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     كلية الصيدلة 
 

 قيمة الدعم مدة المشروع

 بالدينار

قرار مجلس البحث 

 العلمي
اسم عضو هيئة  اسم المشروع

 التدريس
 التسلسل

سنة وسبعة 

 أشهر 
85000 

 دينار أردني 

(4/10/2017-2018)  Enhanced stability of 

Lecithin –Chitosan 

nanoparticles via covalent 

crosslinking        

Subsequent, and evaluation 

as drug delivery vehicle. 

اسراء الضمور د.  1 

  52.000 سنتين

 ً  ديناراً أردنيا

( 3/12/2017-2018 ) Synthesis Zeolite P for Drug 

Delivery Application                                        

فريزة جميل مهنا  د.

نعمان خلف د.  

رنا أبو حويج د.    

2 

سنة وأربعة 

 اشهر 
10350 

 دينار أردنيا

( 1/21/2017-2018 ) Analysis of Antibiotic in 

Milk, Egg, Meat, Poultry and 

Fish in Jourdan 

 د. حسن معطي

أ.د. أحمد خلف   

 د. ديما فخري خاطر

3 
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 كلية الهندسة 

 
 قيمة الدعم مدة المشروع

 بالدينار

قرار مجلس البحث 

 العلمي
اسم عضو هيئة  اسم المشروع

 التدريس
 التسلسل

 (10000) ثالث سنوات

  ً  ديناراً أردنيا

( 2/19/2017-2018 ) Efficient Utilization of 

Spectrum Allocations of 

GPS and Mobile 

Services in 

Smart Phone Mobile 

Handsets 

 يد. طاهر الشربات

 م. رنا رمضان

1 

 

 كلية التمريض 
 

 قيمة الدعم مدة المشروع

 بالدينار

قرار مجلس البحث 

 العلمي
اسم عضو هيئة  اسم المشروع

 التدريس
 التسلسل

 3900 سنة وثالثة أشهر 

 ً  ديناراً أردنيا

)2018-2017/8/1( Effectiveness of flipped class 

versus traditional lecture on 

academic performance and 

satisfaction of BSN nursing 

students 

  

 د. ساجدة حوامدة 

 

1 
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 كلية اآلداب والعلوم 

 
 قيمة الدعم مدة المشروع

 بالدينار

اسم عضو هيئة  اسم المشروع قرار مجلس البحث العلمي

 التدريس
 التسلسل

 2500 ستة أشهر 

  ً  ديناراً أردنيا

مستوى تطبيق استراتيجيات  )2018-2017/7/1(

التدريس الحديثة من وجهة نظر 

أعضاء هيئة التدريس في جامعة 

 عمان االهلية

الدكتورة مها 

خريسات )الباحث 

الرئيسي( والدكتورة 

 أسماء العمري

1 

 1100 خمسة أشهر 

  ً ديناراً أردنيا  

)2018-2017/15/1( The Construction of 

Jordanian Masculinities in 

TV Shows: A Comparative 

Study. 

 

 2 أ.د. سالم محادين

 

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي 
 

 قيمة الدعم مدة المشروع

 بالدينار

قرار مجلس البحث 

 العلمي
اسم عضو هيئة  اسم المشروع

 التدريس
 التسلسل

 7200 ستة أشهر

  ً  ديناراً أردنيا

3/5/2017-2018)  أتمتة مجلة البلقاء (

 

عمادة الدراسات 

العليا والبحث 

 العلمي

1 

 


