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 جامعــــــة احلسيـــــــــن بن طـــــــــالل
 عمـــادة البحـــث العلمـــــي 

 موزعة حسب السنوات لغاية اترخيو  2005قائمة األحباث العلمية ادلدعومة من اجلامعة من عام 

 الباحثٌن ادلشاركٌن اتريخ الدعم      مقدار الدعم اسم البحث الكلية أسم الباحث ت

1.  
هللا أبو د. خليل عبد 
 صبيح

 العلوم

Insulin mimies to 

wards an insulin 

substitute for diabetes 

patients. 

1450 
2/4/2005  

اآلاثر واإلدارة  د. زايد مهدي السالمٌن  .2
 الفندقية

مسح جيوفيزايئي أثري دلنطقة ادلدرس 
 500 يف مدينة البرتاء األثرية.

 د.زلمود فرحيات  27/12/2006
 جاتد.دمحم الفر 

 د.عيد الطرزي

 العلوم د. عيد عبد الرزاق  .3

Synthesis and 

characterization of a 

more effective 

pesticide and the 

theoretical studies of 

their stability 

2400 

4/4/2005  

 د.عالء احملتسب 2/4/2005 700زيت بذرة البندورة استخالصو وتركيبو  العلوم د. لورنس دمحم الربغلي  .4
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 وخصائصو واستعماالتو
Tomato seed oil: 

Extraction, 

Composition, 

Properties and uses. 

 العلوم د. دمحم علي الوداين   .5
Nitrogen cycle of the 

Red Sea (Aqaba) from 

isotopic Perspective. 
2500 

 د.خالد الفندي 18/5/2006

 العلوم د. دمحم علي الوداين   .6

Gut Content analysis 

and in situ grazing 

experiments of selected 

species of Zooplankton 

2500 
 د.خالد الفندي 18/5/2006

 اذلندسة د. عالء احملتسب  .7

Effect of Drying 

Methods on 

Dehydration of 

Jordanian Tomato 

(Experimental & 

Analytical Approach) 

5000 

 د.دمحم احلراحشة 6/6/2006
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 د. عبد الكرمي عواد  .8
أدارة األعمال 

 واالقتصاد

The Ability Of 

Jordanian 

Manufacturing 

Companies to Use the 

Dimensions Of Agility 

and Flexibility in 

Dealing with Uncertain 

Business Environment. 

1347 

 د.جيمس اوكاين 6/6/2006

 اذلندسة د. خالد أرخيص الطراونة  .9
ولوجيا واخلامات ادلعدنية يف اجلي

 7100 زلافظة معان.
 د.دمحم احلراحشة 6/6/2006

 د.صالح ذايابت

 العلوم د. زىًن عمر   .10
Karyotypic Study on 

some rodents and bats 

from Jordan. 
2000 

 د.مصطفى سوزن 22/5/2006
 د.امحد كرااتش

 و د. دمحم الوداين
 

 اذلندسة د. صالح ذايابت   .11
ـاءة وتقويـم الفوسفـات األردنـي رفـع كف

 25597 ) الشيديـة(.
 د.خالد الطراونة 3/10/2006

 د.مهند حرارة

 اذلندسة د. دمحم احلراحشة  .12
استخـدام طرق ادليكروويـف 

 ابستخـالص الزيـت الصخـري األردين
 د.عدانن احلراحشة 30/10/2006 28527

 د.خالد الطراونة
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13.  
د. عالء الدين علي 

 القطاطشة
 

ألمًنة عائشة ا
 للتمريض

"تقدير السيلينيوم يف الغذاء والرتبة 
ومدى ارتباطو ابلكميات ادلستهلكة 

 يومياً يف معان/ األردن"

13200 
 د.خليل الطيف 16/4/2007

 د.مالك حدادين

اآلاثر واإلدارة  د. زايد مهدي السالمٌن   .14
 الفندقية

التنقيب األثري يف منطقة الصدقة/ 
 معان

 د. سعد أمحد الطويسي 24/4/2007 4380

 العلوم د. خالد غازي الفندي  .15
التنوع والتوزيع العمودي والنشاطات 
اإليضية لألحياء الدقيقة يف الينابيع 

 احلارة والبحر ادليت /األردن
18500 

8/5/2007  

  5/12/2007 1300 " دراسة حسابية لتتمرة قواعد شيف" العلوم د. طارق ارشيدات  .16

اآلاثر واإلدارة  د . سعد الطويسي  .17
 الفندقية

The Second Season of 

the AL-Thulaythwuat 

Archaeological Survey 

and Excavation Project 
1945 

16/1/2008  

 العلوم د. عبد الرمحن الطواىا  .18
دراسة وتقييم احملفزات يف زايدة إنتاج 
الزيوت النباتية الطبية يف مشال وجنوب 

 األردن
3230 

 نضال عوداتد. 2/6/2008
 د.دمحم عودات
 د.فيصل عبابنة

  7/5/2008 2470تطوير بررلية مرئية متفاعلة لتدريس تكنولوجيا  د فارس فريج  .19
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 مادة الرايضيات ادلعلومات

" استخدام سللفات الفوسفوجبسيوم  اذلندسة د. دمحم احلويطي  .20
  2/6/2008 7000 األردين يف الزراعة وصناعة اإلمسنت

 العلوم رايرةد. إديان الص  .21

Numerical modeling of 

premixed flames under 

the effect of 

preferential diffusion 

and heat loss 

1175 

21/5/2008  

 اذلندسة د. خالد عارف  .22
ادلبلمرات التجارية وادلصنعة سلربايً 

ادلسخدمة يف صناعة أغلفة الطعام يف 
 االردن

8800 
24/6/2008  

 اذلندسة د. مروان بطيحو  .23

دراسة إمكانية التخلص من غاز اثين 
أكسيد الكربيت: مدخل جديد 

( من SO2لتقليل انبعاث غاز )
معامل معاجلة الصخر الزييت األردين 

 يف ادلستقبل

24962 

13/4/2009  

مركز األنباط للدراسات   .24
 اآلاثرية

اآلاثر واإلدارة 
 الفندقية

الندوة األوىل لدراسات األنباط )وقائع 
 850 ر(مؤمت

  

 اذلندسة د. أمحد أبو جري  .25
إنتاج الديزل احليوي من سللفات 

 الزيوت ادلنزلية
9800 

 د.عالء احملتسب 26/3/2009
 د.مهند حرارة
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أدارة األعمال  د. جهاد الدحيات  .26
 واالقتصاد

Problems For 

implementing Strategic 

Decision Successfully 

850 
22/2/2009 Dr.John 

Anchor 

 . عادل آل خطابد  .27

 
 

أدارة األعمال 
 واالقتصاد

The Low Standard of 

Country Risk Analysis 

Undertaken by 

International 

Companies 

975 

22/2/2009  

 د. عبد الكرمي عيال عواد  .28
أدارة األعمال 

 واالقتصاد

The Influence of 

tactical flexibilities on 

the achievement of 

operational goals 

1000 
3/3/2009  

 اذلندسة د. ىاين النوافلة  .29

–استخالص الزيت الصخري األردين 
ادلرحلة األوىل : طرق االستخراج 

 ابدلذيبات

9450 
 د.فارس فريج 5/5/2009

 د. دمحم الطراونة  .30
اآلاثر واإلدارة 

 الفندقية

مشروع مسوحات وحفرايت شرق 
 ابير

2925 
 د.فوزي قاسم ابودنو 26/5/2009
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     أدارة األع د. أخالص الطراونو  .31

 مال واالقتصاد

Human Resource 

Management and 

Turnover Intention: the 

Case of Jordanian 

Hotel industry 

1500 

  

 اذلندسة د. مهند حرارة  .32
التحقق من ظروف اجلراين يف 

 اذليدروسايكلون
2322 

 د.فراس فريج 28/10/2009
 د.دمحم احلراحشة

 امل الذايابتد.س

 اذلندسة د. دمحم احلراحشة  .33
فلزات من اخلامات : مقدمة إىل 

 استخالص الفلزات
4250 

 د.وليد خليفة 24/11/2009

 د. سعد الطويسي  .34
اآلاثر واإلدارة 

 الفندقية

أتثًن تراكم الرسوبيات الرتابية على 
 أسطح الواجهات الصخرية يف البرتاء

3750 
  

إدارة األعمال  د. سليمان آل خطاب  .35
 واالقتصاد

Marketing strategic 

Alliances :The Hotel 

Sector in Jordan 

2100 
3/3/2010  

 د. صالح السلمان  .36

مركز األمًنة 
بسمة للرتاث 

 الثقايف غًن ادلادي

موسوعة األمًنة بسمة بنت طالل 
للرتاث الثقايف غًن ادلادي ) ادلرحلة 

 األوىل : لواء البرتاء وجواره(
7000 

 د.دمحم عيسى جرادات 7/6/2010
 د.دمحم الشريدة
 د.موفق بشارة
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 د.مىن ابو درويش
 د.مصطفى اخلشمان
 د.يوسف شكري

 د. عادل آل خطاب  .37
إدارة األعمال 

 واالقتصاد
 950 خطر الدولة ادلضيفة يف التجارة الدولية

12/7/2010  

 العلوم كلية زيتون أبو صابر أمحد د.  .38

 على النباتية صاتادلستخل بعض أتثًن
 والكبد، للبنكرايس، الوظيفية احلالة

 السكري مرض  حالة يف والكلى
 اجلردان عند األلوكساين

1050 

13/12/2010  

 إدارة كليــة السبوع سند سليمان د.  .39
 األعمال

 الصناعية الشركـات يف اإلدارية احملاسبة
  4/1/2011 1950 شاملة دراسة-(ع.م)

 العلــوم كلية لةالعضاي محود سليم د.  .40

Evaluation of pollution 

in the Gulf of Aqaba 

using bivalves (benthic 

invertebrates as a 

Platform 

24200 

13/12/2010  

 Risk Perception inإدارة األعمال  زلمود إبراىيم الرواد د.  .41

jordan 1200 6/7/2011  



9 

 

 واالقتصاد

إدارة األعمال  عادل آل خطاب د.  .42
 االقتصادو 

"Obstacle of Country 

Risk Management 
1465 

27/9/2011  

إدارة األعمال  جهاد صاحل الدحيات د. . .43
 واالقتصاد

 1040 فحص ادلشاريع الدولية
 د.عادل آل خطاب 16/1/2012

 د.زلمود الرواد 

كلية االمًنة  د. موفق ادلومين  .44
 عائشة

Seeking Care 

Behaviour of Men 

With sexual 

Dysfunction In Jordan 
3300 

  

كلية البرتاء  د. دمحم الطراونة  .45
 للسياحة واالاثر

ادلوسم الرابع دلشروع ادلسح االثري 
والتنقيب يف منطقة الثليثوات اجلنوبية 

 / جنوب االردن
 

4000 

16/4/2014  د.وائل أبو عزيز  
 د.فوزي ابودنو

 د.سعد الطويسي

كلية البرتاء  د. دمحم الطراونة  .46
 لسياحة واالاثرل

ادلوسم الثالث دلشروع ادلسح االثري 
والتنقيب يف منطقة الثليثوات اجلنوبية 

  / جنوب االردن
  

2950 

22/4/2014  د.وائل أبو عزيز 
 د.فوزي أبودنو

 د.سعد الطويسي
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47.  
 د. سليمان النعيمات

 كلية العلوم
تنوع الكائنات احلية الدقيقة ادلرتبطة 

ادلناطق  بطبقة الورنيش الصخرية يف
 الصحراوية من حوض اجلفر االردين

22790   

48.  

 فخري يوسفد. 

 كلية العلوم

Study of Solubility 

Enhancement of 

Some Insoluble 

Drugs Using 

Natural…. 

22000   

49.  

 نور البدور د. 

كلية العلوم 
 الرتبوية

مدى التزام مؤسسات القطاعٌن العام 
 واخلاص يف زلافظيت معان والعقبة

بتشغيل األشخاص ادلعوقٌن مبوجب 
أحكام قانون حقوق األشخاص 

……….. 

 

3000   
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50.  

 عادل آل  خطابد.
ادارة االعمال 

 واالقتصاد

PERCEPTION OF 

TRANSPORT RISK 

IN THE JORDANIAN 

 PUBLIC 

3700   

51.  
 د.فوزي ابو دنو

كلية البرتاء 
 للسياحة واالاثر

ادلوسم اخلامس دلشروع ادلسح 
الثري يف منطقة شرق ابير والتنقيب ا

 )اخلشابية( /جنوب االردن
9700 

  

52.  
 د. ليما عبدالرمحن سلادمو

 اذلندسة
إنتاج الغاز احليوي من 

 199 ادلخلفات العضوية

  

53.  

لورنس عبد الرزاق د.
 احلديد

كلية االمًنة 
 عائشة

" Knowledge, attitude 

and practices of 

diabetes among 

university community 

in South Jordan: An 

explorative study. 

 

2500   
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54.  

 ىاين عباس النوافلةد.

كلية االمًنة 
 عائشة

" Spirituality and mental 

health trajectories 

among university 

students in South 

Jordan." 
 

2700   

55.  
كلية البرتاء  دمحم بركات الطراونةد.

 للسياحة واالاثر
من مشروع البادية  "ادلوسم السادس

 اجلنوبية الشرقية /اخلشابية

9500 

 

  

56.  

 ىيام سالمة األعرجد.
كلية االمًنة 

 عائشة

:  "الشكاوي اجلسدية والعضلية 
وأتثًنىا على الرضا الوظيفي عن 

العمل  بٌن العاملٌن يف قطاع الرعاية 
 الصحية يف االردن "

4900   

   199سانة ذاتية الدمك ابستبدال تطوير اخلر  اذلندسة زلمود بشًن احلسناتد.  .57
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 نسبة من االمسنت ابلزجاج ادلدور

58.  

 ىاين عباس النوافلةد.

كلية االمًنة 
 عائشة

"Hand hygiene and infection 
control and 

prevention in 
Jordan; revisiting 

the topic"  

 

5600   

59.  

مركز األنباط  د.زايد مهدي السالمٌن
 للدراسات األثرية

ح األاثري وااليبغرايف )النقشي( "ادلس

دلنطقة جنوب اخلضرى يف احلرة 

 الشمالية : ادلوسم األول "

3720   
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 سيـــــــــن بن طـــــــــاللجامعــــــة احل

 عمـــادة البحـــث العلمـــــي
 الغاء الدعم 

 

60.  

مركز األنباط  د.دمحم بركات الطراونة 
 للدراسات األثرية

ادلوسم السابع دلشروع ادلسح 
والتنقيب األثري يف منطقة شرق 

 اجلفر /جنوب األردن "

 

13000   

      مقدار الدعم سنة الدعم اسم البحث الكلية أسم الباحث ت



15 

 

 

 1150 2012 قياس اجلودة وادلقياس ادلرجعي يف قطاع السياحة يف األردن إدارة األعمال واالقتصاد نسيم دمحم الطويسيد.  .1

 1000 2008 النمو السكاين العمراين يف معان )كتاب( اآلاثر واإلدارة الفندقية د أيوب الفناطسةد. عبد احلمي  .2

 270 2007 ُلقى أثرية من قلعة الشوبك /دراسة حتليلية اآلاثر واإلدارة الفندقية د. منصور عبد العزيز الشقًنات  .3

 200 2007 2005ة جملموعة القطع النقدية ادلكتشفة يف حفرايت ادلعبد اجلنويب دلدينة البرتاء من موسم عام دراسة حتليلي اآلاثر واإلدارة الفندقية د. زايد مهدي السالمٌن  .4

 Documentation and mapping of the ancient roads in southern Jordan اآلاثر واإلدارة الفندقية د. فوزي أبو دنة  .5

Phase I: The Sharah region. 2008 2300 

سمة للرتاث الثقايف بمركز األمًنة  السالمٌند. زايد   .6
 2550 2010 تقاليد ادلياه والري يف وادي موسى وجذورىا التارخيية غًن ادلادي


