة االنجابية

22/10/2014

تأثير القرآن الكريم على نشاط
الجنين بالمقارنة مع المؤثرات

02/06/2014

الصوتية االخرى
التوزيع المكاني للجسور واالنفاق

الدكتور نايف

العلوم

الروسان

االجتماعية

13

د .أسيد الذنيبات

الحقوق

14

د.حامد الزعبي

الطب

15

د .باسم الحوامدة

16

د.ايناس الزيادنه

12

في مدينة عمان ومدى كفاءتها في
حل االزمات المرورية باستخدام

03/11/2014

االستشعار عن بعد ونظم
المعلومات الجغرافية
مدى مشروعية خروج نظام
التأمين اإللزامي على قواعد الفعل

01/09/2014

الضار وتعويضه (دراسة في
الكشف عن انتشار جرثومة
 MRSAالوبائي لدى مرضى
التحسس االنفي والكشف عن

02/06/2014

التحسس للمضادات الحيوية لدى
هذه الجرثومة

العلوم
التربوية

االحتياجات البيداغوجية ألعضاء
هيئة التدريس في جامعة مؤتة في

06/01/2014

ضوء معايير ضمان الجوده
نسبة التحسس لدى االطفال

الطب

المصابين باالزمة في مستشفى
الكرك الحكومي

02/06/2014

استخدام تقنية االستشعار عن بعد
العلوم

ونظم المعلومات الجغرافية GIS

17

د.سطام الشقور

18

د.خالد الشرفاء

19

د.حمزه المحاسنة

20

د.هاني الحمايدة

الطب

21

د.ايمان البطاينة

الطب

22

د.منتهى بني هاني

االعمال

Being afimale
Entrepreneur in
apatiarchal society:the
case of jordan

06/11/2014

23

د.أحمد عبد اللطيف
أبو أسعد

العلوم
التربوية

فاعلية برنامج ارشادي مستند الى
التمكين النفسي في تحسين الرضا
الحياتي...

14/04/2014

االجتماعية

في التحليل المكاني للمناطق

03/11/2014

المعرضة للفياضانات في مدينة
العقبة
دراسة اشارات نقص العناصر

العلوم

المعدنية والتأثير على انتاجية
انزيم فنيل النيين آمونيا الياز في

20/10/2014

اوراق البندورة
الدراسة االولية للدمى الطينية
العلوم

الحيوانية المكتشفة في موقع

االجتماعية

الصفية في االردن والعائد لفترة

20/10/2014

العصر الحجري الحديث
تفاعلية اختبار الوخز الجلدي من
المستشفيات المسببة المراض
التحسس لدى المرضى المصابين

24/08/2014

بالتهاب االنف االرجي في
مستشفى الكرك الحكومي
المسح المصلي لمرض حساسية
القمح عند مرضى السكري النوع

02/06/2014

األول

