التسلسل

عام 2016
مقدار الدعم خالل العام 153529ألف دينار
عنوان البحث
الكلية
اسم الباحث

تاريخ الدعم

1

طلبة الدكتور
عصرالمطارنة

الهندسة

Smart Glass For Blind And
Poor Vision People

08/07/1905

2

الدكتور أحمد السقرات

التمريض

تقييم المشاكل الصحية بين طالب
المدارس المراهقين والذين تتراوح
أعمارهم من  15 – 13سنة
باستخدام استبانة الصحة المدرسية
العالمية :دراسة لمدارس المرحلة
الثانوية الحكومية في األردن

13/03/2016

3

الدكتور عبد هللا
الخمايسة

التمريض

تقمل الرأس بين طلبة مدارس الكرك
الحكومية األساسية /إقليم الجنوب

16/03/2016

دراسة مقارنة ألثر الضغوط الجوية
4

طالب الماجستير نضال
ابراهيم الذنيبات

علوم الرياضة

المتنوعة على بعض المتغيرات
الفسيولوجية وفترة االستشفاء لدى

06/12/2016

العبي جري المسافات الطويلة
دراسة تـأثير استبدال مصادر الطاقة
5

الدكتور حسن العمري

الزراعة

6

الدكتورة رانيا العقاربة

اآلداب

(السكر والزيت) على كفاءة النمو،
تغيرات الجهاز الهضمي وكيمياء الدم

13/03/2016

عند الدجاج الالحم
دراسة تجريبية للضمائر في اللغة
العربية

09/06/2016

تأثير إضافة نباتين طبيين بالعلف"
7

الدكتور مصطفى
الرواشدة

الزراعة

،على نمو وتطور بكتيريا األمعاء
مقاومة األمراض ،معدل النمو ونوعية
اللحوم بالدواجن

09/06/2016

المدى المعرفي والسلوكي للممرضين
8

الدكتور سلطان مصلح

التمريض

9

الدكتور عمر الخوالدة

التمريض

10

الدكتور باسم الدحادحة العلوم التربوية

األردنيين في إعطاء التغذية الفرعية
الوريدية لمرضى السرطان في المراحل

02/11/2016

المتقدمة من المرض

تأثير تعليم الرعاية الذاتية لمرض
السكري على أنشطة الرعاية الذاتية
لمرض السكري واإلدراك المرضي
وااللتزام بالدواء ونوعية الحياة ومعدل

02/11/2016

خضاب الدم السكري عند مرضى
السكري من النوع الثاني
قائمة األفكار الالعقالنية لدى
السجناء المحكوم عليهم باإلرهاب
والتطرف الديني في األردن وأساليب

02/11/2016

التعامل معهم
تقييم النوعية والمعالجة األولية
11

طالب الماجستير مروان
مراد علي

الهندسة

للمخلفات الصناعية السائلة لمصانع
محددة في مدينة الحسين بن عبد اهلل

02/11/2016

الثاني الصناعية
12

من األستاذ الدكتور
حسن الربابعة

االداب

13

الطالب عمر التويجري

الهندسة

ديوان عاصم بن عمرو التميمي
"جمع وتحقيق ودراسة
تقييم ورفع كفاءة محطة معالجة
المياه العادمة في مستشفى الكرك

02/11/2016
13/03/2016

