
 :م2012مشاريع البحث العلمي التي تم دعمها خالل عام 

 اسم المشروع القسم الكلية اسم عضو هيئة التدريس ت
بدء التنفيذ في 

 المشروع
 مدة المشروع

أبو  عبد الكريم ريماد.  1
)الباحث الرئيس(،  خلف

وأ.د. غسان أبو شيخة 
)الباحث المشارك األول(، 

د. محمد غطاس 
الثاني/ )الباحث المشارك 

 انسحب من المشروع(.
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 الصيدلة

“Design, Synthesis and Biological 
Evaluation of a New Series of Potential 

CETP Inhibitors.” 

 

 سنتين  01/4/2012

 أبو شيخة محمد د. غسان 2
)الباحث الرئيس(، د. طارق 

مصباح القرم ) الباحث 
المشارك األول(، د. غسان 

فهمي شتات )الباحث 
 المشارك الثاني(.

 الصيدلة

“Pharmacological Activity of Novel 

Series of Synthetic Pyrrole/ Furan-2- 

Carboxamids as Anti-Hyperglycemic 

Agents by Using Animal Modals.” 

 سنوات 3 1/4/2012

 لمى عبد القادر حمادنة د. 3
)الباحث الرئيس(، د. 

"محمد خير" أحمد علي 
السرخي )الباحث المشارك 

األول انسحب من 
المشروع(، د. حكمت عبد 
الرازق )الباحث المشارك 
الثاني/ من مركز الحسين 
للسرطان(، د. أمل العمري 
)الباحث المشارك الثالث/ 

من مركز الحسين 

 الصيدلة

“Distribution of Breast Cancer 

Molecular Subtypes Among Jordanian 

Patients.” 

التوزيع الجزيئي الفرعي لسرطان الثدي للمرضى "
 ."االردنيين

 

 شهرا   24 16/4/2012

 



 

 

 

 

 

 

 :م2013مشاريع البحث العلمي التي تم دعمها خالل عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للسرطان(.

جراب  صادق د. عنان 4
)الباحث الرئيس(، ود. 
طارق مصباح القرم 

)الباحث المشارك األول(، 
ود. غسان فهمي شتات 
 )الباحث المشارك الثاني(.

 الصيدلة

“Impact of Pharmaceutical Care on 
Clinical Outcomes in Patients with 

Type-2 Diabetes.” 

 شهرًا. 12 1/4/2012

 اسم المشروع الكلية اسم عضو هيئة التدريس ت
بدء التنفيذ في 

 المشروع
 مدة المشروع

 حامد عزام"أحمد "رانية  .د  1
)الباحث الرئيس(، د. عثمان 
عبد الرحيم الحنبلي )الباحث 

المشارك األول(، والسيدة شذا 
مرضي القطامين )الباحث 

ــــة                  المشارك الثاني(.
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“Nanoemulsion-Based Gel Formulation 
for Topical Drug Delivery Systems.” 

 ذو قاعدة هالمية إليصال الدواء عن"مستحلب نانوي 
."طريق الجلد  

29/7/2013 

 

  شهراً  24



 :م2014مشاريع البحث العلمي التي تم دعمها خالل عام 

بدء التنفيذ في  اسم المشروع الكلية اسم عضو هيئة التدريس ت

 المشروع

 مدة المشروع

د. ديما عّزام صباح )الباحث الرئيس(، وأ.د.   1
غسان محمد أبو شيخة )الباحث المشارك األول(، 

ود. طارق مصباح القرم )الباحث المشارك 
كريم أبو خلف )الباحث عبد الالثاني(، ود. ريما 
 المشارك الثالث(.
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“Design, Synthesis, and Biological 
Evaluation of P13Ks Inhibitors.” 

لبروتين  تصميم، تصنيع, وتقييم فعالية المثبطات"
 "الكاينز.

 

 

  شهراً  24 2/2014/  26

 

د. سماح عباس عطا )الباحث الرئيس(، ود.  2
سهير حكمت السامرائي )الباحث المشارك األول(، 

ود. عبد القادر فارس البواب )الباحث المشارك 
 الثاني(.

"Synthesis of New  Derivatives of 1-
Hydroxy-2-Pyridinethione and 

investigation of Their Efficacy and 
Reversing the Biochemical Adverse 

Effect of Cadmium and Lead Poisoning 
in Intoxicated Pregnant and 

Nonpregnant Female Animals." 

-2-هيدروكسي -1"تحضير بعض مشتقات مركبات 
بيريدينثيون ودراسة فعاليتها لعالج التسمم بالكادميوم 

مكانية عكس التأثيرات الكيميائية الحيوية و  الرصاص وا 
السلبية في اإلناث الحوامل وغير الحوامل في الحيوانات 

 المخبرية المسممة."

 شهرًا. 24 14/7/2014

د. لؤي يوسف العيسى )الباحث الرئيس(، د. وفا  3
جاسم الرجب )الباحث المشارك األول(، د. روزي 
فهد عكاشة )الباحث المشارك الثاني(، د. إحسان 
محمود شبيب )الباحث المشارك الثالث(، د. إيفين 

"Synthesis of Some New Amide 
Derivatives Containing Heterocyclic 
Moieties Such as Thiazolidinone and 
Azetidinone and Study their Expected 

 شهرًا. 24 4/6/2014



 

 

 

 

 

 :م2015مشاريع البحث العلمي التي تم دعمها ا خالل عام 

 ورقمه اسم المشروع القسم الكلية اسم عضو هيئة التدريس ت
بدء التنفيذ في 

 المشروع
 مدة المشروع

د. سهير زياد سنقرط )الباحث الرئيس(، ود.  1
رانية "أحمد عزام" حامد )الباحث المشارك 
األول(، ود. عال علي الطراونة )الباحث 

ال المشارك الثاني(
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 Mussel-Inspired Mucoadhesive Nanoparticles As Novel“ الصيدلة
Gastro-Retentive Dosage Forms”. 

"جزيئات نانو ملتصقة باألغشية المخاطية مستوحاة من المحار كأشكال صيدالنية طويلة 
 المكوث في المعدة".

 اً شهر  24 م20/5/2015

د. عبد القادر فارس البواب )الباحث  2
الرئيس(، ود. لمى عبد القادر حمادنة 

المشارك األول(، ود. عبد هللا محمد )الباحث 
المعداني )الباحث المشارك الثاني(، وم. إياد 

 أحمد "الشيخ يامين"

 الصيدلة
“The Effect of Endogenous Medicinal Plants on the Gene 

Expression of CYP 450”. 
 ".CYP 450"تأثير النباتات الطبية المحلية على التعبير الجيني ألنزيمات 

 اً شهر  18 م20/5/2015

د. ريما عبد الكريم أبو خلف )الباحث  3
الرئيس(، وأ.د. غسان محمد أبو شيخة 
)الباحث المشارك األول(، ود. ديما عزام 

صّباح )الباحث المشارك الثاني(، ود. إيفين 
 فوزي الشلبي )الباحث المشارك الثالث(.

 Benzylamino- Benzamides: Design, Synthesis, and-3“ الصيدلة
Biological Evaluation as Novel CETP Inhibitors”. 

بنزاميدز: التصميم، والتصنيع، والتقييم البيولوجي كمثبطات جديدة  -بنزيل أمينو -3"
 ".CETPلبروتين 

 شهراً  12 م20/5/2015

د. وليد عدنان القرم )الباحث الرئيس(، ود.  4
المشارك عبد القادر فارس البواب )الباحث 

األول(، ود. وسن غالب حسين جرار 
 )الباحث المشارك الثالث(

 Measuring Antibacterial Drug Use and Antibacterial Resistance“ الصيدلة
to Improve Antimicrobial Stewardship: An Insight From Jordan”. 

إدارة استخدام المضادات "قياس استخدام المضادات الحيوية والمقاومة البكتيرية لتحسين 
 الحيوية، نظرة من األردن".

 اً شهر  18 م20/5/2015

  ”.Antimicrobial فوزي الشلبي )الباحث المشارك الرابع(.

"تحضير بعض مشتقات األميدات الجديدة والحاوية على 
 Thiazolidinone)مجاميع حلقية غير متجانسة مثل 

and Azetidinone)  ثم دراسة تأثيراتها ضد
 الميكروبات."

 



 البرغلي مرشد" شفيق محمد" لورانس. د 5
 عباس كمال محمد. ود ،(الرئيس الباحث)

 محمد. ود ،(األول المشارك الباحث) حرب
 المشارك الباحث) صيني أبو محمد خالد
 (الثاني

 الصيدلة
“Synthesis and Characterization of Biodegradable Polyesters 

Derived From Bio-Based Products.” 
 المنتجات من المشتقة للتحلل القابلة بوليستر مركبات خصائص ودراسة تحضير"

 ".الحيوية

 شهراً  15 م2/12/2015

 الباحث) الطراونة سالم علي ُعال. د 6
 سنقرط الحميد عبد زياد سهير. ود ،(الرئيس

 عدنان وليد. ود ،(األول المشارك الباحث)
. ود ،(الثاني المشارك الباحث) الزيود محمد
 الباحث) حمادنة رشيد" خير محمد" عماد

. م ،(األردنية الجامعة من الثالث المشارك
 المشارك الباحث) يامين الشيخ أحمد إياد

 القرم مصطفى علي رانيا. وم ،(الرابع
 (الخامس المشارك الباحث)

 الصيدلة

“Manufacturing and Characterization of Hydrogel Based 
Platforms for the Reduction of Bacterial Adhesion in Implanted 

Medical Devices.” 
 األحياء التصاق لتقليل المخصص المائي الجل من صفائح خصائص ودراسة تصنيع"

 ".اإلنسان جسم داخل المزروعة الطبية األجهزة في االلتهابات ثم ومن الدقيقة

 شهراً  24 م2/12/2015

 

 

 :من صندوق دعم البحث العلمي  ا تم دعمهاالتي  مشاريع البحث العلمي  

 

 

 

 

 

 

بدء التنفيذ في  اسم المشروع الكلية اسم عضو هيئة التدريس ت

 المشروع

 مالحظات مدة المشروع

د. عبد القادر فارس محمد  1
البواب )الباحث الرئيس(، د. 
مالك عواد موسى الزحلف 

)الباحث المشارك من الجامعة 
 األردنية(.

دلة
صي

ال
 

“Chronic Hypoxic MCF7 Breast Cancer Cell 
Line: Tracking the Alterations on Cellular 

Metabolism Level.” 

نقص األوكسجين المزمن في خاليا  (MCF7)"تتبع التغيرات: 
 سرطان الثدي على مستوى األيض الخلوي."

 

 م25/10/2015

تم تقديم الطلب 
بتاريخ 

 م19/9/2013

 رقم المشروع: شهراً  18

MPH/2/22/2013 

 



 :م2016(: يبين مشاريع البحث العلمي التي تم دعمها والقرارات المتعلقة بها خالل عام 1الجدول رقم )

 ورقمه اسم المشروع القسم الكلية اسم عضو هيئة التدريس ت
بدء التنفيذ في 

 المشروع
 قيمة الدعم )بالدينار(

اإلنفاق الفعلي 

)بالدينار/ للمشاريع 

 المغلقة(

 مالحظات مدة المشروع

د. يزن بشير جرار )الباحث الرئيس(،  1
ود. لمى عبد القادر حمادنة )الباحث 

المشارك األول(، ود. سهير حكمت 
 )الباحث المشارك الثاني(جاسم 
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 الصيدلة 

“DNA Methylation of Different Genes in Breast 

Cancer Cell Lines and the Effect on Gene 
Expression in Response to Several 

Chemotherapy Agents.” 
لها  الحمض النووي الالأوكسجيني على جينات"تأثير ميثلة 

وتأثيره على التعبير الجيني". عالقة بسرطان الثدي  

 اثنان( 72,700) 14/03/2016
 وسبعمئة ألف وسبعون 

 .دينار

-------- 

شهرا   24  

 رقم المشروع:
13/10/2016 

2 
د. محمد كمال حرب )الباحث 

الرئيس(، ود. لورانس "محمد شفيق" 
 )الباحث المشارك(البرغلي 

 الصيدلة

“Hydrogen Production Improvement as 

Alternative and Green Energy Resource by 

Enhance the Catalytic Activity of (FeFe) - 

Hydrogenase Model Complexes.” 

بتطوير  ة"تحسين إنتاج الهيدروجين كبديل طاقة صديق للبيئ
.فعالية انزيم الهيدوجينيز"  

 أربعة( 44,000) 14/03/2016
 .دينار ألف وأربعون 

-------- 

شهرا   24  

 رقم المشروع:
14/10/2016 

 

 


	Project2.pdf (p.1-5)
	Project2.pdf (p.1-5)
	2016.pdf (p.6)

	2016.pdf (p.6)

