
 جامعــــــة احلسيـــــــــن بن طـــــــــالل

 عمـــادة البحـــث العلمـــــي

  دعم البحث العلمي/ وزارة التعليم العايل والبحث العلمي صندوق قائمة األحباث العلمية املدعومة من 

 الكلية أسم الباحث ت
 الباحث ادلشارك

 مقدار الدعم سنة الدعم اسم البحث

1.  
 العلوم الزعيبد. حابس سعيد 

 

 د.صالح ذايابت

 

تطوٌر طرٌمة رخٌصة الثمن لمعالجة مٌاه 

غسٌل الفوسفات باستخدام طرٌمة التعوٌم 

 بالهواء المذاب واألغشٌة

1/12/2008 00844 

2.  
 اهلندسة فراس فريجد. 

 د.بول النغستون

 د.ليلى اخلطيب

 د.دمحم دويرج

.Developing a solid recycling to 

recover valuables from electric 

and electronic waste (e-waste) 

using vibration 

 

 

18/11/2008 

 

00444 



3.  
 اهلندسة د. مهند حرارة

 د.فراس فريج

 د.دمحم احلراحشة

 د.صالح ذايابت

investigation into the flow 

conditions of hydrocyclone 

 

84/88/8004 04844 

4.  
 العلوم د. فؤاد العبابنة

-Speciation analysis of organo د.دمحم الوداين

metallic and inorganic 

compounds of mercury in 

water, fish, and sediments of 

Aqaba Gulf -Red Sea 

18/11/2008 

040044 

5.  
 اهلندسة د. ليلى اخلطيب

Dr.Rinat Nottingham/ 

University Trent 

 د.دمحم اخلشمان

 د.دمحم احلويطي

 د.فراس فريج

تطوٌر أغشٌة مسامٌة مماومة لإلنسداد 

 ألغراض معالجة المٌاه

2/7/2009 

05094 

6.  
 اهلندسة د. هاين حميسن النوافلة

د.سامر غرابله/اجلامعة 
 االدلانية 

د.دمحم العدوس/اجلمعية 

Utilization of Oil Shale as a 

Source of Energy in Jordan; 

Direct Burning and Shale Oil 

Extraction Phase l 

2/7/2009 

 
00544 



 ادللكية العلمية

د.مجيل االصفر/اجلامعة 
 االردنية

 

 زايد السالمنيد.   .7

البرتاء 
للسياحة 
 واالاثر

 د.منصور شقريات
 د.نيل فولكنر/جامعة لندن

د.نيكوالس 
 ساوندرز/جامعة بريستول

المشروع أآلثاري للثورة العربً الكبرى 

 00049 8005 الموسم الرابع –

 العلوم د. دمحم علي الوداين  .8

 أ.د.خليل اللطيف 
أ.د.امحد العقلة/ جامعة 

 الريموك
أ.د.خالد خليفات/جامعة 

 مؤته

 –مدى تأثٌر مشروع لناة البحر األحمر 

المٌت )لناة السالم( على النظام البٌئً 

 للبحر المٌت
81/4/8080 000044 

 اهلندسة د. دمحم سالمة احلراحشة  .9

 د.مروان بطيحة
د. سامي كريشان /الشركة 

اذلندية األردنية 
 للكيماوايت

معالجة المٌاه الصناعٌة الناتجة من 

صناعة األسمدة الفوسفاتٌة إلعادة 

 االستخدام وإنتاج
00/5/8080 04000 

د. ابسم دمحم موسى   .10
 الطويسي

 االداب

 د.رائد مجيل 
 د.نسيم طويسي

 د.أمين القراله

 00090 81/8/8088 للجودة فً اإلعالم األردنًتطوٌر معاٌٌر 



د. جهاد صاحل ثلجي   .11
 الدحيات

إدارة األعمال 
 واالقتصاد

العاللة بٌن خصائص نظام التخطٌط  د.عادل آل خطاب

اإلستراتٌجً والفاعلٌة التنظٌمٌة فً 

 الفنادق االردنٌة
83/4/8088 00854 

 اهلندسة الدويرجدمحم خليل  د.  .12

 د. خالد أرخيص
د.عواد الطيطي/سلطة 

 ادلصادر
د.صالح الدين 

ملكاوي/جامعة العلوم 
 والتكنولوجيا

نحو اختٌار مولع لدفن المخلفات عالٌة 

اإلشعاع فً المستودعات الجٌولوجٌة 

 العمٌمة
82/1/8088 10500 

13.  
فؤاد مرزوق حممود   د.

  كريشان
 

إدارة األعمال 
 واالقتصاد

 د.إبراهيم دمحم حامد 
د.سعود موسى /جامعة 

 مؤتة 

الخصائص االجتماعٌة وااللتصادٌة 

للفمراء )األشد فمراً( فً محافظات 

 )الكرن، الطفٌلة، ومعان(
3/3/8088 00000 

  د. زيد ابراهيم الشقريات  .14
إدارة األعمال 

 واالقتصاد

جامعة  د.عطا عليان /
 البلقاء

جامعة  د.اايد عيسى/
 الريموك

 د.دمحم هاين
 الروادد.حممود 

تمٌٌم مدى نجاح الشراكة بٌن المطاعٌن 

العام والخاص فً تطبٌك تجربة الحكومة 

 االلكترونٌة فً األردن
4/88/8088 00100 

د.سليمان أمحد سليمان آل   .15
 خطاب 

إدارة األعمال 
 واالقتصاد

 د.امحد احملتسب
 د.اكرم العوض

تأثٌر تكنولوجٌا المعلومات على مستوى 

اإلنتاجٌة والخدمات: دراسة تطبٌمٌة على 

 بلدٌات معان والطفٌلة والكرن
84/88/8088 5844 



 

 

 

 

 

  الطويسيسعد أمحد دمحم  د.  .16
البرتاء 

للسياحة 
 واالاثر

 د.فوزي ابو دنه
 د.دمحم بركات 

 د.أديب السالمني

 49409 8/8/8088 توثٌك المرى التراثٌة فً اللٌم البتراء

17.  
 د.عيادة مهاجر ابو اتيه العلوم الرتبوية ابو درويشمىن  د.

 د.اخالص الطراونة
 د.عامر احلروب

المشكالت االجتماعٌة وااللتصادٌة 

 ات الجنوبلألرامل والمطلمات فً محافظ
8088 092004 

18.  
البرتاء  ابوهاللهبالل  د.

للسياحة 
 واالاثر

 د.سعد الطويسي
 د.فوزي ابو دنه

د.ميسون النهار/ اجلامعة 
 األردنية 

دراسة وتوثٌك األدوات األثرٌة المصنعة 

من العظام من العصر الحجري المدٌم 

 حتى العصر البرونزي

84/3/8084 002848 

19.  
 د.رائد مجيل االداب نور ابو اتيه د.

 د.هشام عبدالفتاح
 د.سرحان الطوالبة 

مستوى لدرة االشخاص لدراسة تموٌمٌة 

االعالة فً النفاذ للمصادر ذوي 

 المعلوماتٌة فً المكتبات الجامعٌة

81/3/8084 412044 



 عــــــة احلسيـــــــــن بن طـــــــــالل

 عمـــادة البحـــث العلمـــــي

 عومة من صندوق مؤسسة شومان قائمة األحباث العلمية املد

 

 سنة الدعم اسم البحث الكلية أسم الباحث 
دينار      الدعممقدار 

 أردين

1. 1 

 Dissolved Air Floatation Process for Water purification Using " -8 حابس الزعيبد.
Different  Economical polymeric Coagulants " 

 

 4400 العلوم

 

8080 

2.  

 Selective Removal of Iron from Acidic Solutions Containing خليل أبو صبحد.

Aluminum 

 5000 العلوم

 

8080 

3.  

 د دمحم النصرات

 د.انصر ابو زيتون

 8081 3000 مركز الدراسات واقع املعاقني يف لوائي احلسينية والشوبك


