املشروعات املدعومة املنتهية في قطاع العلوم الطبية والصيدالنية ()2019 - 2008
املشروع

القطاع

موازنة املشروع

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

1

51/2009

ط ص2008/16/2/

 Development of a spray congealingbased process/formulation platform for
the improvement of pharmaceutical and
biopharmaceutical properties of poorlyالعلومMPH /
soluble drugs.
الطبية والصيدالنية
تطويرقاعدة تركيبية  /تقنية مبنية على تصلب
املواد املصهورة بعد الرش لتحسين الصفات
الصيدالنية والصيدالنية الحيوية ألدوية قليلة
الذائبية

70,500

2

88/2009

ط ص2008/07/3/

Characterization of calcium salts as
delivery vehicles for insulin in osseous
العلومMPH /
repair
الطبية والصيدالنية
تقييم امالح الكالسيوم كحامل وناقل موضعي
لألنسولين للمساعدة في شفاء كسور العظام

25,100

3

53/2009

ط ص2008/22/2/

Production of human nonimmunogenic camel anti-IgE
العلومMPH /
nanobodies for asthma treatment
الطبية والصيدالنية
purposes .
إنتاج أجسام مضادة من الجمال لعالج مرض
الربو لدى اإلنسان

120,000

4

15/2010

ط ص2009/03/1/

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

24

24

24

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

2/7/2009

11/10/2009

2/7/2009

الباحث الرئيس

د.حاتم سمير
الخطيب

د.لؤي "احمد
وصفي" الزعبي

د.خالد محمود عبد
القادر القاعود

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

االردنية

الهاشمية

اليرموك

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

د .خالد اعيدة/االردنية
د .محمد خليل محمد/االردنية
د .بشار الخالدي/االردنية
د .ياسرالبستنجي/االردنية
د .حاتم السيوري/االردنية
د .سامرالنجار  /شركة سنا
لالبحاث الصيدالنية

47/2014
+
267/2014

د .اسامة بطاينة /الهاشمية
د .ذاكراملومني/الهاشمية

مالحظات

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

380/2014

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

د .رائدة خليل /جامعة
فيالدلفيا
326/2014
اروى قاقيش /طالبة ماجستير
/اليرموك

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

دور البكتيريا Chlamydia Pneumoniae
في االصابة بامراض القلب في االردن
العلومMPH /
Association of Chlamydia Pneumoniae
الطبية والصيدالنية
infection with coronary heart disease in
Jordan

31,811

24

15/4/2010

د.هشام محمود
مسعود اليونس

االردنية

د .محمود ابوعبيلة/االردنية
د .باسم محمد جابر/االردنية

286/2014

5

93/2009

ط ص2008/27/3/

Developing A model For molecular
العلومMPH /
pharmacogentic studies in Jordan
تطويرنموذج لدراسات علم الور اثة الدوائية الطبية والصيدالنية
في األردن

118,580

36

11/10/2009

د.كارم حسن محمد
الزعبي

العلوم والتكنولوجيا

د .عمرفالح خابور/العلوم
والتكنولوجيا
د .سايرالعزام/العلوم
والتكنولوجيا

379/2014

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

6

16/2010

ط ص2009/21/1/

التسليم املستهدف الدوية جزيئية عمالقة
العلومMPH /
لداخل الخاليا السرطانية
 Targeted-delivery of macromolecularالطبية والصيدالنية
drugs (Aptamers) to cancer cells

60,300

24

15/4/2010

د.فدوى محمد علي
عودة

االردنية

د .سعيد اسماعيل/االردنية
د .عبيرالبواب/االردنية
د .رنا ابو الذهب/االردنية

283/2014

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

7

94/2009

ط ص2008/34/3/

)Towards HIV Protease (HIVP
inhibitors: [60]fullerene complexes with
العلومMPH /
calix[4]arene derivatives
نحو تحضيرمثبطات لفيروس االيدز:معقدات الطبية والصيدالنية
مشتقات الكالكس
 -4-ارين مع الفلرين 60

79,000

د .ذيب مرجي/اليرموك
د .محمد اشرم/مؤتة
Dr.Ahmad
Maslat/Yarmouk

173/2014
+
321/2014

8

85/2011

ط ص2010/11/1/

24

1/11/2009

د.شحادة عبد
الرحمن عبد الرسول
مزيد

تقييم الوضع الحالي لخدمات الرعاية الصحية
املنزلية في األردن
Assessment of Current Situation of
Home Health Care Services bad users
perception of Quality of Home health
Care in Jordan

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

6,494

6

24/11/2011

د.هانيا ايوب صالح
داواني

اليرموك

فيالدلفيا
ً
الخاصة(سابقا)
املجلس التمريض ي
األردني

د .موس ى العجلوني/العلوم
التطبيقية الخاصة

169/2013

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

املشروع

القطاع

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

9

89/2009

ط ص2008/13/3/

10

14/2010

ط ص2009/01/1/

11

95/2009

ط ص2008/39/3/

ADF/cofilin signaling pathway involved
in establishing polarized migration in
العلومMPH /
metastatic breast tumor cells
الطبية والصيدالنية
دور البروتينات  ADF/cofilinفي هجرة خاليا
سرطان الثدي الخبيث

28,680

12

87/2009

ط ص2008/03/3/

Molecular categorization ,
epidemiological surveillance and
virulence determinants methicillin
resistant Staphylococcus aureus
(MRSA) and Coagulase-negative
العلومMPH /
staphylococci (CoNS) in Jordan
الطبية والصيدالنية
community
التصنيف الجزيئي واملسح الوبائي ومحددات
الضراوة للمكورات العنقودية الذهبية
واملكورات العنقودية السالبة التجلط
واملقاومة للميثيسيلين في املجتمع األردني

موازنة املشروع

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

الباحث الرئيس

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

مالحظات

د .هديل الحديثي/االردنية
د .فيوليت كسابري/االردنية

149/2013

د .محمد حسين محمد رسول
كيالني/الردنية
د .احمد عبدهللا حسن ابو
خضر/الهاشمية
د .سعيد ابراهيم عبدالحميد
اسماعيل/االردنية
د .بسام امين صويلح/االردنية

238/2015

د .سالم مالول/الهاشمية
prof. James
Bamburg/Colorado State
University

94/2013

Natural iron chelating agent for
thalassemic patients' alternative to
deferoxamine: development of novel
العلومMPH /
medicoments.
الطبية والصيدالنية
البحث عن مواد طبيعية اختالبية حاصره
للحديد كبديل للدفروكسامين الستخدامها
عند مرض ى التالسيميا :تطويرعالج جديد

134,000

36

11/10/2009

د.طالل احمد ابو
رجيع

االردنية

د .كامل منس ي/آل البيت
prof.Nakashima
Kenichiro/Nagasaki
university/Japan
موس ى البرقاوي/مستشفى
االميرة رحمة التعليمي

247/2014
+
359/2014

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

13

52/2009

ط ص2008/19/2/

Cosmeceutical properties of Dead Sea
العلومMPH /
Mud
الخصائص التجميلية والعالجية لطينة البحر الطبية والصيدالنية
امليت

81,913

30

2/7/2009

د.سجى حمدهللا
مصطفى حامد

الهاشمية

د .سالمة الدعجة/الهاشمية
د .عبداملجيد املالطي/الهاشمية

411/2014

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

14

50/2009

ط ص 2008/14/2/

Isolation, identification, and
cytotoxicity determination of local
streptomyces, bacillus, and
extremophilic species against cancer
العلومMPH /
cells.
الطبية والصيدالنية
عزل وتوصيف عزالت محلية من
الستربتومايسيزوالباسيلس والكائنات الدقيقة
املقاومة للحرارة وامللوحة العالية وتحديد
سميتها ضد خاليا سرطانية

118,360

دراسة حول أفضل مصدر للخاليا الجذعية
لتكوين جلد بشري بطريقة فعالة ومجدية
و اقتصادية
 Investigation of best stem cell source onالعلومMPH /
 a scaffold to create full thickness humanالطبية والصيدالنية
skin in an efficient, fast, reliable and
cost-effective method

32,100

300,000

24

24

36

36

1/11/2009

15/4/2010

1/11/2009

2/7/2009

د.امل غالب البكري

د.عبد هللا صالح
سليمان العويدي
العبادي

د.لبنى حامد تهتموني

د.ماهرسليمان
سالمة عبيدات

االردنية

االردنية

الهاشمية

البلقاء التطبيقية

د .هالة الحور اني/االردنية
د .اديب الزعبي/جامعة
فيالدلفيا

245/2014

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

املشروع

القطاع

موازنة املشروع

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

15

100/2010

ط ص2009/04/2/

بحث العالقة البيولوجية بين االصابة بداء
التوكسوبالزما وتصرفات العنف بين السجناء
في االردن
العلومMPH /
Investigating the biological relationship
الطبية والصيدالنية
between the infection of T.gondii and
violent actions among prisoners in
Jordan

64,361

16

85/2011

ط ص2010/03/1/

معرفة واتجاهات والتزامات املمرضين
القانونيين األردنيين بقواعد منع العدوى:
دراسة وطنية
العلومMPH /
Knowledge, Attitudes ,and Compliance
الطبية والصيدالنية
of Jordanian Registered Nurses
:Regarding Infection Control Guidelines
A National Study

27,988

17

139/2011

MPH/2/04/2010

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

24

24

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

12/10/2010

27/7/2011

الباحث الرئيس

د.علي محمد شوتر

د.عمرمحمد علي
الرواجفة

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

العلوم والتكنولوجيا

آل البيت

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

سكينة عبدالرحمن
الزيود/الهاشمية
عايد عواد الوريكات/مؤتة

383/2014

د .عيس ى محمد
الهويدي/العلوم والتكنولوجيا
د .مراد الخاليلة/آل البيت
د .يوسف القاعود/العلوم
والتكنولوجيا
د .سهيلة الشبول/العلوم
والتكنولوجيا

186/2014

مالحظات

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

تصميم و تخليق ادوية مثبطة للفوسفوداي
استريز 2لعالج مرض الزھايمر
العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

13,538

18

54/2009

ط ص2008/24/2/

Ultrafine nanovehicles for oral drug and
gene delivery and transport via the
transcellular route to specific biological
العلومMPH /
receptor sites
الطبية والصيدالنية
ً
ناقالت نانوية دقيقة جدا إليصال العقاقير
والجينات من خالل القناة الهضمية ونفاذها
.عبراألغشية الخلوية إلى مستقبالتها الحيوية

141,400

19

92/2009

ط ص2008/18/3/

Do Flavonoids Attenuate Nitrate
Tolerance? Impact on Cardiovascular
العلومMPH /
Diseases
الطبية والصيدالنية
توهن الفالفونويدات تحمل النيترات؟ أثر
هل ِ
ذلك على أمراض الجهاز الدوري

187,720

20

90/2009

ط ص2008/14/3/

Design and synthesis of a new lead
targeting DPP-4 enzyme to control high
العلومMPH /
blood glucose levels
الطبية والصيدالنية
تصميم وتصنيع أدوية جديدة لتثبيط عمل
أنزيم  DPP-4لضبط مستوى السكرفي الدم

83,100

21

67/2012

MPH/2/01/2011

مزيج من منضم املناعي املستخلص من نبات
االسكادنيا مع دايكلورواسيتيت لعالج سرطان
املثانة
العلومMPH /
Combination of an immunomodulator
الطبية والصيدالنية
Eriobotrya japonica hydrophilic extract
with Dichloroacetate for treatment of
urothelial carcinoma

27,874

Design and synthesis of
phosphodiesterase 2 inhibtors for
treatment of alzheimer disease

18

36

36

30

24

8/9/2011

2/7/2009

11/10/2009

11/10/2009

28/6/2012

د.ايمان عبد السالم
مقبل منس ي

د.محمد بدري احمد
الزغول

د.شتيوي صالح
العبدهللا

د.قص ي علي البلص

د  .خالد مطالقة

الزرقاء الخاصة

االردنية

االردنية

العلوم والتكنولوجيا

جامعة البتراء

د .عدنان غالب
اللبادي/جامعة عمان االهلية

341/2014

د .موس ى البرغوثي/الهاشمية
د .عدنان بدوان/االردنية
لالدوية
د .محمود العمري/االردنية
لالدوية
د .مياس الريماوي/االردنية
لالدوية
د .خلدون السعود/آل البيت

230/2012

هناء حماد/االردنية
حكم الخطيب/الهاشمية
حال الجابر/البلقاء
د .ميادة شحادة /االردنية
د .موس ى ابو زرقة/االردنية

56/2014

د .امجد قنديل/العلوم
والتكنولوجيا
د .كارم الزعبي /العلوم
والتكنولوجيا

2015/347

د .فادي صالح قعدان/البترا
د .نضال عادل قنة/البترا
طالب ماجستير1
طالب ماجستير2

236/2015

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

(متعثر)
ايقاف الدعم بقرار مجلس
االدارة رقم ()230/2012
مغلق فنيا وماليا ومجاز من
ديوان املحاسبة

)متعثر(
مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

قرار رقم
()163/3/2012
لتعديل االتفاقية
مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
املوقعة ليصبح
ديوان املحاسبة
املبلغ 27874
دينار بدال من
 43409دينار

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

املشروع

القطاع

موازنة املشروع

22

65/2008

ط ص2008/02/1/

مقاييس حيوية من التصويربالرنين
املغناطيس ي لتقص ي االختالالت العصبية
magnetic resonance imaging
biomarkers to track neurrological
disorders

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

59,300

23

63/2011

ط ص2010/04/1/

استكشاف مثبطات ألنزيم األستيل كولين
استيرز
ومضادات األكسدة لنباتات طبية أردنية
مختارة وذلك
لعالج أمراض الجهاز العصبي املركزي
العلومMPH /
الطبية والصيدالنية
Screening of Selected Jordanian
Medicinal Plants for
Acetylcholinesterase Inhibitory Activity
and Anti-oxidant Capacity for
Neurological Diseases

91,304

24

194/2014

MPH/2/16/2013

السيتوكرومات ب  ٤٥٠كاهداف انتقائيه
لتفعيل السيتوتوكسينات في االورام السرطانيه العلومMPH /
 -Cytochromes P450 as targets for tumourالطبية والصيدالنية
. selective activation of cytotoxins

29,000

25

65/2011

ط ص2010/07/1/

اضطراب الشبكة االندوبالزمية في سرطان
القولون
العلومMPH /
 The Endoplasmic Reticulum (ER) Stressالطبية والصيدالنية
in Human Colorectal Cancer

100,409

26

91/2009

ط ص2008/16/3/

-Micro RNA profiling and micro RNA
العلومMPH /
based treatment of breast cancer
دراسة أنماط الـ  micro RNAواستخدامها في الطبية والصيدالنية
معالجة حاالت سرطان الثدي

189,140

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

24

24

36

36

24

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

2/2/2008

5/5/2011

15/7/2014

5/5/2011

11/10/2009

الباحث الرئيس

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

د.عبد املجيد موس ى
الياسين

اليرموك

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

د .نضال رشيدات/اليرموك
د .انس عبابنة/اليرموك
د .زياد عبابنة/اليرموك

120/2011

أ.د سليمان الخليل /األردنية
د .دانية عبيدات /شركة العالم
للمستحضرات الطبية

2015/311

د .سميح عبدالكريم
الصرايرة/مؤتة
د .جهاد محمد الشنيقات/مؤتة
د .ايمن ابراهيم القطيطات
/مؤتة
د .محمد سالم السبوع/مؤتة
د .صالح عبدالرحمن
الطراونة/مؤتة
د .ابراهيم الطراونة/البلقاء

59/2015

د .قص ي علي البلص /العلوم
والتكنولوجيا
د .اريج عساف  /األردنية
د .عمرخابور /العلوم
التطبيقية
د .سليمان سويدان/العلوم و
التكنولوجيا

2016/33

أ.د رامي ياغان/مستشفى امللك
عبدهللا
د عبد الكريم العمري/
مستشفى امللك عبدهللا
د غازي قسايمة /مستشفى
امللك عبدهللا
د رضوان مساعدة /مستشفى
األميرة بسمة
د.سعيد علي جرادات العلوم والتكنولوجيا
د اسماعيل مطالقه /مستشفى
امللك عبدهللا
د.علي أبو صيني /الخدمات
الطبية امللكية
د .علي العبوس ي  /الخدمات
الطبية امللكية
أ.د .وجيه عويس  /جامعة
العلوم والتكنولوجيا

80/2015
115/2017

د.سوسن محمد علي
سعيد ابو حمدة

الجامعة األردنية

د.يوسف محمد جابر
الصرايرة

مؤتة

د.نزار محمود محسن
العلوم والتكنولوجيا
مهيدات

مالحظات

)متعثر(
مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

)متعثر(
تم الغاء الدعم بقرار مجلس
) (59/2015االدارة رقم
مغلق فنيا وماليا ومجاز من
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

(متعثر)
ايقاف الدعم بقرار مجلس
االدارة رقم ()80/2015
مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

املشروع

القطاع

موازنة املشروع

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

الباحث الرئيس

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

27

100/2013

MPH/2/09/2012

تصويراصالح الحمض النووي الرايبوسومي
منقوص االوكسجين
In Vivo Imaging of DNA Repair

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

171,696

36

17/6/2013

د.مالك عيد سلطي
جويعد

الجامعة االردنية

28

49/2009

ط ص2008/12/2/

29

289/2012

MPH/1/03/2012

30

72/2012

MPH/2/03/2010

31

150/2014

MPH/2/04/2013

أثرتنشيط وتثبيط مستقبالت الكانابنويد رقم
 1على استقالب الجلوكوز واألحماض الدهنية
وااللتهاب وعملية السمنة واالنقسام و التميزفي
العلومMPH /
خاليا العضالت الهيكلية للجرذان.
 The impact of CB1 receptor on glucoseالطبية والصيدالنية
,and fatty acid metabolism
inflammation, obesity process and/or
.myogenesis in rat skeletal muscle cells

64,956

32

178/2011

MPH/1/06/2011

مركبات اوكسندول -بيريدون جديدة كمضادات
لالورام السرطانية ومضادات للبكتريا
العلومMPH /
New 4-pyridone annelated-oxindole
الطبية والصيدالنية
derivatives as antitumor and
antibacterial agents

80,126

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

د .اريج مشهور
العساف/االردنية
د .اوريانا يعقوب عواد/االردنية
391/2014
د .ايمان احمد
299/2017
العفيشات/االردنية
226/2019
د .عبداللطيف عبدهللا
11/2020
الشريف/االردنية
د .عماد صالح
الطراونة/االردنية

Search for novel antibiotic(s) producing
bacteria isolated from different
العلومMPH /
Jordanian soil ecologies.
البحث عن عزالت جرثومية منتجة ملضادات الطبية والصيدالنية
حيوية جديدة في مصادر بيئية مختلفة من
التربة األردنية

182331

24

2/7/2009

د.صائب نظمي
صادق السخن

العلوم والتكنولوجيا

أ.د .خالد الطراونه/جامعة
مؤتة
د  .ايهاب ابو باشا/العلوم
والتكنولوجيا
د .احمد املجالي/العلوم
والتكنولوجيا
د .امجد قنديل/العلوم
والتكنولوجيا

239/2015

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

44,640

24

31/1/2013

د .عماد شريف
إبراهيم اليحيى

الجامعة األردنية

د .زيادة حوامدة /االردنية
د .سائد دحبور/االردنية
عدنان وشاح/االردنية
prof. Helen Dawes
Oxford Brookes/
University

153/2015
بانتظار قرار
املجلس

الركائزالعصبيه للتداخل اإلدراكي الحركي أثناء
املش ي
Neural correlates of cognitive motor
interference during walking

الخصائص العصبية التطورية لدى األطفال
املولودين بطرق والدة غيرطبيعية :دراسة
مسحية أردنية.
العلومMPH /
Neurodevelopmental outcomes among
 Jordanian newborns born using invasiveالطبية والصيدالنية
delivery methods: An epidemiological
Study

20,240

18

32

24

28/6/2012

15/7/2014

24/11/2011

د ..محمد صبحي نزال العلوم والتكنولوجيا

د .منصور إميل
جورج حداد

د.مصطفى محمد
موس ى العبادلة

جامعة فيالدلفيا

الجامعة األردنية

د .فراس الفوارس/العلوم
والتكنولوجيا
د .عمرالرواجفة/آل البيت
د .وضاح الخريسات
د .بالل عبيدات

269/2015

د .مالك عواد موس ى
الزحلف/االردنية
د .مروان محمود عليان
ابوحالوة/جامعة فيالدلفيا

258/2015
بانتظار قرار
املجلس

د .سليم صبري  /الجامعة
االردنية
د .جالل زهره/الجامعة االردنية

38/2017

مالحظات

(متعثر)
ايقاف الدعم بقرار مجلس
االدارة رقم ()391/2014
مغلق فنيا وماليا

قرار 20/2011
)متعثر(
الطلب من
الغاء دعم املشروع بقرار
الباحث الرئيس
مجلس االدارة رقم
تزويد الصندوق
)(2011/126
واغالق املشروع نهائيا بقرار بتقريرعن جميع
التساؤالت من
) (239/2015رقم
حيث انجاز
مغلق فنيا وماليا ومجاز من
املشروع.
ديوان املحاسبة
(متعثر)
ايقاف الدعم بقرار مجلس
االدارة رقم ()153/2015
مغلق فنيا

مغلق فنيا وماليا ومجاز من
ديوان املحاسبة

(متعثر)
ايقاف الدعم بقرار مجلس
االدارة رقم ()258/2015
مغلق فنيا وماليا ومجاز من
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا ومجاز من
ديوان املحاسبة

قرار رقم
()163/7/2012
لتعديل االتفاقية
املوقعة ليصبح
املبلغ 20240
دينار بدال من
 27861دينار

املشروع

القطاع

موازنة املشروع

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

33

288/2012

MPH/1/05/2012

اثرر افعة سقف الحلق الصناعية على وضوح
الكالم عند املرض ى األردنيين املصابين بصعوبة
العلومMPH /
النطق
 Palatal Lift Prosthesis Effect on Speechالطبية والصيدالنية
Clarity among Jordanian Flaccid
Dysarthrics

27,824

34

2011/66

ط ص 2010/08/1/

حبيبات نانوية محملة بمزيج عالج كيماوي و
عالج ضوئي للتغلب على السرطانات متعددة
املقاومة
العلومMPH /
Nanoparticle-mediated Combination of
الطبية والصيدالنية
Photodynamic Therapy and
Chemotherapy to Overcome Multidrug
Resistant Tumors

123,200

35

285/2012

MPH/1/06/2012

املحاور الثالثية النتشار خاليا الثدي
السرطانية :مستقبل هرمون االندروجين-
مستقبالت االنتجرين-االنزيمات املحطمة
العلومMPH /
للبروتينات
الطبية والصيدالنية
The three axes of breast cancer cell
-invasion: androgen receptor-integrins
proteases

63,500

36

286/2012

MPH/1/04/2012

37

17/2013

MPH/1/02/2012

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

24

36

30

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

31/1/2013

5/5/2011

31/1/2013

وجود هرمون األندروجين وتعدد أنماطه
العلومMPH /
الور اثية في سرطان الثدي
 Expression and genetic polymorphismالطبية والصيدالنية
of androgen receptor in breast cancer

41,616

30

31/1/2013

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

115,544

24

17/6/2013

38

101/2013

MPH/2/12/2012

زراعة القوقعة :العالقة بين استجابة العصب
السمعي و ادراك الكالم عند االطفال
العلومMPH /
Cochlear implantation: Relation
 between Electrically Compound Actionالطبية والصيدالنية
Potential and Speech Perception in
Young Children

55,799

39

37/2015

MPH/1/17/2014

تصميم ابرمتناهية الصغرإليصال املضادات
العلومMPH /
الحيوية الى الجلد
 Design of Polymeric microneedles forالطبية والصيدالنية
the dermal delivery of antibiotics

60,100

40

68/2012

MPH/2/04/2011

تطويرنموذج لالستخدام االمثل لألدوية في
العلومMPH /
االردن
 Developing a Model for Rational Drugالطبية والصيدالنية
Use in Jordan

129,318

مشروع دراسة صرع االطفال في االردن
Jordanian Pediatric Epilepsy Project

24

36

36

17/6/2013

22/3/2015

28/6/2012

الباحث الرئيس

د .فراس صالح ظاهر
الفوارس

د.خالد محمد علي
صالح اعيدة

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

العلوم والتكنولوجيا

الجامعة األردنية

د .مأمون أحمد سليم
أه ـ ـرام

الجامعة األردنية

د .فاطمة نوري
يوسف عبيدات

الجامعة األردنية

د.عبلة محمود علي البصول الجامعة االردنية

د.سهى نظمي عبد
الرحمن جرادات

الجامعة االردنية

د .شريف محمد
شريف عبد الغني

الجامعة االردنية

د.سايرإبراهيم فريد
العزام

العلوم والتكنولوجيا

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

د .عبدالرحيم بيبرص/العلوم
والتكنولوجيا
د .عبدالهادي حماشا/العلوم
والتكنولوجيا
مها ابو عواد/العلوم
والتكنولوجيا

226/2017

د.ايمن خضير/التطبيقية
د.اسالم حمد /التطبيقية
د.حاتم الخطيب /االردنية
د.محمد خليل محمد محمد/
األردنية
د.عالء عيس ى /االردنية
د .ياسرالبستنجي /االردنية

220/2017

مالحظات

مغلق فنيا وماليا ومجاز من
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا ومجاز من
ديوان املحاسبة

د .مالك الزحلف/الردنية

333/2017

د .مامون أهرام/االردنية
د .احمد سليمان/االردنية

327/2017

مغلق فنيا وماليا

د .عبدالكريم عبدالرحمن
القضاة/االردنية
د .ابراهيم علي العبادي
256/2017
/االردنية
د .لينا حسن السكران /االردنية
د .اميرة طاهراملصري/االردنية

مغلق فنيا وماليا

د .حسين يوسف نمر
قاسم/الخدمات الطبية امللكية

37/2017

د .درويش بدران/االردنية
Dr.Yusuf Kemal
Demir/Marmara
University

2016/178

د .صالح الدين ابو الرز
د .قيس محمد احمد العيفان
د .كارم الزعبي /العلوم
والتكنولوجيا

231/2017

مغلق فنيا وماليا

)متعثر(
مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

)متعثر(
مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا

املشروع

القطاع

موازنة املشروع

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

41

2010/99

ط ص2009/03/2/

دراسات حول إعادة تمعدن البقع البيضاء في
األسنان املعالجة تقويميا مقاسة بجهاز QLF
العلومMPH /
Studies on remineralization of
الطبية والصيدالنية
orthodontic white spots measured with
QLF

140,000

42

2011/64

ط ص2010/09/1/

تحضيرحبيبات نانونية من مبلمرات متراكمة
باستخدام الكيتوسان لإليصال طويل األمد
ألدوية مضادات االلتهاب غيرستيرودية
العلومMPH /
لالطفال على شكل جرعة صيدالنية سائلة
 -Structured polymeric aggregates nanoالطبية والصيدالنية
particles based on chitosan for
sustained release delivery of NSAIDs to
children in liquid dosage form

163,293

43

287/2012

MPH/1/01/2012

تنفيذ برنامج اعداد الوالدة في مراكزاالمومة
والطفولة في االردن
العلومMPH /
Implementation of a Childbirth
الطبية والصيدالنية
Preparation Program in the Maternal
.and Childhealth Centers in Jordan

24,120

44

164/2013

MPH/2/07/2012

التأثيرالوقائي ملجموعة مختارة من
مستخلصات نباتات طبية أردنية ضد اإلصابة
العلومMPH /
بالسرطان
 Protective Effect of selected Jordanianالطبية والصيدالنية
Medicinal Plant Extracts against Cancer
Development

160,399

45

32/2014

MPH/1/10/2013

تطويرو تطبيق و تقييم لبرنامج تثقيفي ملعالجة
الربو عند االطفال في املدارس االساسية في
االردن
العلومMPH /
Development, Implementation and
الطبية والصيدالنية
Evaluation of a School Based Asthma
Management Program for Primary
School Children in Jordan

23,475

46

99/2013

MPH/2/05/2012

دراسة وطنية إلنشاء و تفعيل سجل طبي
متكامل لألطفال املصابين بالشلل الدماغي في
العلومMPH /
األردن
 A population-based health registerالطبية والصيدالنية
program for children with Cerebral
Palsy CPUP_in Jordan

72,235

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

36

36

24

36

30

36

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

12/10/2010

5/5/2011

31/1/2013

17/11/2013

10/2/2014

17/6/2013

الباحث الرئيس

د.سوزان نديم
محمود الخطيب

د.بشار يوسف
الطعاني

د .رهام محمد حامد
الخرشه

د .كارم حسن محمد
الزعبي

د.محمد عبد املطلب
محمود املطلق

د.نهاد علي جابر
املصري

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

د .عال بركات البطاينة /العلوم
والتكنولوجيا
د .عماد فرحان املعايطة
العلوم والتكنولوجيا
/العلوم والتكنولوجيا
أ.د .إلهام صالح أبو الهيجاء
/العلوم والتكنولوجيا

العلوم والتكنولوجيا

مؤتة

الهاشمية

الجامعة االردنية

)متعثر(
وبانتظار قرار مجلس االدارة

د عدنان علي بدوان  /الشركة
االردنية لصناعة االدوية
د ايمن عبد الكريم عبيدات
/العلوم والتكنولوجيا
ا د بسام موس ى ابراهيم
طشطوش /العلوم
والتكنولوجيا
د اياد سعيد عبد القادر
رشيد/شركة سواغ لتطوير
انظمة ايصال الدواء
د ايمن عبد محمد خضير/
العلوم التطبيقية الخاصة

407/2017

د .اروى عويس/العلوم
والتكنولوجيا
د .منى امللك/مؤتة

334/2017

د .احمد سليمان
الكوفحي/العلوم والتكنولوجيا
د .عمرفالح خابور/العلوم
العلوم والتكنولوجيا
والتكنولوجيا
د .نزار محمود مهيدات/العلوم
والتكنولوجيا

مالحظات

260/2017

د .نهاية عدنان يوسف
الشيب/العلوم والتكنولوجيا

329/2017

د .ميسون نمراسعد
صالح/االردنية
د .سنا " محمد نذير" حمدي
ابو الذهب/االردنية
د .سمية حسين محمد
ملكاوي/االردنية

265/2017

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا

املشروع

القطاع

موازنة املشروع

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

47

46/2016

MPH/1/6/2015

دراسة وطنية ملعرفة مدى انتشار السكري
واالم راض املزمنة األخرى
العلومMPH /
 A proposal to conduct a national surveyالطبية والصيدالنية
for diabetes and other NCDs

163,806

48

289/2014

MPH/2/2/2013

دراسة لتقييم مدى انتشار مرض نقص هرمون
الغدة الدرقية ومرض زيادة هرمون الغدة
العلومMPH /
الدرقية عند البالغين في االردن
 Cross-sectional study to assess theالطبية والصيدالنية
prevalence of adult thyroid dysfunction
disorders in Jordan

83,116

49

444/2015

MPH/1/41/2015

تأثيرهرمون االكستوسن على الخاليا املزنكمية
املعزولة من الحبل السري و السائل االمنيوني:
تحليل التعبيرالجيني و التمايزالى خاليا عضلة
القلب
العلومMPH /
The Effect of Oxytocin on Mesenchymal
الطبية والصيدالنية
Stem Cells Isolated From Human
:Umbilical Cord and Amniotic Fluid
Gene Expression Analysis and
Cardiomyocytes Differentiation

67,540

50

197/2015

MPH/2/4/2014

التخديراملوضعي اإلبتكاري الحديث عبر
العضلة املربعة القطنية املوجه باملوجات فوق
الصوتية.
دراسة فعالية املسكن بعد الوالدات القيصرية:
العلومMPH /
دراسة سريرية عشوائية مر اقبة مزدوجة
الطبية والصيدالنية
التعمية
The novel Trans Quadratus Lumborum
block; the analgesic efficacy after
,cesarean delivery: a randomized
.controlled, double-blind clinical trial

41,100

51

32/2013

MPH/1/08/2012

تصنيع قرنية ذاتية باستخدام خاليا جذعية
من طرف العين
العلومMPH /
In vitro generation of functional cornea
الطبية والصيدالنية
using autologous cultured human
limbal stem cells

481,950

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

12

18

12

12

36

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

30/3/2016

4/12/2014

8/12/2015

18/8/2015

17/6/2013

الباحث الرئيس

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

د .محمد الخطيب  /الجامعة
االردنية
د .انور بطيحة  /جامعة
العلوم والتكنولوجيا االردنية
د .هاشم كنعان  /جامعة
د .كامل محمد صالح املركزالوطني للسكري
العلوم والتكنولوجيا االردنية
والغدد الصم والور اثة
العجلوني
د .يوسف خضر /جامعة
العلوم والتكنولوجيا االردنية
د .دانا حياصات NCDEG /
د .محمد الطراونة  /وزارة
الصحة

د .منيراحمد عوض
ابو هالله

دانا ماجد نجيب
الحطاب

مؤتة

الجامعة االردنية

د .وليد خالد علي
سمارة

الجامعة االردنية

د.عبد هللا صالح
سليمان العويدي
العبادي

الجامعة االردنية

د .سميح عبدالكريم
الصرايرة/مؤتة
د .نضال عبدالرؤوف
يونس/االردنية
د .عبدالفتاح احمد فريد
الحادر/العلوم والتكنولوجيا
د .حسام احمد
الشريدة/العلوم والتكنولوجيا

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
8/9/2017

189/2019

د .هنا محمود محمد حماد /
الجامعة االردنية
فاطمة عباس فاضل الجمالي /
الجامعة االردنية
د .امجد تيسيراحمد الشطرات
 /الجامعة االردنية

29/2018

Dr. John Gerard Mc
Donnell / The National
University of Ireland,
Galway,
د .سامي عبدالحميد ابو
حالوة /الجامعة االردنية
د .محمود منصور دياب
املصطفى /الجامعة االردنية
 /د .خالد شيمان الزبن
الجامعة االردنية
/د .مازن حافظ ابو فريج
الجامعة االردنية

221/2019

د .معاوية البدور/االردنية
د .محمد ابو عميرة/االردنية
د" .محمد حسين"
كيالني/االردنية
دانا الحطاب/االردنية
حنان جعفر/االردنية

مالحظات

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
17/7/2017

املشروع

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

52

193/2014

MPH/2/7/2013

تنقية املحددات املرضية البروتينية الكتشاف
مضادات حيوية جديدة :الوصف الدقيق
للموقع النشط لألنزيم املصنع ملبلمرة
الفوسفات في البكتيريا.
العلومMPH /
Purification of Pathogenesis
الطبية والصيدالنية
Determinant Proteins for the
Identification of Novel Antimicrobial
Targets: Polyphosphate Kinase 1 Active
.Site Characterization

90,000

53

33/2015

MPH/1/23/2014

تعزيزالتو افرالحيوي لألنسولين املعطى عن
طريق الفم باستخدام بوليمرات PLGA
النانوية :تقييم السمية و الفعالية في
العلومMPH /
الحيوانات املخبرية
الطبية والصيدالنية
Enhanced oral bioavailability of insulin
using PLGA NPs: in vivo evaluation of
.toxicity and therapeutic effect

38,370

54

277/2015

MPH/2/2/2014

55

96/2016

MPH/2/4/2015

56

36/2015

MPH/1/15/2014

السمية الخلوية للرصاص املنبعث من عوادم
السيارات ،في عينة مختارة من العمال األردنيين
Lead Cytotoxicity of Automobile
Exhaust in Selected Jordanian Workers
الفعالية الطبية الستخدام جل طبي جديد
يحتوي على مضادات حيوية قليلة التركيز
إلعادة تكوين العصب اللبي
The effective use of a novel
methylcellulose gels loaded with
diluted antibiotics for endodontic
regeneration procedures

القطاع

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

موازنة املشروع

129,862

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

17,800

تحديد االنشطة املخبرية والحية املضادة
للميكروبات واالغلفة الحيوية لببتيدات هجينة
مصممة ً
بناء على تسلسل االحماض االمينية
لببتيدات محددة سابقا ذات انشطة مضادة
العلومMPH /
للميكروبات.
 In vitro and In vivo antibacterial andالطبية والصيدالنية
antibiofilm activities of peptides
designed as hybrids based on the
primary amino acid sequence of
antimicrobial peptides

59,300

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

36

36

24

24

24

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

15/7/2014

22/3/2015

25/10/2015

13/10/2016

22/3/2015

الباحث الرئيس

د.سناء خالد محمد
بردويل

د .سامرربحي شحادة
أبو لطيفة

د .زياد عاهد عبد
الشريدة

د .االء حسين عارف
صبره

د .عمار منتصر
حابس املعايطة

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

الجامعة االردنية

الجامعة االردنية

الجامعة االردنية

الجامعة االردنية

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

الباحثون املشاركون

د .خالد الفوارس /االردنية
د .يوسف محمد
الحيارس/االردنية
د .محمد هاشم
الزويري/االردنية
د .محمد خنفر/االردنية

د .عالء الدين عرسان
الكيالني/االردنية
د .حاتم سميرالخطيب/االردنية
د .خالد "محمد علي"
الفوارس/االردنية
د .محمد عبداملعطي
خنفر/االردنية
د .محمد عيس ى محمود
صالح/االردنية

ارقام قرارات
االغالق

154/2019

مالحظات

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا

153/2019

د .درويش حسن درويش
بدران  /الجامعة االردنية
د .عبدالقادر حمدي
عبدالقادر بطاح  /الجامعة
االردنية
د .عبدالرحيم احمد الحنيطي
 /الجامعة االردنية

مغلق فنيا وماليا

د .محمد محمود احمد حماد /
الجامعة االردنية
د .أحمد عبدالسالم حمدان/
الجامعة االردنية

) متعثر(
ايقاف املشروع
مغلق فنيا

د .قص ي علي البلص/العلوم
والتكنولوجيا
د .كارم الزعبي/العلوم
والتكنولوجيا

مغلق فنيا وماليا

167/2019

املشروع

القطاع

موازنة املشروع

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

57

75/2014

Mph/2/03/2012

أساليب جديدة لعالج مرض السكري واألم راض
املعدية بواسطة البيبتيدات االصطناعية
املضادة للسكري وامليكروبات
العلومMPH /
Novel Approaches for the Treatment of
الطبية والصيدالنية
Diabetes Mellitus and Infectious
Diseases by Synthetic Antidiabetic and
Antimicrobial Peptides

105,450

58

259/2014
+
336/2015

MPH/2/22/2013

نقص األوكسجين املزمن في خالياسرطان الثدي
( : )MCF7تتبع التغيرات على مستوى األيض
الخلوي
العلومMPH /
 chronic hypoxic MCF7 Breast Cancerالطبية والصيدالنية
Cell line: tracking the alterations on
cellular metabolism level

24,788

59

33/2014

MPH/1/15/2013

دراسة االستخدامات الطبية للمعادن الطينية
املعزولة من التربة الطينية في األردن
Evaluation of medicinal use of clay
minerals isolated from Jordan's clay soil

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

52,598

60

95/2016

MPH/2/15/2015

التغيرات في النتاج الجيني املسببة ملقاومة
العالج الكيماوي لخاليا سرطان الثدي املعرضة
العلومMPH /
لنقص األكسجين املزمن
 Determing the gene expression changesالطبية والصيدالنية
that cuase chemoresistance in chronic
hypoxic MCF7 Breast Cancer Cell line

37,850

61

34/2015

MPH/1/5/2014

التقييم البيولوجي للنباتات الطبية املحلية
لعائالت Asteraceae, Lamiaceae and
 Papaveraceaeواملركبات الصناعية املثبطة
 DPPIV, LIPASEو تسكيرالبروتين
العلومMPH /
Biological Evaluation of in vitro
 inhibitory effects of some medicinalالطبية والصيدالنية
,plants of the families Asteraceae
Lamiaceae and Papaveraceae native to
Jordan and synthetic compounds on
lipase, DPPVI and protein glycation

34,600

62

94/2016

MPH/2/6/2015

تنفيذ بروتوكول إلعداد وإعطاء األدوية
املستخدمة عن طريق الحقن في وحدات رعاية
األطفال حديثي الوالدة في املستشفيات األردنية
العلومMPH /
الرئيسية
الطبية والصيدالنية
Implementation of a protocol for
parenteral medications preparation and
administration in major Jordanian
hospitals' neonatal care units

36,560

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

30

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

15/7/2014

الباحث الرئيس

د .دعسان محمود
موس ى جرادات

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

جامعة البلقاء
التطبيقية

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

د .سميراحمد الطويل/مؤتة
د .توفيق عرفات/البترا
د .كارم الزعبي/العلوم
والتكنولوجيا
د .اياد مالح/البترا

مالحظات

مغلق فنيا وماليا

220/2019

18

30

18

24

24

25/10/2015

10/2/2014

13/10/2016

22/3/2015

13/10/2016

د .عبد القادر فارس
محمد البواب

جامعة الزيتونة
االردنية الخاصة

د .جوان حسين
محمد عبيني

الجامعة الهاشمية

د .هنا محمود محمـد
حماد

د .فيوليت نجيب
عوض كسابري

د .عبلة محمود علي
البصول

الجامعة االردنية

الجامعة االردنية

الجامعة االردنية

د.مالك عواد موس ى زحلف /
الجامعة األردنية

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
9/1/2018

أ .محمد إبراهيم محمد القنه
 /الجامعة الهاشمية
خلود يوسف طاهرمشعل /
الجامعة الهاشمية
د .كارم حسن محمد الزعبي /
العلوم والتكنولوجيا
د .ماجد محمد احمد مساعدة
 /العلوم والتكنولوجيا
د .جميلة عبد الرحمن أحمد
أبو ادحيل /الجامعة الهاشمية

مغلق فنيا وماليا

د .مالك عواد موس ى الزحلف/
الجامعة االردنية

مغلق فنيا وماليا

د .فاطمة عقلة عفيفي/االردنية
د .يوسف محمد
الحياري/االردنية
د .ياسرالبستنجي/االردنية

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
16/4/2019

د .ايمان فاروق بدران
/الجامعة االردنية
د .منار عواد اللواما  /الجامعة
االردنية
د .اسماء رزق طنش  /الجامعة
االردنية

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
20/5/2019

موازنة املشروع

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

الباحث الرئيس

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

الباحثون املشاركون

تنبؤ تعاطي املخدرات بين املراهقين في األردن
العلومMPH /
predictors of substance abuse among
الطبية والصيدالنية
adolescent in Jordan

20,942

24

13/10/2016

د .احمد يحيى
امحمد السقرات

جامعة مؤتة

د .ايمن محمد "حمدان
منصور"  /الجامعة االردنية

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
7/4/2019

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

126,062

24

30/3/2016

د .محمد محمود
محمد رشيد

الجامعة االردنية

د .مازن عدنان حمودي
الصالحي  /الجامعة االردنية
حنان داود محمد جعفر/
الجامعة االردنية
دانا ماجد نجيب حطاب /
الجامعة االردنية
د .اسماعيل ابراهيم علي
مطالقة  /جامعة العلوم
والتكنولوجيا االردنية
د .عبد هللا صالح سليمان
العويدي /الجامعة االردنية

متعثر"
يوجد توصية اللجنة القطاعية
بايقاف املشروع
يوجد مذكرة الى اللجنة
"العلمية

د .فدوى محمد علي
عودة
بدال من
د .سعيد ابراهيم
عبدالحميد اسماعيل

الجامعة االردنية

د .فدوى محمد علي عودة/
الجامعة االردنية
د .عبيرالبواب  /الجامعة
االردنية

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
22/5/2019

د .إسماعيل إبراهيم علي
مطالقة  /جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية
د .محمود أحمد محمود الفقيه
 /جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية
د.محمد صايل احمد العرجاني
 /جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية

اعتذر الباحث عن االستمرار
باملشروع
ايقاف واغالق املشروع
واعتباره متعثروتحويله ملالية
الصندوق للدراسة واسترداد
املبالغ

املشروع

القطاع

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

63

92/2016

MPH/2/2/2015

64

8/2016

MPH/1/18/2015

دراسة استخدام الخاليا امليسنكيمية في التهاب
القولون التقرحي
Ulcerative colitis stem cell therapy

65

221/2014

MPH/2/08/2013

تطويرانظمة عالجية مبتكرة الستهداف الخاليا
السرطانية باستخدام تكنولوجيا االبتمرات
العلومMPH /
Development of novel targeted
الطبية والصيدالنية
anticancer drug delivery systems using
aptamer technology

113,160

66

396/2017

MPH/2/5/2016

دور األستروجين في حدوث وعالج مرض
االنسداد الرئوي املزمن
العلومMPH /
The Role of Estrogen in the
الطبية والصيدالنية
Pathogenesis and Treatment of Chronic
Obstructive Pulmonary Disease

30,160

67

199/2015

MPH/2/11/2014

دراسة مدى تأثيرالظروف الفعلية اليومية
لدرجتي الحرارة والرطوبة خالل إستخدام
وتخزين املرض ى لبخاخاتهم التنفسية على
خصائص الرذاذ الدوائي املنبعث من هذه
العلومMPH /
البخاخات
 The patients’ real-life environmentalالطبية والصيدالنية
humidity and temperature usage
conditions of their inhaler devices: The
impact on the aerosol emission
characteristics

30,975

68

38/2015

MPH/1/03/2014

العالقة بين مستويات ميجالين في البول ونقص
فيتامين (د) في املرض ى الذين يعانون من
السكري من النوع ،٢وتأثيرفيتامين (د) على
مستويات املجالين في البول
العلومMPH /
The relationship between urinary
الطبية والصيدالنية
megalin levels and vitamin D deficiency
in patients with diabetes mellitus, and
the effect of vitamin D supplement on
urinary megalin

30,400

36

36

24

24

4/12/2014

20/11/2017

18/8/2015

22/3/2015

د .عبدهللا عادل
ضامن الزعبي

د وسام غازي سليم
عماري

د .أمل عبد الرؤوف
محمد عكور

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

د .محمد خليل محمد اللحام /
مركزأكديما للتكافؤ الحيوي
والدراسات الصيدالنية
جامعة عمان األهلية
د .رباب فايزتيم  /مركزأكديما
للتكافؤ الحيوي والدراسات
الصيدالنية

الجامعة االردنية

د .فيوليت كسابري/االردنية
د .نائلة بوالتوفا/االردنية
د .املعتصم فهمي
يوسف/االردنية
د .ايمن عارف زايد/االردنية
د .منذر سليمان
املومني/االردنية

ارقام قرارات
االغالق

82/2019

مالحظات

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
5/2/2019

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
5/2/2019

املشروع

القطاع

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

69

35/2015

MPH/1/6/2014

دقائق نانوية مبلمرة تحمل في جوفها دقائق
الذهب النانوية من أجل قياس مستوى
الحامالت النانوية الصيدالنية وتتبعها في
الخاليا والجسم.
العلومMPH /
Polymeric Nanoparticles with
الطبية والصيدالنية
:Encapsulated Gold Nanoparticles
Towards Sensitive Quantification and
Visualization of Pharmaceutical
polymeric Nanocarriers

85,000

70

396/2015

MPH/1/15/2015

فعالية االستخدام املتزامن ملادتي
" "Quercetinو " "Doxorubicinفي تثبيط نمو
خاليا سرطان الثدي .النتائج املخبرية مقابل
العلومMPH /
الطيف اامليكروسكوبي لألشعة تحت الحمراء
الطبية والصيدالنية
Antiproliferative activity of the
combination of Quercetin/Doxorubicin
.on breast cancer cell lines
In vitro tests vs FTIR micorspectroscopy

19,550

71

398/2015

MPH/1/19/2015

تطويرجهاز استشعار بيولوجي حساس
باستخدام حبات النانو املغناطيسية لفحص
نشاط االنزيمات البروتينية للميكروبات
العلومMPH /
املسببة للتسمم الغذائي
الطبية والصيدالنية
Ultra-sensitive microarray for the
screening of food-borne microbial
pathogen protease activity based on
magnetic nano beads

73,000

72

97/2016

MPH/2/14/2015

دراسة وتحديد آلية عمل مركب مضاد لل
 HER2والتحقق من سميته املحتملة على
العلومMPH /
الحيوانات
 Determining the mechanism of actionالطبية والصيدالنية
of a new anti-HER2 drug and investigate
its potential toxicity in animals

55,400

73

323/2014

MPH/2/15/2013

استخدام تكنولوجيا السوائل فوق الحرجة
لتحضيرمستنشق االيروجيل لعالج سرطان
العلومMPH /
الرئة
الطبية والصيدالنية
Using supercritical fluid technology to
prepare pulmonary drug delivery
systems for treatment of lung cancer

موازنة املشروع

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

36

24

24

24

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

22/3/2015

8/12/2015

8/12/2015

13/10/2016

الباحث الرئيس

د .عالء الدين محمد
عرسان الكيالني

د .إنعام أيوب سعيد
خليل

د .غديرعبدالرحمن
يوسف اسعيفان

هبة "محمد ماجد"
عريف زلوم

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

الجامعة االردنية

الجامعة االردنية

الجامعة االردنية

الجامعة االردنية

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

prof.Catherine Johns
Murphy/university of
Illinois USA
د .حاتم الخطيب/االردنية
د .سامرابو لطيفة/االردنية
د .خالد محمد اعيدة/االردنية
د .عدنان محمد
مساعدة/العلوم والتكنولوجيا

مالحظات

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
5/3/2019

د .رنا محمد نذيرحمدي ابو
الذهب
 /الجامعة االردنية

مغلق فنيا وماليا

د .ميادة بشيرشحادة/
الجامعة االردنية
د .روال درويش  /الجامعة
االردنية
/Dr Mohammed Zourob
Canfield University

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
17/3/2019

د .مالك عواد موس ى الزحلف/
الجامعة االردنية

مغلق فنيا وماليا

146/2020

130,640

36

4/12/2014

د .رنا محمد خالد
عبيدات

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

د .محمد حسين علي
النايف/االملانية االردنية
د .بسام موس ى
طشطوش/العلوم
والتكنولوجيا
Irina Smirnova/Hamburg
university of Technology
TUHH

مغلق فنيا وماليا

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

املشروع

القطاع

موازنة املشروع

74

109/2015

MPH/1/11/2014

دراسة كمية لتخطيط الدماغ من اجل.
تشخيص التوحد
Resting State Quantitative
Electroencephalography (QEEG) for
Autism Diagnosis

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

94,696

75

196/2015

MPH/1/20/2014

دراسة االمكانيات العالجية للتحفيزالكهربائي
للدماغ في عالج مرض التوحد عند االطفال
العلومMPH /
Therapeutic Effects Of Transcranial
 Direct Current Stimulation in Childrenالطبية والصيدالنية
with
Autism Spectrum Disorders

125,736

76

399/2015

MPH/1/4/2015

العالقة بين سرطان الرئة و تعدد طرز جين
مستقبل عامل نمو البشرة في املجتمع األردني
العلومMPH /
Association of lung cancer epidermal
الطبية والصيدالنية
growth factor receptor gene
polymorphism in Jordanian population

34,490

77

93/2016

MPH/2/17/2015

توصيف الواسمات الجزيئية في سرطان
البروستات في الشرق االوسط
Characterization of novel molecular
markers of prostate cancer in middle
eastern population

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

85,640

78

183/2015

Egy-Jor/1/03/2015

عالج إلتهاب املفاصل الناتج عن الكوالجين عن
طريق جسيمات الذهب النانوية
Treatment of Collagen -Induced
Arthritis Using Gold Nanoparticles

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

10,650

MPH/1/2/2017

اثرتطبيق درجة التحذيراملبكراملعدل على
الدور و الكفاءة الذاتية ملمرض ي أقسام
الطوارئ :دراسة شبه تطبيقية
العلومMPH /
The Impact of Introducing the Modified
الطبية والصيدالنية
Early Warning Score (MEWS) on
Emergency Nurses' Perceived Role and
Self-Efficacy: A Quasi-Experiment Study

12,645

MPH/2/6/2016

عالج توقف التنفس أثناء النوم عند البالغين
باستخدام املحاكاة البيولوجية والجهاز عن
العلومMPH /
طريق الفم
 Biomimetic oral appliance therapy forالطبية والصيدالنية
the treatment of Obstructive Sleep
Apnea in adult

32,000

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

36

24

36

24

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

18/8/2015

18/8/2015

8/12/2015

13/10/2016

الباحث الرئيس

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

الباحثون املشاركون

د .ايناس وليد سليم
عبد الحي

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

د .فراس صالح ظاهرالفوارس
JUST /
د .لؤي عارف احمد الزغول /
الجامعة االردنية
د .رباح محمد سعد العبدي /
JUST
د .ميرال عبدهللا املومني JUST /

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
28/2/2019

د .محمد صبحي سعيد نزال
JUST/
د .حنان وحيد سليم خليل /
JUST
د .نهاد علي جبراملصري /
الجامعة االردنية

مغلق فنيا وماليا

د .حكمت محمد
حسن حدوش

د .نبيل احمد محمد
بشير

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

د .سامرمحمد عبد
هللا البشير

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

د .عالء الدين محمد
الكيالني

الجامعة االردنية

ارقام قرارات
االغالق

مالحظات

266/2019

د .عمرخابور /جامعة العلوم
والتكنولوجيا االردنية
د .بشيرخصاونة  /جامعة
العلوم والتكنولوجيا االردنية

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
17/3/2019

د .نجالء حلمي الداود  /جامعة
العلوم والتكنولوجيا االردنية
د .اسماعيل ابراهيم مطالقة/
جامعة العلوم والتكنولوجيا
االردنية/
د .عمرمحمد حاللشه  /جامعة
العلوم والتكنولوجيا االردنية

مغلق فنيا وماليا

267/2019

79

80

)(47/2018

357/2017

24

12

2/12/2015

28/3/2018

د .محمود طاهر
محمود الكاللدة

جامعة الزيتونة
االردنية الخاصة

د .محمود يوسف القواريق /
الجامعة االردنية

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
25/6/2019

د .خالد حسن حسين سليمان
 /جامعة الزيتونة األردنية
د .لؤي محمد جمعة ابو
شحرور  /جامعة الزيتونة
األردنية

مغلق فنيا وماليا

145/2020

24

20/11/2017

د .نور عبدهللا
عبدهللا املرتض ى

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

د .بشيرخصاونة /جامعة
العلوم والتكنولوجيا األردنية
/ Dr. Dave Singh
/ Biomodeling solutions
USA

241/2019
173/2020
9/2020

"متعثر
بقرار لجنة االدارة
( )241/2019بايقاف واغالق
املشروع

املشروع

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

81

107/2015

MPH/2/06/2014

دور هرمون االندروجين في تمايزأنماط جزيئات
الحمض الريبي القصيربين أنواع سرطان الثدي
العلومMPH /
Role of androgens in differential
الطبية والصيدالنية
profiling of miRNA among breast cancer
subtypes

94,300

82

155/2016

MPH/2/5/2015

تصنيع نظم سريعة إليصال الدواء فمويا
باستخدام التكنولوجيا الساخنة لصهروقذف
املواد ،للمساعدة في البلع واخفاء الطعم مع
القاء الضوء على تطبيقات تحسين الذائبية
العلومMPH /
Fabrication of fast oral drug delivery
الطبية والصيدالنية
systems using hot melt extrusion
technology to assist swallowing, taste
masking and throwing light onto
improved solubility applications

114,700

83

358/2017

MPH/2/24/2016

تحليل الطفرات و دراسات التو افق بين
الصورة املرضية و الصورة الجينية في حمى
البحراألبيض املتوسط
– Mutation analysis and genotype
phenotype correlation studies in
Familial Mediterranean Fever

القطاع

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

موازنة املشروع

60,000

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

36

36

24

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

18/8/2015

13/10/2016

20/11/2017

الباحث الرئيس

د .مأمون أحمد سليم
أهرام

د .اسراء خليل أحمد
البراهمية

د .حاتم عصام
محمد الشنطي

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

الجامعة االردنية

الجامعة االملانية
االردنية

الجامعة االردنية

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

مالحظات

د .فاطمة نوري يوسف
عبيدات /الجامعة االردنية
د .جمال خليل مسعد ملحم /
الجامعة االردنية
د .ميساء عدنان صبري
الحسيني /مركزالحسين
للسرطان

تم اغالق املشروع فنيا وتحويله
للدراسة املالية 5/1/2020

د .بشار احمد توفيق الخالدي
 /الجامعة االردنية
د .يوسف محمد علي الحياري
 /الجامعة االردنية
\Prof. Duncan Q. M. Craig
University College of
)London (UCL

تم اغالق املشروع فنيا وتحويله
للدراسة املالية 5/1/2020

د .محمد سعيد الخطيب /
املركزالوطني للسكري والغدد
الصم والور اثة
د .فريد "محمد توفيق" خضير
 /الجامعة األردنية

قرار لجنة االدارة ()14/2020
بايقاف واغالق املشروع

14/2020

املشروعات املدعومة املنتهية في قطاع العلوم الزراعية والبيطرية ()2019 - 2008
ارقام قرارات
الرقم
الدعم

رقم املشروع

املشروع

القطاع

املدة الزمنية تاريخ توقيع
موازنة املشروع للمشروع االتفاقية حسب
العقد
باألش ــهر

1

98/2009

ز ب2008/08/3/

Production possibility of transgenic
and preserved date palm resistant to
العلوم Agri /
Red Palm Weevil
الزراعية والبيطرية
امكانية انتاج النخيل املقاوم لحشرة سوسة
النخيل الحمراء

129,660

2

72/2011

املسح الوبائي والخصائص الور اثية الجزيئية
ملرض الكالميديا املجهضة في األغنام واملاعز
العلوم Agri /
في األردن
ز ب2010/10/1 /
الزراعية والبيطرية
Seroprevalence and Molecular
Characterization of Chlamydophila
abortus in Ewes and Does in Jordan

45,693

3

55/2009

ز ب2008/06/2/

A Biotechnological approach to
improve drought tolerance traits in
العلوم Agri /
local barley genotypes
الزراعية والبيطرية
تقنية حيوية لتحسين صفة تحمل الجفاف
في أصناف شعيرمحلية

65,000

4

18/2010

ز ب2009/11/1/

اثراستخدام مضادات الصقيع في تجنب
أضراره لعدد من أنواع الخضار
العلوم Agri /
Effect of using anti-frost products on
الزراعية والبيطرية
frost damaged avoidance for some
.vegetable crops

17,700

36

24

36

24

11/10/2009

5/5/2011

2/7/2009

15/4/2010

الباحث الرئيس

د.محمد عوض
الشطناوي

د.حذيفة صالح
محمد عبابنة

د.عايد مريف عايد
العبدالالت

د.معين محمد جبر
القريوتي

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

البلقاء التطبيقية

املركزالوطني للبحث
واالرشاد الزراعي

االردنية

املركزالوطني للبحث
واالرشاد الزراعي

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

مالحظات

د .رضا شبلي/االردنية
د .غاندي انفوقة/البلقاء
د .محمد
املزرعاوي/البلقاء

89/2014
+
285/2014

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز
من ديوان املحاسبة

د .محمد محمود
عبابنة/العلوم
والتكنولوجيا
د .خليل جواسرة/املركز
الوطني للبحث واالرشاد
الزراعي
د .فايق حجازين/املركز
الوطني للبحث واالرشاد
الزراعي
د .وائل حننة/العلوم
والتكنولوجيا

387/2014

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز
من ديوان املحاسبة

د .جمال عياد/االردنية
د .مهند العكش /االردنية
181/2014
Wendy Harwood/Jhon
Innes Center UK

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز
من ديوان املحاسبة

د .ماجد الزعبي/املركز
الوطني للبحث واالرشاد
الزراعي
د .محمد رمضان ابو
رداحة/املركزالوطني
للبحث واالرشاد الزراعي
م .عماد شنيكات/املركز
الوطني للبحث واالرشاد
الزراعي
م .فايزعبده/االرصاد
الجوية

60/2015

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز
من ديوان املحاسبة

5

102/2010

ز ب2009/08/2 /

تقييم األنواع البرية واألصناف املدخلة من
الخردل النتاج الوقود الحيوي تحت الري
باملياه املالحة ومياه الصرف املستصلحة
العلوم Agri /
Evaluation of rapeseed local wild
 accessions and introduced cultivarsالزراعية والبيطرية
for biofuel production (quantity and
quality) under saline and treated
wastewater

49,100

6

38/2008

املكافحة الحيوية لحشرة من التفاح القطني
()homoptera: eriosomatidae
( )eriosoma lanigerum Hausmannعلى
العلوم Agri /
ز ب 2008/07/1/التفاح في منطقة الشوبك باستخدام متطفل
الزراعية والبيطرية
( :Aphelinus mali hymenoptera
 )aphelinidaeودراسة االستخدام املتو افق
لعدد من املبيدات الحشرية على كليهما

65,000

7

60/20009

ز ب2008/27/2/

Genetic diversity and in vitro and
conservation of medicinal plant
العلوم Agri /
species grown in Jordan
الزراعية والبيطرية
التباين الور اثي وحفظ النباتات الطبية في
االردن

75,150

8

59/2009

ز ب2008/25/2/

24

36

36

30/9/2010

د.محمد خضر
الرفاعي

 18/11/2008د.مازن احمد عطيات

2/7/2009

د.محمد عوض
محمد الشطناوي

املركزالوطني للبحث
واالرشاد الزراعي

البلقاء التطبيقية

البلقاء التطبيقية

د .ايمن يحيى اسماعيل
حمودة/اليرموك
د .لونا محمد
الحديدي/املركزالوطني
للبحث واالرشاد الزراعي
م .حسين حسن صالح
مصطفى/املركزالوطني
للبحث واالرشاد الزراعي

252/2014

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز
من ديوان املحاسبة

د .توفيق العنتري/االردنية
88/2014
د .مروان العواملة /املركز
+
الوطني للبحث واالرشاد
200/2014
الزراعي

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز
من ديوان املحاسبة

246/2014
+
384/2014

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز
من ديوان املحاسبة

د .رضا شبلي/االردنية

Investigation of thermoregulatory,
immune responses, and predisposing
genetic factors in Black Bedouin,
)Shami and crossbred(Baladi x Shami
 goats, to environmental and immuneالعلوم Agri /
الزراعية والبيطرية
challenges
دراسة ردود الفعل الفسيولوجية واملناعية
ودور املورثات الجينيه في سالالت املاعز
البلدي والشامي والهجين لظروف اإلجهاد
الحراري واالستفزاز املناعي

47,580

36

2/7/2009

د.حسام جمال
جميل التميمي

مؤتة

د .رائد العطيات/مؤتة
د .احمد املجالي/العلوم
والتكنولوجيا

2016/34

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز
من ديوان املحاسبة

9

39/2008

ز ب2008/08/1/

تحليل التنوع الحيوي الور اثي لسالالت
األغنام واملاعزفي األردن

العلوم Agri /
الزراعية والبيطرية

50,000

24

18/11/2008

د.رائد محمود
العطيات

مؤتة

د .محمد الطباع/االردنية
د .ناصرسالمة/مؤتة

259/2017

مغلق فنيا وماليا

10

58/2009

ز ب2008/17/2/

Biological properties of black cumin
nigella sativa L
الخصائص الحيوية لبروتينات حبة البركة

العلوم Agri /
الزراعية والبيطرية

50,800

36

2/7/2009

د.محمد حسين
محمد العودات

العلوم والتكنولوجيا

د .عبدالعزيز
العجلوني/العلوم
والتكنولوجيا
د .خليل عريفج/العلوم
والتكنولوجيا
د .محمد
العودات/اليرموك

381/2014

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز
من ديوان املحاسبة

11

33/2008

ز ب2008/02/1/

تركيزوتجفيف الشرش السائل واستعمال
الناتج في صناعتي الحلويات والخبز.

العلوم Agri /
الزراعية والبيطرية

45000

12

37/2008

ز ب2008/06/1/

عزل وتعريف وتطويرفطريات ممرضة
الحشرات ملكافحة آفات البيوت املحمية في
االردن
العلوم Agri /
Isolation, identification and
الزراعية والبيطرية
development of entomopathogenic
fungi for biological control of
greenhouse pests in Jordan

46,200

13

34/2008

استعمال ظاهرة الفلورة (التألق) كوسيلة
للبحث في نوعية ونقاوة وخواص زيت الزيتون العلوم Agri /
ز ب2008/03/1/
االردني -خطوة نحو انشاء مختبرمتخصص الزراعية والبيطرية
في تكنولوجيا الزيوت

130,000

14

35/2008

تقييم اوجه عدم اليقين املرتبطة بتواجد
املياه الجوفية وتغذيتها وحركتها في شمال
العلوم Agri /
ز ب 2008/04/1/غربي االردن  :نحو تحقيق التنمية املستدمة
الزراعية والبيطرية
للمياه الجوفية وإدارة املوارد في املناطق شبه
الجافة

232,300

15

17/2010

تأثيراضافة مخلفات معاصرالزيتون السائلة
الى التربة على انتاجية أشجار الزيتون ونوعية
العلوم Agri /
الزيت وخصائص التربة
ز ب2009/07/1/
 -Effect of olive mill wastewater landالزراعية والبيطرية
,spreading on olive tree performance
oil quality and soil properties

42,000

16

69/2011

انتخاب تراكيب ور اثية من القمح و الشعير
مقاومة لصانعة االنفاق في اوراق القمح و
الشعيرتحت الظروف االردنية
العلوم Agri /
Selection for wheat and barley
ز ب2010/03/1 /
 genotypes resistant to the cereal leafالزراعية والبيطرية
.miner, Syringopais temperatella Led
(Lepidoptera: Scythrididae) under
Jordanian conditions

46,057

17

96/2009

Utility of Nitrogen Fertilizers as
Applicable and Environmentally
-Acceptable Mean for Controlling Root
العلوم Agri /
Knot Nematodes in Jordan
ز ب2008/01/3/
الزراعية والبيطرية
استخدام األسمدة النيتروجينية كوسيلة
ً
تطبيقية ومقبولة بيئيا في مكافحة نيماتودا
تعقد الجذور في األردن

22,000

24

24

36

36

36

24

24

18/11/2008

18/11/2008

18/11/2008

د.علي كامل الساعد

د.محمد سالمة
املزرعاوي

د.خضرحسن
الجنايدة

 18/11/2008د.نزار شبيب ابو جابر

15/4/2010

5/5/2011

11/10/2009

د.سالم جمال نواف
ايوب

د.ايهاب حسني محمد
غبيش

د.موفق رمضان
رشيد كراجه

االردنية

البلقاء التطبيقية

اليرموك

اليرموك

املركزالوطني للبحث
واالرشاد الزراعي

البلقاء التطبيقية

مؤتة

مغلق فنيا محول سابقا قبل
اكثرمن عام

د .ر أفت احمد/الجمعية
العلمية امللكية

155/2012

مغلق فنيا وماليا بموجب
قرار مجلس االدارة

د .ياسرالحاج /اليرموك

230/2013
+
266/2014

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز
من ديوان املحاسبة

د .رشيد جرادات/اليرموك
د .مهيب عواودة /اليرموك
د .خلدون
القضاة/اليرموك

74/2013

مغلق فنيا وماليا بموجب
قرار مجلس االدارة

د .خالد موس ى
العبس ي/مؤتة
د .صالح شديفات/املركز 2015/103
الوطني للبحث واالرشاد
الزراعي

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز
من ديوان املحاسبة

د .ماهرعبيدات/البلقاء

د .فراس احد الزيود/مؤتة
د .ضياء حساوي/البلقاء

د .فرح الناصر/مؤتة

342/2014

410/2014

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز
من ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز
من ديوان املحاسبة

18

68/2011

ز ب2010/01/1/

دراسة تاثيرتقنين الري على نيماتودا تعقد
الجذور وعائلها النبات ملحصولي البندورة
العلوم Agri /
والباذنجان
 -Effect of irrigation regimes on rootالزراعية والبيطرية
,knot nematode and its host plant
Tomato and Eggplant

43,445

19

181/2011

إعادة استخدام الحمأة املعالجة كسماد
لزيادة إنتاج األعالف وتحسين خصوبة التربة
العلوم Agri /
Reuse Of Biosolid As a Fertilizer For Agr/1/04/2011
الزراعية والبيطرية
Increasing Forage Production And
Enhancing Soil Fertility

72,293

20

143/2011

دراسة امكانية استغالل شجرة اليسر
العلوم Agri /
ألغراض زراعية وصناعية
Agr/2/02/2010
 The potential of MORINGA peregrineالزراعية والبيطرية
for agricultural and industrial uses

24,945

21

71/2011

تحليل املصفوفات الدقيقة الستجابة جينوم
النبات للتلوث بغبار االسمنت
العلوم Agri /
ز ب-Microarray Analysis of the Genome 2010/08/1 /
الزراعية والبيطرية
Wide Response to Cement-Dust
Pollution in Arabidopsis thaliana

97,004

22

57/2009

Development of salinity tolerant
tomato genotypes using molecular
العلوم Agri /
marker assisted selection
ز ب2008/14/2 /
الزراعية والبيطرية
إنتاج أصناف من البندورة متحملة للملوحة
باستخدام التقانة الجزيئية

55,000

24

24

24

24

36

5/5/2011

د.اسامة عيس ى
محمد مهاوش

م.بيان محمود حسن
30/11/2011
عثامنة

8/9/2011

5/5/2011

2/7/2009

مؤتة

الجمعية العلمية
امللكية

م.نسب قاسم محمد املركزالوطني للبحث
واالرشاد الزراعي
الرواشدة

سعيد محمد حسين
ابو رمان

د.محمد حسين بريك

البلقاء التطبيقية

الجمعية العلمية
امللكية

د .موفق رمضان كراجة/مؤتة 382/2014

د .نداء محمود سالم /
الجامعة االردنية
م .سعيد محمد الزريقي
/املركزالوطني للبحث
واالرشاد الزراعي

2015/313

د .فراس علعالي/العلوم
والتكنولوجيا
د .عمرخابور/العلوم
والتكنولوجيا
د .فيصل البركة/املركز
الوطني للبحث واالرشاد
الزراعي

58/2015

د .جراح محمود الزعبي/
البلقاء

3/2015

د.حسين مقدادي /املركز
الوطني للبحث واالرشاد
الزراعي
د.منذر الصدر  /الجامعة
األردنية
د .معين قريوتي  /املركز
الوطني للبحث واالرشاد 2015/308
الزراعي
د .رياض مهيدات /جامعة
اليرموك
د .فضل إسماعيل/املركز
الوطني للبحث واالرشاد
الزراعي

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز
من ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز
من ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز
من ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز
من ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز
من ديوان املحاسبة

23

67/2011

زراعة نبات الصبار الكمثري في البادية
االردنية باستخدام نظام الزراعة العضوي
العلوم Agri /
)Cactus (Opuntia ficus-indica
ز ب2010/07/1 /
الزراعية والبيطرية
cultivation under the organic farming
system in the Jordan Badia

25,662

24

142/2011

تأثيراملعامالت البيولوجية لبعض املخلفات
الزراعية على أداء الحالبة والتسمين ألغنام
العواس
العلوم Agri /
The Effect of Biological Treatments of Agr/2/03/2010
الزراعية والبيطرية
some Agricultural By Products on
’Location Performance and Lambs
Fattening Awasi Sheep

35,515

25

32/2008

ز ب2008/01/1/

Developing a noval extraction
method for olive oil and other
essential oils from different sources

العلوم Agri /
الزراعية والبيطرية

39,000

26

70/2011

دراسة النواحي الفنية واملالية لوسائل
زراعية جديدة لزيادة االنتاجية في غور األردن
األوسط
العلوم Agri /
ز بDesign, test and assess the feasibility 2010/11/1/
الزراعية والبيطرية
of new productivity enhancing
methods for farming in the central
Jordan valley area

44,601

27

56/2009

Improvement of wheat landraces for
heat tolerance
ز ب2008/12/2 /
تحسين سالالت القمح املحلي لتحمل الحرارة

العلوم Agri /
الزراعية والبيطرية

54,000

36

32

24

36

36

5/5/2011

8/9/2011

18/11/2008

5/5/2011

2/7/2009

د .محمد مطرد
العون/املركزالوطني
للبحث والتطوير
مركزبحوث وتطوير
م .يحيى عبداللطيف نصر
البادية االردنية/
م .محمد علي أحمد
125/2017
العون/املركزالوطني
سليمان الفقيه املجلس االعلى للعلوم
للبحث والتطوير
والتكنولوجيا
م .احمد سامي
الحور اني /املجلس االعلى
للعلوم و التكنولوجيا

د.فيصل سالم
حمدان البركة

د.مالك حدادين

املركزالوطني للبحث
واالرشاد الزراعي

االردنية

د .فيصل توفيق
عواودة/املركزالوطني
للبحث واالرشاد الزراعي
م .عمرمحمد
العدوان/املركزالوطني
للبحث واالرشاد الزراعي
م .مصطفى محمد
شديفات/املركزالوطني
للبحث واالرشاد الزراعي

د .موس ى عبدهللا /االردنية

90/2014

2/2013

د.صفوان محمود
احمد الشياب

الجامعة االردنية

د .عمركفاوين/االردنية
د .عامرسلمان/االردنية
م .ابراهيم اللوزي/االردنية
هال الرو ابدة/االردنية

3/2013

د.فضل محمد
اسماعيل

املركزالوطني للبحث
واالرشاد الزراعي

د .محمد بريك/الجمعية
العلمية امللكية
د .منذر سدر/االردنية

2014/419

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز
من ديوان املحاسبة

(متعثر)
ايقاف الدعم بقرار مجلس
االدارة رقم ()90/2014
مغلق فنيا وماليا  /ومجاز
من ديوان املحاسبة

(متعثر)
ايقاف الدعم بقرار مجلس
االدارة رقم ()2/2013
مغلق فنيا وماليا ومجاز من
ديوان املحاسبة
(متعثر)
ايقاف الدعم بقرار مجلس
االدارة رقم ()3/2013
مغلق فنيا وماليا ومجاز من
ديوان املحاسبة
)متعثر(
الغاء دعم املشروع بقرار
مجلس االدارة رقم
)(259/2013
واغالق املشروع نهائيا بقرار
) (419/2014رقم
مغلق فنيا وماليا ومجاز من
ديوان املحاسبة

28

180/2011

دراسة العوامل املؤثرة على صفات القدرة
على البقاء لحمالن العواس ي في أنظمة االنتاج
العلوم Agri /
االنتشارية وشبة االنتشارية
Agr/1/03/2011
 Investigation of Factors Influencingالزراعية والبيطرية
Awassi Lambs Survivorship under
Extensive and Semi-Extensive

29

36/2008

ز ب2008/05/1/

امراض العدوى التنفسية في الدجاج
والطيور البرية

30

140/2011

تحسين القيمة الغذائية ألتبان الحبوب
والبقوليات في تغذية املجترات بمعالجتها
باألمونيا السائلة أو االنزيمات الخاصة
بتحطيم األلياف مع تزويدها ببعض
العلوم Agri /
االضافات العلفية
Agr/2/06/2010
 improving nutritive value of cerealsالزراعية والبيطرية
and legumes straws for ruminant
nutrition by either aqueous ammonia
treatment or fibrolytic enzymes with
addition of some feed additives

75165

31

70/2012

Agr/2/02/2011

دراسة بيولوجية وايكولوجية وطرق
املكافحة املتكاملة لعثة
حفار أوراق وثمار البندورة
العلوم Agri /
“”Tuta absoluta
الزراعية والبيطرية
Ecobiology and Integrated Pest
Management of Tomato Leaf Minor
Tuta absoluta

59,259

32

179/2011

إدارة اآلفات في الزراعات املحمية للخيار
والفلفل في ظل نظم الزراعة العضوية في
العلوم Agri /
األغوار.
Agr/1/01/2011
 Management of Protected Cucumberالزراعية والبيطرية
and Pepper under Organic Farming
.systems in the Jordan Valley

75,495

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

40228

24

24/11/2011

د.أنس محمد عبد
القادر

االردنية

183,500

48

18/11/2008

د.سعد محمود
غرايبة

العلوم والتكنولوجيا

24

36

36

8/9/2011

28/6/2012

24/11/2011

د.ربيع عبد الحميد
حافظ ارشيد

الجامعة االردنية

د .ربيع ارشيد/االردنية
د .محمد جهاد
مغلق فنيا وماليا ومجاز من
229/2017
الطباع/االردنية
ديوان املحاسبة
د .مشرق حمدي/االردنية

د .كامل زهدي/العلوم
والتكنولوجيا

126/2010

د .حسام التيتي /مؤتة
د .مشرق حمدي /األردنية 405/2017

)متعثر(
الغاء دعم املشروع بقرار
مجلس االدارة رقم
)(126/2010
مغلق فنيا وماليا ومجاز من
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا

د .مروان عبدالوالي/املركز
الوطني للبحث واالرشاد
الزراعي
املركزالوطني للبحث
408/2017
م .عاصم ابو علوش
م .باسل عبيدات/املركز
واالرشاد الزراعي
الوطني للبحث واالرشاد
الزراعي

مغلق فنيا وماليا

م .إبتهال أبو عبيد /املركز
الوطني للبحث واالرشاد
الزراعي
م .زياد ناصر /املركز
296/2017
الوطني للبحث واالرشاد
الزراعي
د  .ملى البنا  /الجامعة
االردنية

مغلق فنيا وماليا

د.عبيرابو شربي

املركزالوطني للبحث
واالرشاد الزراعي

33

102/2013

التباين وحفظ األصول البرية لنبات الجزر
وامكانية مقاومته لفيروس الجزر واي في
االردن
العلوم Agri /
Genetic Evaluation and Conservation Agr/2/02/2012
الزراعية والبيطرية
of Carrot Wild Relatives toward
Prospective Resistance to The Virus
CarVY in Jordan

40,220

34

101/2010

تقديراالحتياجات املائية ومعامل املحصول
للنخيل في وادي االردن
العلوم Agri /
Determenation of actual
ز ب2009/06/2 /
الزراعية والبيطرية
evapotranspiration and crop
coeficients for mature palm trees in
Jordan Valley

90,630

35

128/2013

Agr/2/03/2012

دراسة تأثيرطرق تظليل مختلفة للبيوت
املحمية على نمو وإنتاج نبات الخيار
Study the effect of various shading
methods on cucumber growth and
production

25,800

36

141/2011

Agr/2/04/2010

صفات الذبيحة في الجيل األول ملضرب
العواس ي مع ساللة األغنام الحاملة لجين
الكالبيج
Caracas characteristics of the first
cross between Calliypyge sheep and
Awassi local Breed

العلوم Agri /
الزراعية والبيطرية

العلوم Agri /
الزراعية والبيطرية

51,861

36

24

24

36

17/6/2013

30/9/2010

د.سوزان أحمد
محمود درة

د.نعيم ذياب عيد
مزاهرة

د .طالب راتب موس ى
17/11/2013
ابو زهرة

8/9/2011

د.خليل ابراهيم زعل
جواسرة

املركزالوطني للبحث
واالرشاد الزراعي

م.زياد مصطفى نوح
تحبسم /املركزالوطني
للبحث واالرشاد الزراعي
م .غيداء توفيق عبد
الرحمن جبارة/املركز
الوطني للبحث واالرشاد
الزراعي
د .خالد محمد علي
أبوليلى/املركزالوطني
للبحث واالرشاد الزراعي

2016/3

(متعثر)
ايقاف الدعم بقرار مجلس
االدارة رقم ()172/2015
مغلق فنيا وماليا ومجاز من
ديوان املحاسبة

د .ياسين الزعبي/البلقاء
د .منيرالروسان/العلوم
مغلق فنيا وماليا ومجاز من
والتكنولوجيا
املركزالوطني للبحث
116/2016
ديوان املحاسبة
واالرشاد الزراعي م .هاني داوود غنيم/املركز
الوطني للبحث واالرشاد
الزراعي

البلقاء التطبيقية

د .مازن احمد
عطيات/البلقاء

م.حذيفة صالح عبابنة/
املركزالوطني للبحث
واالرشاد الزراعي
م.هاني احمد منصور
طالفحه /مركزجامعة
العلوم والتكنولوجيا
لالرشاد وبحوث الثروة
العلوم والتكنولوجيا
الحيوانية
م .فايق عازر حجازين/
املركزالوطني للبحث
واالرشاد الزراعي
د.عبدهللا يوسف
عبدهللا /العلوم
والتكنولوجيا

مغلق فنيا وماليا ومجاز من
152/2016
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا ومجاز من
237/2015
ديوان املحاسبة

دراسات بيئية ومكافحة لحشرة دوباس نخيل
 Ommatissus lybicusعلى التمرفي االردن
العلوم Agri /
الزراعية والبيطرية

32,182

تكبيرحجم الورقة لنبات العرن لتعظيم
ناتجه من الهيبرسين الطبي
العلوم Agri /
Enlarging Hypericum triquetrifolium
الزراعية والبيطرية
Plant Leaf Size to Boost its Medicinal
Hypericin Yield

23,690

37

290/2012

Agr/1/04/2012

38

291/2012

Agr/1/07/2012

39

69/2012

اكتشاف تنوع النيوكليوتيدات املنفردة في
الجينات املتعلقة بتحمل الجفاف لنبات
العلوم Agri /
Agr/2/08/2011
الشعير
الزراعية والبيطرية
SNP discovery at candidate genes for
.drought tolerance in barley

103,629

40

203/2012

أداء بعض من أصول العنب باستخدام
أساليب مختلفة من الري بمياه املسوس
والور اثة الجزيئية لتقييم األداء
العلوم Agri /
Performance of Some Grapevine
 Rootstocks Under Different Brackishالزراعية والبيطرية
Water Irrigation Practices and
the Molecular Basis of the
Performance

89,837

41

290/2014

طريقة خضراء لتحضيرالكبريت ذو الحبيبات
النانوية ملكافحة املسببات املرضية الساكنة
العلوم Agri /
في التربة
Agr/2/13/2013
الزراعية والبيطرية
A green method for biosynthesis
sulfur nanoparticles for control soil
.borne pathogens

53,500

42

183/2015

العلوم Agri /
الزراعية والبيطرية

10,650

Agr/2/04/2011

EgyJor/1/06/2015

Ecological studies and control of
Dubas Ommatissus lybicus on date
.palm in Jordan

إنتاج اإليثانول الحيوي من املخلفات
الصناعية الزراعية
Bioethanol Production from
Agroindustrial Wastes

36

36

36

36

24

12

31/1/2013

31/1/2013

28/6/2012

31/10/2012

4/12/2014

2/12/2015

م .منى محمد
سليمان مشعل

م .باسل عبيدات/املركز
الوطني للبحث واالرشاد
الزراعي
م .عاصم ابوعلوش/املركز
املركزالوطني للبحث
الوطني للبحث واالرشاد 294/2017
واالرشاد الزراعي
الزراعي
م .عمرابو سمرة/املركز
الوطني للبحث واالرشاد
الزراعي

مغلق فنيا وماليا

د .فضل اسماعيل/املركز
الوطني للبحث واالرشاد
الزراعي
257/2017
م .معاذ الغرايبة/املركز
الوطني للبحث واالرشاد
الزراعي

مغلق فنيا وماليا

د .يحيى الشخاترة/املركز
الوطني للبحث واالرشاد
الزراعي
د .عصام قرنفلة/البلقاء
د .ناصرسالمة /مؤتة
د .طارق عماري/البلقاء

مغلق فنيا وماليا

د .محمد خضرعبد املركزالوطني للبحث
واالرشاد الزراعي
العزيزالرفاعي

د .معن حسن

د.عصام مصطفى
قرنفلة

البلقاء التطبيقية

البلقاء التطبيقية

د .عقل محمد
عوض هللا عواد

الجمعية العلمية
امللكية

أ.د .صقرمحمد
حرزهللا

جامعة مؤتة

د .طارق عماري/البلقاء
د .سعيد ابو رمان/البلقاء

2/2018

328/2017

مغلق فنيا وماليا

د .نداء محمد اسماعيل
سالم  /الجامعة األردنية
د .ملا شريف البنا /
الجامعة األردنية

مغلق فنيا وماليا

أ.د .عامرمامكغ /جامعة
مؤتة
محمد أكرم املجالي
/الجامعة االردنية

مغلق فنيا وماليا

Agr/1/08/2013

تعريف انواع الكربتوسبوريديم و االنواع
الفرعيه لتحديد الية انتقال املرض بين
االنسان و الحيوان في االردن
Detection and subtyping of
العلوم Agri /
,Cryptosporidium from human
الزراعية والبيطرية
animals and environmental samples
in an attempt to understand the
transmission dynamics of
cryptosporidiosis in Jordan

66,800

43

76/2014

44

216/2014

دراسة مرض نظيرالسل تحت العيادي
(جونز) في املاعزمع التركيزعلى امراضياتة و
وبائياتة في شمال ووسط األردن
العلوم Agri /
Investigation of Subclinical
Agr/2/4/2013
 Paratuberculosis (Johne’s Disease) inالزراعية والبيطرية
Goats with Special Reference to its
Pathology and Epidemiology in
.Central and Northern Jordan

58,652

45

200/2015

مقاومة املضادات الحيوية والخواص
الجزيئية ألهم جراثيم الغذاء والبكتيريا
العامة في األبقار املحلية و املستوردة في
األردن
العلوم Agri /
Antimicrobial Resistance and
Agr/2/14/2014
 Molecular characterization of Majorالزراعية والبيطرية
Foodborne pathogens and
Commensal Bacteria in Local and
Imported Food Producing Cattle in
Jordan

49,935

46

400/2015

تأثيرمستويات مختلفة من النيتروجين
املضاف بطريقة التسميد بالري على انتاج
العلوم Agri /
ونوعية محصول البطيخ
 Effect of different levels of nitrogenالزراعية والبيطرية
on yield and quality of drip fertigated
watermelon

23,615

Agr/1/2/2015

24

24

24

24

15/7/2014

4/12/2014

18/8/2015

8/12/2015

د.رامي محمود رسمي
مقبل

د .نبيل قاسم محمد
هيالت

د .محمد محي الدين
توفيق عبيدات

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

د .نوال سميح
حجاوي/الهاشمية
د .مروان محمود
ابوحالوة /جامعة
فيالدلفيا

404/2017

منفرد

مغلق فنيا وماليا

Margaret A. Davis /
Washington State
University
28/2018
 /د .شوكت قسيم هيالت
جامعة العلوم و
التكنولوجيا االردنية

د .معين محمد القريوتي
 /املركزالوطني للبحث
واالرشاد الزراعي
د .اسعد "محمد املركزالوطني للبحث
طارق يوسف محمد
واالرشاد الزراعي
فتحي" امين الخضر
عكاشة  /املركزالوطني
للبحث واالرشاد الزراعي

مغلق فنيا وماليا

166/2019

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا

47

237/2014

تقدير متبقيات مبيدي السيبرميثرن ومبيد
االكلوربيرفوس في محصولي البندورة و الخيار
ً
املنتجين محليا ،و تأثيراملعالجة باألوزون على
تحطيم متبقيات تلك املبيدات.
العلوم Agri /
Evaluation of cypermethrin and
Agr/1/2/2013
 chlorpyrifos pesticides residues inالزراعية والبيطرية
tomato fruits and cucumber produced
, under local production conditions
and effect of ozonation on these
.pesticides residues degradation

31,390

48

401/2015

دور الترياق الطبيعي كبديل للعالج الكيميائي
في االستزراع السمكي
العلوم Agri /
The role of natural antidotes as an Agr/1/03/2015
الزراعية والبيطرية
alternative to chemotherapy in fish
aquaculture

30,000

49

34/2014

دراسة وبائية:االنتشار  ،التوزيع  ،الدراسة
الجزيئية و الكشف عن األمراض الفيروسية
و الفيرودات التي تصيب الحمضيات في األردن
,Epidemiology; Occurrence
العلوم Agri /
,Distribution
Agr/1/4/2013
الزراعية والبيطرية
Molecular Characterization and
Detection of
Citrus Virus and Viroid Diseases in
Jordan

73,800

50

41/2015

مسح وتقييم طرق مكافحة امراض املوز
الفطرية في غور االردن
العلوم Agri /
Survey and evaluation of control
Agr/1/9/2014
الزراعية والبيطرية
methods for fungal diseases of banana
in Jordan Valley

62,362

24

24

36

36

4/12/2014

8/12/2015

10/2/2014

18/8/2015

د .ماهرمحمود بشير
الدباس

د .محمد أحمد
مطلق وحشة

د .نداء محمد
إسماعيل سالم

د .أحمد محمد
مصطفى املومني

الجامعة االردنية

الجامعة االردنية

الجامعة االردنية

الجامعة االردنية

م .اسماء محمد محمد
شادرمة/وزارة الزراعة

د .محمد خليل محمد
الزبدة  /الجامعة االردنية
/العقبة

152/2019

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا حول للمالية
بتاريخ 11/2/2019

د .عقل ناصر
منصور/االردنية
د .سعيد ابورمان/البلقاء
د .عبيرشعبان
ابوشربيNCARE/
د .اماني عابدين/لجمعية
العلمية امللكية

مغلق فنيا حول للمالية
بتاريخ 25/3/2019

د .نداء محمد سالم /
الجامعة األردنية
د .منذر محمد الطاهات /
الجامعة األردنية

مغلق فنيا حول للمالية
بتاريخ 29/4/2019

املشروعات املدعومة املنتهية في قطاع العلوم االنسانية واالجتماعية ()2019-2008

الرقم

ارقام قرارات
الدعم

1

144/2011

2

147/2011

3

108/2010

رقم املشروع

املشروع

القطاع

تحسين القراءة االستيعابية في اللغة
قطاع العلوم
اإلنجليزية لدى طلبة املرحلة الثانوية في
االجتماعية و
االردن
Soci/2/05/2010
 Improving Reading Comprehension inالتربوية و الدينية
()Soci
English among Secondary Stage
Students in Jordan
منهج استخدام تدريس الفقه وأصوله في
ترسيخ الوسطية واالعتدال .حالة الدراسة:
كلية الشريعة بالجامعة األردنية.
قطاع العلوم
Methodology of Utilizing Teaching
االجتماعية و
Soci/2/06/2010
Islamic Law and its Principles in
التربوية و الدينية
.Enhancing Moderation and Tolerance
()Soci
Case Study: The Faculty of Shari’ah at
the University of Jordan
القيادة لدى املرأة األردنية في القطاعين
العام والخاص
العلوم االدارية
Leadership styles of Jordanian women
واملالية واالثار
د ق م2009/04/2/
leaders in the public and private
والسياحة()ADM
sectors

املدة الزمنية تاريخ توقيع
االتفاقية
موازنة املشروع للمشروع
باألش ــهر حسب العقد

18,248

6,430

28,972

4

186/2011

Soci/1/06/2011

األمن اإلنساني لألكاديميين في األردن
Human Security of Academics in
Jordan

قطاع العلوم
االجتماعية و
التربوية و الدينية
()Soci

22,200

5

2010/142

ج ن2009/07/2/

تطويرمعاييرللجودة واملهنية في االعالم
األردني
Development of Quality and
Professionalism Criteria in Jordan
Media

قطاع العلوم
االجتماعية و
التربوية و الدينية
()Soci

44,452

18

12

18

18

8/9/2011

8/9/2011

30/9/2010

الباحث الرئيس

د.احمد حمد مقبل
الخوالدة

د.عدنان محمود
شراري العساف

د.رويدا محمود
املعايطة

د.مصلح عبد الفتاح
24/11/2011
مصلح النجار

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

األردنية

األردنية

الهاشمية

الهاشمية

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

د .محمد ارشيد
الخوالدة/مؤتة
عطاهللا خضرسليم عفانة
/وزارة التعليم العالي

184/2014

منفرد

219/2014

د .حمود سالم عليمات
/األردنية
د .أروى عيس ى عويس
/التكنولوجيا
د .إخالص إبراهيم الطراونة
/الحسين

213/2014
+
358/2014

د.نعمان عابد حسين
شحادة /األردنية
د.ماجدة أحمد قاسم عمر/
األردنية

112/2014

مالحظات

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

د.رائد جميل سليمان /
الحسين
24

25/1/2011

د.باسم محمد
الطويس ي

الحسين بن طالل

د.نسيم محمد الطويس ي /
الحسين
د .أيمن سند عطا هللا
القرالة  /الحسين

2015/424

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

6

76/2011

 :الشباب واملشاريع الصغيرة املدرة للدخل
قطاع العلوم
 .مبادرات فردية في مواجهة الفقروالبطالة
االجتماعية و
ج نYouths and Income-Generating Small 2010/07/1/
التربوية و الدينية
Projects: Individuals Initiatives to
()Soci
Combat Poverty and Unemployment .

12,963

7

145/2011

أثرالتدريس باستخدام الوسائط املتعددة في
تنمية مهارات التفكيرالناقد في مبحث التربية
قطاع العلوم
االسالمية للمرحلة االساسية
االجتماعية و
Soci/2/01/2010
The impact of teaching Islamic
التربوية و الدينية
curricula using multimedia in
()Soci
development critical thinking skills at
elementary education

7,969

8

142/2010

قطاع العلوم
االجتماعية و
التربوية و الدينية
()Soci

11,203

9

80/2011

ج ن2010/12/1/

قطاع العلوم
االجتماعية و
التربوية و الدينية
()Soci

29,014

10

146/2011

محددات الزواج املبكرلإلناث وآثاره
االجتماعية واالقتصادية والصحية في
املجتمع األردني :دراسة تحليلية
The Determinant of Female Early Soci/2/03/2010
Marriage and its Social - Economic
and Healthy Impact on Jordanian
Society: An Analytical Study

قطاع العلوم
االجتماعية و
التربوية و الدينية
()Soci

15,285

11

182/2011

االثارالبيولوجية والصحية السلبية لزواج
األقارب في شمال االردن
The negative biological and health Soci/1/02/2011
consequences of endogamous
marriage in North Jordan

قطاع العلوم
االجتماعية و
التربوية و الدينية
()Soci

12,500

توثيق املهن والحرف التقليدية في شمال
األردن
ج نDocumentation of Traditional Crafts 2009/03/2/
and Handicrafts in Northern Jordan
الترجمة والتعريب في اململكة األردنية
الهاشمية
Translation and Arabicization
Movement in The Hashemite
Kingdom of Jordan

12

12

12

24

14

12

5/5/2011

أ.د.مجد الدين عمر
احمد الخمش

د.ناصراحمد ضاعن
8/9/2011
الخوالدة

20/2/2011

5/5/2011

8/9/2011

24/11/2011

د.محمود محمد
قاسم النعامنة

أ.د.عبد هللا طالل
محمد الشناق

د.منيرعبد هللا
سلمان كرادشة

د.احمد يوسف
حسين ابو دلو

األردنية

األردنية

اليرموك

اليرموك

اليرموك

اليرموك

د .حسين الخزاعي/البلقاء
محمود سعود
السرحان/املجلس االعلى
للشباب (متقاعد)

منفرد

199/2012
+
320/2014

273/2012

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

د .عبدهللا
الشرمان/اليرموك

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

د .رجائي الخانجي/االردنية
د .محمد الصرايرة/
اليرموك
محمد عواد محمد
شناق/البترا

94/2014

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

د .عبدالخالق يوسف
سليمان الختاتنة/اليرموك
د .فايزعبدالقادر
املجالي/مؤتة
تمارا عادل احمد
اليعقوب/اليرموك

43/2013

د .ايمن محمد قاسم
الشبول/اليرموك
د .محمد فواز موس ى
الروسان/اليرموك

214/2013

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

أثرالتغيراملناخي على املوارد املائية
واالمكانيات الزراعية في األردن
The impact of climate change on
water resources and agricultural
potential in Jordan

قطاع العلوم
االجتماعية و
التربوية و الدينية
()Soci

34,000

12

21/2010

ج ن2009/08/1/

13

104/2010

فعالية برنامج إرشادي لتهيئة املقبلين على
الزواج في تحسين التكيف النفس ي ومهارات
التواصل وإدارة الصراعات واملشكالت
وتأكيد الذات
The effectiveness of the counseling
ت نprogram for whom about engaged 2009/01/2/
couples for the improvement of their
,psychological adjustment
communication skills, and conflict
-and Problem management, and Self
Assertion

قطاع العلوم
االجتماعية و
التربوية و الدينية
()Soci

10,000

14

81/2011

تحديد العوامل االقتصادية واالجتماعية
املؤثرة في معدل البطالة في مجتمع إقليم
جنوب األردن
د ق مDetermine the economic and social 2010/02/1/
factors affecting the rate of
unemployment in the community of
South Jordan

قطاع العلوم
السياسية
والقانونية
واالقتصادية
واألمن القومي
()PLEN

20,681

15

2011/ 85

الخصائص االجتماعية واالقتصادية للفقراء
ً
(األشد فقرا) في محافظات (الكرك،
والطفيلة ،ومعان)
ج ن2010/09/1/
Social and Economic Characteristics
of the Poor in the Southern
Governorates

قطاع العلوم
االجتماعية و
التربوية و الدينية
()Soci

17,247

16

293/2012

العوامل الدافعة للحراك الشعبي األردني
وخصائصه
Soci/1/01/2012
Pushing Factors of Jordanian Social
Movement and its Characteristics

قطاع العلوم
االجتماعية و
التربوية و الدينية
()Soci

35,220

28

12

12

12

12

15/4/2010

30/9/2010

أ.د.إبراهيم مطيع
إبراهيم العرود

د.أحمد عبد
اللطيف ابو اسعد

د.فايزعبد القادر
املجالي تم استبداله
5/5/2011
بدال من الباحث بشير
احمد الزعبي

7/7/2011

د.فؤاد مرزوق
محمود كريشان

د.ذياب موس ى فالح
31/1/2013
البداينة

مؤتة

مؤتة

مؤتة

الحسين بن طالل

مؤتة

نعيم مزاهرة /وزارة الزراعة
د .عمرالسقرات/مؤتة
د .قاسم الطراونة/االرصاد
الجوية

ايناس عادل ضرغام
يونس/مركزالتوعية
واالرشاد االسري
غيثاء جمانة شريف/مركز
التوعية واالرشاد االسري
محمود عبدالعزيز
الزيوت/مدارس رحمة
الخاصة
د .نبيل النجار/مؤتة

101/2015
+
283/2015

202/2012

د .دوخي الحنيطي/االردنية
د .بشيراحمد فرج
الزعبي/مؤتة

211/2013
+
360/2014

ابراهيم محمد حامد
الهوارين /الحسين
سعود موس ى ارشيد الطيب
/مؤته

255/2012

د .حسن سالمة
العوران/مؤتة
د .ر افع عارف
الخريشا/مؤتة

2015/307

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

قراررقم
()208/2012
لتعديل
االتفاقية
مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
املوقعة ليصبح
ديوان املحاسبة
املبلغ 17247
ديناربدال من
 17427دينار

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

17

78/2011

املحددات املكانية والزمنية لجريمة السرقة
في محافظات اململكة األردنية الهاشمية
(دراسة في التحليل املكاني)
ج نRegional and temporal determinants 2010/13/1/
of the crime of theft in the
governorates of the Kingdom of
)Jordan (a study in Regional analysis

قطاع العلوم
االجتماعية و
التربوية و الدينية
()Soci

22,499

18

185/2011

عالقة البطالة بالجريمة في املجتمع االردني:
دراسة مسحية للسجون األردنية
Relationship of Unemployment to Soci/1/05/2011
Crime in The Jordanian Society : a
survey of the Jordanian prisons

قطاع العلوم
االجتماعية و
التربوية و الدينية
()Soci

37,500

19

77/2011

فهرست املسائل اللغوية في املعاجم العربية
قطاع العلوم
وحوسبتها
االجتماعية و
ج نAn Index of Linguistic Issues in Arabic 2010/08/1/
التربوية و الدينية
Lexicography and its Computational
()Soci
Aspects

91,995

20

50/2013

و اقع اإلعالم اإللكتروني واملطبوع في الدفاع
عن حقوق اإلنسان.
The Reality of the Electronic and Soci/2/03/2012
Printed Media in Defending Human
.Rights

قطاع العلوم
االجتماعية و
التربوية و الدينية
()Soci

16,276

21

184/2011

تقنين اختبارات "وود كوك جونسون"
قطاع العلوم
املعرفية و التحصيلية للطلبة األردنيين
االجتماعية و
Soci/1/01/2011
-Standardizing the "Woodcock
التربوية و الدينية
Johnson" Cognitive and Achievement
()Soci
Tests for Jordanian Students

98,657

22

175/2012

قطاع العلوم
االجتماعية و
التربوية و الدينية
()Soci

15,270

املشكالت االجتماعية واالقتصادية لألرامل
واملطلقات في محافظات جنوب األردن
Social and Economic Problems of
Soci/2/06/2011
Widows and Divorced Women in the
Southern Governerates of Jordan

18

12

36

12

36

24

5/5/2011
بناء على قرار
اللجنة الفنية
أ.د.قاسم محمد عبد
تم تأجيل بدء
هللا الدويكات
املشروع
ليكون
اعتبارا من
5/5/2012

24/11/2011

5/5/2011

أ.د.عبد الخالق
يوسف سليمان
الختاتنة

د.سيف الدين طه
سالم الفقراء

ياسمين عباس عبد
17/6/2013
هللا الضامن

د.بشيرعيس ى احمد
24/11/2011
ابو حمور

2/8/2012

د.منى علي صبح أبو
درويش

اليرموك

اليرموك

مؤتة

األردنية

مؤتة

الحسين بن طالل

عامرالخطيب/مؤتة

2015/312

د .فايزعبدالقادر
املجالي/مؤتة
محمد علي طحيمر
الحراحشة/اليرموك

256/2013

د .خليل الرفوع /مؤتة
د .منصور
الكفاين/الحسين بن طالل
د .عمرابو نواس /االملانية
االردنية

250/2015

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

(متعثر)
ايقاف الدعم بقرار مجلس
االدارة رقم ()256/2013
مغلق فنيا وماليا ومجازمن
ديوان املحاسبة
مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

292/2016

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

د .حنان عبدالفتاح
الحموز/مؤتة
د .جيهان وديع مطر/االردنية 2015/346
د .محمد علي
مهيدات/اليرموك

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

منفردة

عايدة مهاجرعميد ابوتاية
/جامعة الحسين بن طالل
د.إخالص إبراهيم خليف
الطراونه /جامعة الحسين
بن طالل
د.عامرمنور هويشل
الحروب /جامعة الحسين
بن طالل

263/2017

مغلق فنيا وماليا

اآلثاراالقتصادية واالجتماعية للفقرعلى
األطفال في األردن
Economic and social impacts of
poverty on children in Jordan

قطاع العلوم
االنسانية
واالجتماعية
واالقتصادية

9,874

23

54/2014

Soci/1/02/2013

24

2011/ 79

مسح تاريخي و اجتماعي و اقتصادي لطبيعة
العالقات بين السكان جنوب بالد الشام(
األردن وفلسطين)منذ مطلع العهد األيوبي إلى
بداية القرن العشرين
قطاع العلوم
Historically, Socially and
االجتماعية و
ج ن Economically Survey for The Nature of 2010/04/1
التربوية و الدينية
Relations between the population at
()Soci
south of BILAD AL-SHAM( Jordan and
Palestine)through the AYYUBID
period till the beginning of 20th
century

61,202

25

51/2013

خصائص نزالء مراكزاإلصالح والتأهيل
وأسرهم والعوامل املؤثرة على الجريمة وسبل
الوقاية والعالج
Characteristics of inmates' of
Soci/2/02/2012
Correctional Institutions and their
families and the factors associated
with crime and the proposed means of
prevention and intervention

قطاع العلوم
االنسانية
واالجتماعية
واالقتصادية

32,520

26

152/2014

تحديد املشكالت االجتماعية واالقتصادية
والنفسية والصحية لالجئين السوريين في
مخيم الزعتري ،والدور املطلوب من الهيئات
االقليمية والدولية املساندة لهم .
Identify social and economic
Soci/2/14/2013
problems and psychological health of
the Syrian refugees in the camp of
Zaatari, and the role required of
regional bodies and international
.support for them

قطاع العلوم
االنسانية
واالجتماعية
واالقتصادية

27

151/2014

دراسة تقويمية ملستوى قدرة األشخاص ذوي
االعاقات في النفاذ للمصادر املعلوماتية في
املكتبات الجامعية.
An Evaluation Study of the level of Soci/2/09/2013
Accessibility for Patrons with
Disabilities to Information Resources
.in Academic Libraries

قطاع العلوم
االنسانية
واالجتماعية
واالقتصادية

17,400

36,233

12

36

24

12

24

د .محمد عيس ى طه
15/7/2014
شحاتيت

5/5/2011

د.نوفان رجا ابنية
السواريه

د.حمود سالم جالل
17/6/2013
عليمات

د .دوخي عبد الرحيم
15/7/2014
الحنيطي

د .احمد حماد
جامعة األميرة سمية
ابوحيدر/دائرة االحصاءات
للتكنولوجيا
العامة

مغلق فنيا محول سابقا قبل
اكثرمن عام

عبلة سعيد املهتدي /
باحثة /مركزالوثائق
واملخطوطات -األردنية
سميرمحمود الدروبي /
مؤتة
زهيرغنايم عبد اللطيف /
القدس املفتوحة
سالمة صالح النعيمات /
األردنية

67/2017

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

د .عايد عواد
الوريكات/مؤتة
د .رهام ابراهيم ابو
غبوش/االردنية
الباحث املقدم جمال بركات
الجازي/مديرية االمن العام

204/2017

الجامعة األردنية

الجامعة األردنية

الجامعة األردنية

د .فايزعبدالقادر
املجالي/مؤتة
دالل شوكت عبدهللا
العدينات/مؤتة

د.حسام الذيابات /وزارة
التربية والتعليم .
د.هشام عبدالفتاح
عطيوي املكانين  /جامعة
نور صالح خلف أبو
جامعة الحسين بن طالل
15/7/2014
الحسين بن طالل .
تايه
د .سرحان أحمد علي
الطوالبة  /جامعة الحسين
بن طالل .

42736

232/2017

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا

28

29

30

404/2015

101/2016

99/2016

فاعلية بطارية االختبارات النفسعصبية في
الكشف عن الخلـل فـي الوظـائـف التنفيـذيـة
لـدى عينـه مـن األط فـ ـ ــال املصابين
باضطرابات التوحد وصعوبات التعلم
وقصور االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد
في األردن
Soci/1/19/2015
Effective of neuropsychological test
battery in detection of executive
dysfunctions for children with autism
learning disabilities and attention ,
deficit with hyperactivity disorders in
jordan

17,869

دور املشاريع الصغيرة في تنمية املرأة األردنية
حالة دراسية -محافظة البلقاء
Soci/2/2/2015
The role of Small Projects in
Developing Jordanian Woman: Case
study- Balqa Governorate

17,892

نحو انشاء /تصميم متحف تراث رقمي:
الحقيقة االفتراضية والرؤيا بثالثة ابعاد عبر
االنترنت -متحف التراث االردني/جامعة
اليرموك
Toward Establishing/Designing A Soci/2/6/2015
Digital Heritage Museum: Virtual
Reality and 3D Visualization through
the Internet/Museum of Jordan's
Heritage/Yarmouk University

28,600

18

24

24

8/12/2015

د .محمد محمود
محمد بني يونس

د .فادي سعود فريد
13/10/2016
سماوي

13/10/2016

د .عبدهللا احمد
محمود الشرمان

الجامعة األردنية

جامعة البلقاء التطبيقية

جامعة اليرموك

د .امجد احمد جميل ابو
جدي  /جامعة عمان
األهلية

31/2018

منفرد

د .يحيى سليمان زويد
الشوابكة  /الجامعة
الهاشمية

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا

240/2019
264/2019

مغلق فنيا وماليا

املشروعات املدعومة املنتهية في قطاع العلوم االقتصادية ()2019-2008
الرقم

ارقام قرارات
الدعم

رقم املشروع

1

22/2010

ج ن2009/13/1/

2

اآلثاراالقتصادية املتوقعة التفاقية منطقة
التجارة الحرة األردنية الكندية
 103/2010د ق م2009/03/2/
Expected Economic Effects of the
Jordanian – Canadian Free Trade Area

العلوم االدارية
واملالية واالثار
والسياحة()ADM

16,912

3

تأثيرتكنولوجيا املعلومات على مستوى
االنتاجية والخدمات :دراسة تطبيقية على
العلوم االدارية
بلديات معان والطفيلة والكرك
واملالية واالثار
Impact of IT on the level of
ADM/1/06/2011 2011/187
 productivity and services: a field studyوالسياحة()ADM
on greater municipalities of Maan,
Tafila, and karak.

9,830

4

40/2008

د ق م2008/01/1/

Compitition in Jordan and MENA
Countries Banking Markets.
التنافسية في األردن ودول شمال أفريقيا في
أسواق التمويل

العلوم االدارية
واملالية واالثار
والسياحة()ADM

4,900

5

20/2008

ج ن2008/01/1/

التحليل والتقييم ملخطوطات البحرامليت
وابعادها التاريخية والدينية واالجتماعية
واالقتصادية في اطارها الحضاري العام

قطاع العلوم
االجتماعية و
التربوية و الدينية
()Soci

119,610

6

2010/20

قطاع العلوم
االجتماعية و
التربوية و الدينية
()Soci

14,235

7

2011/73

املشروع
مو اقع أثرية معرضة للتهديد :حاالت من
األردن
Archaeological sites under risks: The
case of Jordan

املشروع أآلثاري للثورة العربية الكبرى-
املوسم الرابع
ج نThe Great Arab Revolt Archaeological 2009/04/1/
Project (GARAP)- The fourth season

القطاع

موازنة املشروع

قطاع العلوم
االجتماعية و
التربوية و الدينية
()Soci

15,000

التحليل االقتصادي – االجتماعي لخصائص
الصناعات الصغيرة واملتوسطة في اقليم
العلوم االدارية
الشمال
واملالية واالثار
د ق م The Socio – Economic Analysis of 2010/07/1/
 SME’s Characteristics in Region ofوالسياحة()ADM
North

16,129

تاريخ توقيع االتفاقية
املدة الزمنية
حسب العقد
للمشروع باألش ــهر

24

24

12

12

24

7

22

15/4/2010

30/9/2010

24/11/2011

18/11/2008

18/11/2008

26/4/2010

5/5/2011

الباحث الرئيس

د.فادي مطيع عبد هللا
يوسف بلعاوي

أ.د.طالب محمد وراد

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

الهاشمية

االردنية

الباحثون املشاركون ارقام قرارات االغالق

ميرنا حسين مصطفى
مصطفى/الجامعة
الهاشمية

93/2014

عبدهللا محمد عبدهللا
غزو /اليرموك

66/2014

د .احمد علي احمد
املحتسب /الحسين
د.اكرم شاهرعودة هللا
العوض /الحسين

172/2014
+
268/2014

د .هشام الغرايبة
/االملانية االردنية
د .بانا ابو زيد/الزيتونة

98/2012

د .عفاف زيادة/اليرموك
جامعة اليرموك /تفرغ
د.عمرعبد القادرالغول
د .محمد عدنان
علمي في االردنية
البخيت/االردنية

14/2013

د .منصور
عبدالعزيزالشقيرات/ال
حسين بن طالل
د .نيل فولكنر /جامعة
لندن -بريطاني
د.نيكوالسساوندرز/جا
معةبريستو بريطانيا

239/2013
+
110/2014

د.سليمان احمد سليمان
آل خطاب

د.نضال احمد الفيومي

د.زياد مهدي السالمين

سفيان عيس ى عبد
الحافظ حريز

الحسين بن طالل

الجامعة االردنية

الحسين بن طالل

آل البيت

محمد السميرات /
اداري  /آل البيت

159/2013

مالحظات

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

)متعثر(
مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

8

2011/74

9

العالقة بين خصائص نظام التخطيط
االستراتيجي والفاعلية التنظيمية في الفنادق
األردنية
العلوم االدارية
The relationship between strategic
واملالية واالثار
د ق م2010/08/1/
planning system characteristics and
والسياحة()ADM
organizational effectiveness in
Jordanian hotels

17,890

تقييم مدى نجاح الشراكة بين القطاعين"
العام والخاص في تطبيق تجربة الحكومة
"االلكترونية في األردن
“Assessing the extent of the success ADM/2/01/2010 2011/162
Public Private Partnership (PPP) in Egovernment Implementation
”experiment in Jordan

العلوم االدارية
واملالية واالثار
والسياحة()ADM

17,647

10

توثيق القرى التراثية في اقليم البتراء
Documentation of traditional villages ADM/1/03/2011 2011/188
. at Petra Region

قطاع العلوم
االجتماعية و
التربوية و الدينية
()Soci

35,345

11

مدى تحقيق الوزارات واملؤسسات الفائزة
بجائزة امللك عبدهللا الثاني لتميزاألداء
الحكومي والشفافية لثقافة التميزمن وجهة
نظرالعاملين فيها ومتلقي الخدمة
The extent to which Ministries and
Public Institutions, the Winners of ADM/2/05/2011 292/2012
King Abdullah II Award for Excellence
in Government Performance and
Transparency, achieve culture of
excellence, from the Perspective of
employees and clients

قطاع العلوم
االجتماعية و
التربوية و الدينية
()Soci

10,120

العلوم االدارية
واملالية واالثار
والسياحة()ADM

46,664

12

75/2011

ج ن2010/05/1/

ثقافة النصب والدوائرالحجرية في وادي
الزرقاء
Megalithic culture in Wadi ez Zarqa

24

18

24

12

36

5/5/2011

8/12/2011

24/11/2011

24/11/2011

5/5/2011

د.جهاد صالح ثلجي
الدحيات

الحسين بن طالل

د .زيد ابراهيم سليمان
شقيرات

الحسين بن طالل

د.سعد احمد محمد
الطويس ي

الحسين بن طالل

أ .د .شفيق ابراهيم فريح
الحداد

جامعة العلوم
التطبيقية الخاصة

د.فردوس خالد محمد
العجلوني

الجامعة الهاشمية

عادل آل خطاب /
الحسين بن طالل

256/2012

عطا عليان محمد
الشرعه/البلقاء
اياد عيس ى سليمانمصطفى /اليرموك
محمود ابراهيم الرواد/الحسين

408/2014

د.فوزي قاسم محمد
ابودنة  /الحسين بن
طالل
د.محمد بركات
الطراونة  /الحسين بن
طالل
د.أديب موس ى محمد
السالمين  /الحسين بن
طالل

102/2015

د .محفوظ احمد
عبدالكريم
جودة/جامعة العلوم
التطبيقية الخاصة

83/2015

د .خالد أحمد دغلس/
الهاشمية
د .بالل مصطفى
خريسات /الهاشمية
د .يحيى سليمان
الشوابكة /الهاشمية

301/2017

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا

13

تحليل البقايا العضوية املحفوظة في فخاريات
أثرية من مو اقع من العصرالبرونزي والعصر
قطاع العلوم
الحديدي في األردن
االجتماعية و
ADM /1/05/2011 129/2012
" Analysis of Organic Residues
التربوية و الدينية
Preserved in Archaeological Ceramics
()Soci
from Bronze Age and Iron Age Sites
".in Jordan

59,194

14

تاريخ األردن اإلداري واالقتصادي واالجتماعي
من خالل السالنامات العثمانية
Soci/1/04/2011 2011/ 183
1263هـ1336/هـ1918-1868/م
History of jordan

قطاع العلوم
االجتماعية و
التربوية و الدينية
()Soci

26,725

15

201/2015

تحويالت العاملين في الخارج واالستهالك
الخاص في األردن :دراسة قياسية
ADM/2/1/2014
Remittances and Household
Consumption in Jordan: An Empirical
Investigation

قطاع العلوم
االنسانية
واالجتماعية
واالقتصادية

5,733

16

402/2015

و اقع صناعة األسمدة في األردن و أبرز
التحديات التي تواجهه
ADM/1/1/2015
Fertilizers Industry in Jordan: Reality
and Challenges

قطاع العلوم
االنسانية
واالجتماعية
واالقتصادية

19,900

17

55/2014

دراسة و توثيق االدوات االثرية املصنعة من
العظام من العصرالحجري القديم حتى
العصرالبرونزي
ADM/1/02/2013
Study and Documentation of
archaeological bone tools from
.Paleolithic until Bronze age

قطاع العلوم
االنسانية
واالجتماعية
واالقتصادية

21,838

18

202/2015

اآلثاراالقتصادية لحالة عدم االستقرار
السياس ي
في الشرق األوسط -حالة األردن
ADM/2/2/2014
The economic effects of political
instability In the Middle East -The case
of Jordan

23,449

24

20

14

12

24

24

28/6/2012

24/11/2011

18/8/2015

8/12/2015

15/7/2014

18/8/2015

د.عبد الرؤوف سالم
حسين مياس

الجامعة الهاشمية

أ.د.محمد عبد القادر
خريسات

الجامعة األردنية

د .غازي ابراهيم محمد
العساف

األردنية

د .عبدالناصرطلب نزال
جامعة البلقاء التطبيقية
الزيود

د .بالل خريسات/
الهاشمية
د .خالد دغلس/
الهاشمية
د .محمد القضاه/
اليرموك
د .ابراهيم بني ياسين/
آل البيت

منفرد

30/2018
9/2018
لجنة ادارة

د .عالء الدين عوض
تحسين الطراونة /
الجامعة االردنية

254/2017

منفرد

د .سعد احمد محمد
الطويس ي  /الحسين بن
طالل
د .فوزي قاسم محمد
د .بالل احمد عوض ابو
جامعة الحسين بن طالل
ابودنه  /الحسين بن
هاللة
طالل
د .ميسون عبدالغني
النهار /األردنية

د .محمد عبد الهادي عبد
هللا عالوين

الجامعة األردنية

مغلق فنيا وماليا

ياسمين توفيق محمد
األسعد  /املؤسسة
االردنية للبحوث
والدراسات
ماهرسامي محمد
الغريب  /مستشفى
الحسين للسرطان

199/2017

230/2017

مغلق فنيا وماليا بقرارمجلس
االدارة رقم 30/2018
تحويل مبلغ  5000ديناربقرار
لجنة االدارة رقم 9/2018
تاريخ 24/10/2018

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا  /ومجازمن
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا محول سابقا قبل
اكثرمن عام

قراررقم ()163/1/2012
لتعديل االتفاقية املوقعة
ليصبح املبلغ  59194دينار
بدال من  59374دينار

19

403/2015

أثرالتحويالت املالية للعاملين في الخارج على
سيولة سوق األسهم :حالة سوق عمان املالي
The Impact of Workers’ Remittances ADM/1/3/2015
:on The Liquidity of Stock Market
Evidence from Amman Stock Exchange

20

426/2015

ADM/1/2/2015

21

100/2016

السياسات االستثمارية وأداء صندوق
استثمارأموال الضمان االجتماعي :دراسة
تحليلية انتقاديه للفترة من 2015 - 2000
Investment’s Policies and Performance ADM/2/3/2015
of the SSC’s Investment Fund: A
– Critical Analysis for the Period 2000
2015

موسوعة الصيرفة اإلسالمية

9,276

12

8/12/2015

د .محمد إبراهيم ذياب تايه

الجامعة األردنية

د .غازي ابراهيم محمد
العساف  /الجامعة
االردنية

73,760

24

30/3/2016

د .هناء محمد هالل
الحنيطي

جامعة العلوم
اإلسالمية العاملية

د .عبدالناصرطلب
نزال الزيود  /جامعة
البلقاء التطبيقية

مغلق فنيا وماليا

د .مالك أحمد رفاعي
الشرايري  /الجامعة
االملانية االردنية
.Dr. Andreas G. F
\ Hoepner
University of
Reading-UK

متعثربسبب انسحاب الباحث
بقراراللجنة العلمية في
جلساها رقم ( )4/2020تاريخ
27/2/2020
قرارلجنة االدارة رقم
( )149/2020بايقاف
املشروع واعتباره متعثر

19,298

24

13/10/2016

د .راض ي موس ى عطيه
الحمادين

جامعة االميرة سمية
للتكنولوجيا

106/2018

149/2020

مغلق فنيا وماليا

املشروعات املدعومة املنتهية في قطاع املياه والبيئة ()2019 - 2008
رقم املشروع

املشروع

القطاع

موازنة املشروع

الرقم

ارقام قرارات الدعم

1

60/2011

دراسة متبقيات املواد
العضوية الثابتة واملواد
الصيدالنية في بعض
السدود في األردن
هـPersistent Organic 2010/03/1/
Pollutants and
Pharmaceutical
Residues in selected
Water Dams in Jordan

قطاع املياه والبيئة

69,183

2

85/2009

Pre-treatment of
pharmaceutical
wastewater using lowcost clay minerals
قطاع املياه والبيئة
هـ2008/23/3/
املعالجة التمهيدية ملياه
الصناعات الدوائية
باستخدام معادن طينية
قليلة الكلفة

44,500

تاريخ توقيع االتفاقية حسب
املدة الزمنية
العقد
للمشروع باألش ــهر

24

36

16/9/2009

11/10/2009

الباحث الرئيس

د.مفيد بطارسة

احمد جمال سعيد
ابو صفا

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

مؤتة

الجمعية العلمية
امللكية

الباحثون املشاركون ارقام قرارات االغالق
د.أنور جورج حنا
جريس/مؤتة
د .وائل علي حسن
الزرعيني/مؤتة
د .صلحي فيصل
جباره
الشحاتيت/مؤتة
د .فرح موس ى الناصر
الربض ي/مؤتة
ابراهيم
الطراونة/الزرقاء
الخاصة
Prof. Dr. Mufit
Bahadir/Technical
University of
Braunschweig
Prof. Dr. Robert
Kreuzig/Technical
University of
م .محمد
موس ى/الجمعية
العلمية امللكية
م .صالح
ابوصالح/الجمعية
العلمية امللكية
م .نجيب
عطيات/الجمعية
العلمية امللكية
د .سامح
غرايبة/اليرموك

251/2014

183/2014

مالحظات

مغلق فنيا وماليا /
ومجاز من ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجاز من ديوان
املحاسبة

3

45/2009

4

44/2009

5

29/2008

دراسة تحليلية عددية
وحقلية للتأثيرالبيئي لتغير
مستوى سطح مياه البحر
امليت على الجانب الشرقي
من البحرامليت
( تداخل املياه املالحة مع
العذبةَّ ،
تكون الحفر
اإلنهدامية وتأثيرقناة
البحرين)
قطاع املياه والبيئة
Numerical and
هـ2008/34/2/
experimental
investigation of the
environmental impact
of the Dead Sea level
fluctuation on the
eastern part of Dead
Sea
(fresh/salt water
,interface migration

Utilization of
Jordanian volcanic tuff
in different
engineering
قطاع املياه والبيئة
applications
هـ2008/31/2/

162,300

117,197

24

36

2/7/2009

2/7/2009

د.مؤيد سامح
سليمان شو اقفة

د.كامل خليف جابر
الزبون

استخدام التف البركاني
األردني في التطبيقات
.الهندسية

Profiling and
assessment of
chlorinated
hydocarbons and
ه ـ2008/07/1/
infectious agents in
waters supplying Zai
water treatment plant

قطاع املياه والبيئة

115,000

12

1/12/2008

د.محمد يوسف
صيدم

د .احمد
شو اقفة/مؤتة
د .اسماعيل
سعدون/العلوم
والتكنولوجيا
د .زياد
الغزاوي/العلوم
والتكنولوجيا
د .عمر
الحتاملة/الهاشمية
د .فارس
املومني/مؤتة
د .خير
الحديدي/سلطة
املياه
د .علي
السوارية/سلطة
املصادر الطبيعية

مغلق فنيا محول
سابقا قبل اكثرمن
عام

د .جمال
ردايدة/البلقاء
د .عدنان
الحراحشة/آل البيت
د .رضا العظامات/
آل البيت
د .ناجي فلفلح
/العلوم
البلقاء التطبيقية
والتكنولوجيا
د .محمد ابو
دلبوح/املركزالوطني
للبحوث الزراعية
د .جهاد
الزعبي/البلقاء
د .ربحي احمد/البلقاء

مغلق فنيا وماليا /
ومجاز من ديوان
املحاسبة

مؤتة

الجمعية العلمية
امللكية

د .منار
فياض/االردنية
د .سعيد
جرادات/العلوم
والتكنولوجيا
د .نوال
حجاوي/الهاشمية

339/2014

284/2014

مغلق فنيا وماليا /
ومجاز من ديوان
املحاسبة

6

86/2009

Groundwater
management in
Irrigated
highlands/Ammanzarga and Azrag Basins
قطاع املياه والبيئة
هـ2008/24/3/
إدارة املياه الجوفية
 /املستخدمة في الري
املناطق املرتفعة
عمان – الزرقاء وحوض
األزرق

145,000

7

2009/42

The use of
geographical
information systems,
remote sensing and
indigenous knowledge
to select the optimum
sites for water
هـ harvesting schemes in 2008/27/2/قطاع املياه والبيئة
the Badia Region.
استخدام نظم املعلومات
الجغر افية واالستشعار
عن ُبعد واملعرفة املحلية
الختيار أنسب مو اقع
الحصاد املائي في منطقة
البادية

70,050

8

2010/97

معالجة املياه الصناعية
الناتجة من صناعة
االسمدة الفوسفاتية
إلعادة االستخدام وانتاج
مركبات مفيدة -املرحلة
األولى
قطاع املياه والبيئة
هـ2009/07/2/
Treatment of effluent
-water from phosphate
containing fertilizer
industry for reuse and
production of useful
compounds- Phase I

43,114

36

18

15

11/10/2009

2/7/2009

30/9/2010

د.خيرحسن يوسف
الحديدي

د.رضا علي نجم
العظامات

د.محمد سالمة
سويلم الحراحشة

وزارة املياه والري

آل البيت

الحسين بن طالل

م .محمد
املومني/وزارة املياه
م .مأمون
اسماعيل/وزارة املياه
د .علي
الناقة/الهاشمية
د .محمد
الدباس/املركز
الوطني للبحث
واالرشاد الزراعي

249/2014

د .عوده
املسحان/مركز
بحوث وتطويرالبادية
د .سعد
العياش/الصندوق
الهاشمي لتنمية
البادية/جامعة آل
البيت
د .ظاهر
الرواجفة/العلوم
والتكنولوجيا
د .عدنان
الحراحشه/جامعة
ال البيت
د .محمد
الفرجات/جامعة آل
البيت
م .أكرم
شديفات/جامعة آل

386/2014

د .مروان بطيحة
/الحسين بن طالل
د .سامي كريشان /
متقاعد /الشركة
الهندية االردنية
للكيماويات

124/2013

مغلق فنيا وماليا /
ومجاز من ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجاز من ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجاز من ديوان
املحاسبة

9

30/2008

10

37/2009

11

71/2012

12

2011/62

Reusability of sewage
sludge "bio solids" at Al
قطاع املياه والبيئة
هـ2008/08/1/
Ekeder dumping site in
Clay Bricks Production

دراسة اثراالنحباس
الحراري العاملي على
اململكة االردنية باستخدام
نظم املعلومات
الجغر افية()GIS
هـ2008/06/2/
Study the impact of
global warming on the
kingdom of Jordan
using GIS
دراسة خصائص نوعية
مياه االمطار الجارية من
مختلف التجمعات
السطحية في االردن
Characteristics of EWE/1/08/2011
storm water runoff
quality from different
catchment areas in
Jordan

قطاع املياه والبيئة

113,000

27,000

قطاع املياه والبيئة

61,556

تحضيرأغشية غيرعضوية
لتحلية املياه باستخدام
أطيان أردنية محلية
هـ Sol-Gel Synthesis of 2010/11/1/قطاع املياه والبيئة
Water Desalination
Inorganic Membranes
from Natural Clays

72,815

18

24

24

24

1/12/2008

2/7/2009

28/6/2012

5/5/2011

د.أمل حسني الفار
تم استبدالها
بالدكتور عدي جواد الجمعية العلمية
امللكية
سعيد ليصبح
الباحث الرئيس بقرار
()2009/123

د.محمد حمد سالم
ابو دية معتوق

د .عثمان احمد
املشاقبة

د.مليوبا علي سلمان
ابو دعابس

البلقاء التطبيقية

الجمعية العلمية
امللكية

الجامعة األملانية
األردنية

د.احمد ابو
شمة/الهاشمية
د.عدي سعيد
/الجمعية العلمية
امللكية
د.نسرين الحموا/
الجمعية العلمية
امللكية
د.ايوب عبد السالم /
الجمعية العلمية
امللكية
د.حسام الكيالني /
الجمعية العلمية
امللكية

45/2012

د .طايل
الحسن/مؤتة
د .سلمان
دهيسات/البلقاء
د .منذر
عبدالهادي/جامعة
عمان االهلية
د .حسام
البلبيس ي/االردنية

76/2013
+
144/2013

د .انور جريس/مؤتة
زكريا الحاج
علي/وزارة املياه
والري

1/2015

د .حاتم سيوري/
األردنية
د.محمد رسول
قطيشات /األردنية
د.يوسف العبدالت
/األردنية

100/2015

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا /
ومجاز من ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجاز من ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجاز من ديوان
املحاسبة

13

90/2011

نحو اختيار موقع لدفن
املخلفات عالية االشعاع في
املستودعات الجيولوجيه
العميقه
هـ
 Toward site selectionقطاع املياه والبيئة
2010/12/1/
of permanent
geological disposal for
high-level nuclear
waste in JORDAN

61,971

14

61/2011

نظام دعم القرار لسيل
الزرقاء
Decision support
هـ2010/07/1/
system for the
management of Zarqa
River

قطاع املياه والبيئة

71,442

15

163/2012

دور الفطريات في معالجة
املياه امللوثة باملنظفات
املنزلية
EWE/2/06/2011
قطاع املياه والبيئة
Role of fungi in
-treatment of water
polluted by surfactants

16,400

16

46/2009

Baseline determination
of gasoline additive
Methyl Tertiary Butyl
Ether (MTBE) and
petroleum derivatives
(BTEZ) in water
قطاع املياه والبيئة
هـ2008/35/2/
resources.
قياس املستويات الخلفية
(MTBE) Methylملادة
Tertiary Butyl Ether
واملشتقات البترولية في
.مصادر املياه

40,000

17

99/2009

Assessment of
pollutants movement
from selected landfill
sites in Jordan using
ز
GIS techniques
ب/2008/10/
تقييم حركة امللوثات من
3
مكبات مختارة للنفايات
الصلبة بإستعمال نظم
املعلومات الجغر افية

163,400

قطاع املياه والبيئة

24

30

12

36

36

26/5/2011

5/5/2011

28/6/2012

2/7/2009

11/10/2009

د.محمد خليل
سليمان دويرج

د.عباس صالح
مصطفى العمري

د .لينا ابو غنمي

م.رنده شاكرعثمان
تفاحة

د.ظاهرعلي سالم
الرواجفة

د .خالد ارخيص
الطراونة/الحسين بن
طالل
د .عواد
الطيطي/سلطة
الحسين بن طالل
املصادر الطبيعية
د .صالح الدين
ملكاوي/العلوم
والتكنولوجيا

الجامعة االردنية

الجامعة االردنية

سلطة املياه

منى يعقوب هندية
/االملانية االردنية
د .جواد طالب
البكري/االردنية
م .فداء عبدالفتاح
جبريل/الجمعية
العلمية امللكية

2015/310

6/2018
لجنة االدارة

منفرد

2016/63

د .مصطفى
القيس ي/االردنية
سوزان
كيالني/سلطة املياه
ملا حمدان
صالح/سلطة املياه
ماهر
هريشات/سلطة املياه
رفعت بني خلف/
سلطة املياه
صالح ابو
الهيجاء/سلطة املياه

169/2015

عودة املسحان /مركز
بحوث وتطويرالبادية
رضا العظامات /آل
العلوم والتكنولوجيا
البيت
نجوى
النسور/الهاشمية

127/2013

مغلق فنيا وماليا /
ومجاز من ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا

قرار رقم
()163/4/2012
مغلق فنيا وماليا /
لتعديل االتفاقية
ومجاز من ديوان
املوقعة ليصبح املبلغ
املحاسبة
 16400دينار بدال من
 17082دينار

مغلق فنيا وماليا /
ومجاز من ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجاز من ديوان
املحاسبة

معالجة املياه من امللوثات
العضوية بواسطة سطوح
مركبات عضوية ذات
خاصية امتزازية
Removing of organic
pollutants from water
EWE/2/03/2011
by adsorption
technique using
organic adsorbent
(Host-Guest inclusion
)technology

قطاع املياه والبيئة

38,200

18

66/2012

19

31/2014

فصل الزيبار بواسطة
الطاقة الشمسية الى مياه
مكثفة ومواد عضوية
صلبة يمكن استعمالها
كمصدر للطاقة
WE/1/07/20
Separation of Olive
13
Mill Wastewater into
condensed water and
solid residue as a new
source of biofuel by
solar energy

قطاع املياه والبيئة

36,996

20

2/2014

معالجة املياه الصناعية
الناتجة من صناعة
االسمدة الفوسفاتية
إلعادة االستخدام وانتاج
مركبات مفيدة -:املرحلة
الثانية
EWE/2/05/2
قطاع املياه والبيئة
Treatment of effluent
011
-water from phosphate
containing fertilizer
industry for reuse and
production of useful
compounds-Phase II

111,980

24

14

24

28/6/2012

10/2/2014

10/2/2014

د .صلحي الشحاتيت

د.سامح حسين مفلح
غرايبة

د .محمد سالمة
سويلم الحراحشة

جامعة مؤتة

جامعة اليرموك

جامعة العلوم و
التكنولوجيا

د .نواش
الغزاوي/مؤتة

300/2017

د .ايمن قاسم
جرادات/الحسين بن
198/2017
طالل
بانتظار قرار املجلس
د .مصطفى ابو
عرجة/العلوم
والتكنولوجيا

د .حابس
الزعبي/الحسين بن
طالل
د .مروان بطيحة
/الحسين بن طالل

228/2017

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا /
ومجاز من ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا
ومجاز من ديوان
املحاسبة

قرار رقم
()163/6/2012
لتعديل االتفاقية
املوقعة ليصبح املبلغ
 38200دينار بدال من
 41428دينار

21

25/2012

طرق معالجة الحمأة
"البلدية" واعادة
استخدامها :الحلول
بالنسبة لألردن.
NAT/1/1/2011
Municipal sludge
treatment and reuse
:options
Solutions for Jordan

قطاع املياه والبيئة

203,091

22

233/2014

دراسة تأثيراستخدام املياه
الخارجة من سد امللك
طالل في الزراعة على املياه
الجوفية والتربة في املنطقة
و تطويرخرائط لبيان
قابلية الخزانات الجوفية
للتلوث.
Studying the effects of
WE/2/5/2013
قطاع املياه والبيئة
using the effluent of
King Talal dam water
in irrigation on soils
and groundwater in
evaluating of
groundwater
vulnerability maps for
.the area

21,585

23

141/2013

تقييم رواسب قيعان سدي
امللك طالل و املوجب:
االستخدام الزراعي والتأثير
في نوعية املياه
Assessment of
WE/2/05/20
 Reservoir Sediments ofقطاع املياه والبيئة
12
-King Talal and Al
:Mujib Dams
Implications for
Agricultural Use and
Water Quality

47,990

24

24

30

28/6/2012

4/12/2014

17/11/2013

د .مها محمد ابراهيم
الحاللشة

د.الشريفة هند
محمد جاسم محمد

د.أحمــد عبد الكريم
عايد الطعاني

الجامعة االردنية

الجامعة االردنية

جامعة اليرموك

د .غادة
كساب/االردنية
د .زياد
الغزاوي/العلوم
والتكنولوجيا
د .جمال ابو
عاشور/العلوم
والتكنولوجيا
د .مأمون
الغرايبة/العلوم
والتكنولوجيا
د .نسرين
الحمود/الجمعية
العلمية امللكية

د .سيد خليل
خطاري /االردنية

د .نازم منصور نهار
الردايدة/اليرموك
د .وسام "محمد
هادي"موس ى
الخطيب/اليرموك

295/2017

258/2017

8/2018
لجنة
االدارة

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا

24

192/2014

تأثيرالتباين والتغيراملناخي
على مصادر املياه الجوفية
في االردن
WE/2/16/20
قطاع املياه والبيئة
Effects of Climate
13
Variability and Change
on Groundwater
. Resources in Jordan

47,250

25

194/2015

تأثيرإضافة مياه معاصر
الزيتون (الزيبار) على
خصائص التربة ومحتواها
من الدبال و على نمو
النبات في املناطق شبه
الجافة
Effect of soil
 amendment with olive WE/2/2/2014قطاع املياه والبيئة
mill wastewater
(OMW) on soil
properties, soil humic
content and plant
growth performance
under semi arid
conditions

45,585

26

393/2015

معالجة املياه الناتجة عن
عصرالزيتون باستخدام
طريقة مبتكرة فعالة
WE/1/16/20
Effective Treatment of
15
Olive Mills
Wastewater Using a
Novel technique

قطاع املياه والبيئة

44,800

27

195/2015

تقييم امكانية النقل
التفضيلي للمواد املذابة في
التربة القريبة من نهر
الزرقاء
قطاع املياه والبيئة
Evaluating the WE/2/13/2014
potential of
preferential solute
transport in soils near
Zarqa river

53,564

36

24

30

24

15/7/2014

21/1/2016

8/12/2015

18/8/2015

د .ناصرمحمد
عبدهللا املناصير

د.اسامة عيس ى
محمد مهاوش

د .عبيرمحمود علي
البصول
كلية الحصن
الجامعية

د.ميشيل ادوارد
ميشيل راهبه

البلقاء التطبيقية

جامعة مؤتة

باسم عيد
عباس ي/البلقاء

د .حسام ضامن
نايف الحمايدة
/جامعة مؤتة

436/2017
32/2018

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا

د .محمد حسين علي
النايف  /الجامعة
االملانية االردنية
البلقاء التطبيقية
د .محمد يوسف
سليمان الشناق /
الجامعة االردنية

مغلق فنيا وماليا

د .سيد خليل محمد
خطاري /الجامعة
االردنية
د" .محمد هاشم"
سميرشريف
إستيتية /الجامعة
االردنية

مغلق فنيا حول
للمالية بتاريخ
26/2/2019

الجامعة االردنية

28

394/2015

تطبيقات تكنولوجيا
الفضــاء لتقييم اآلثار
البيئية واستنزاف املوارد
الطبيعية الناجمة عن
وجود مخيمات الالجئين
السوريين في األردن .حالة
دراسية "مخيم الزعتري"
Space Technology
WE/1/20/2015
قطاع املياه والبيئة
Applications to Assess
Environmental Impacts
and Natural Resources
Depletion due to the
Presence of Syrian
Refugees Camp in
Jordan: A Case Study of
Za’atari Camp

66,443

18

8/12/2015

د .عوني محمد
صالح خصاونة

املركزالجغرافي امللكي
االردني

د .هاني أحمد أبو
قديس JUST /
د .سطام سليم
الشقور /جامعة
مؤتة
د .نورس نايف
شطناوي /جامعة
البلقاء التطبيقية
د .سميح بشير
رواشدة  /جامعة
البلقاء التطبيقية

مغلق فنيا وماليا

147/2020

املشروعات املدعومة املنتهية في قطاع العلوم األساسية ()2019 - 2008

املشروع

القطاع

موازنة املشروع

املدة الزمنية
للمشروع
باألش ــهر

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

الباحث
الرئيس

املؤسسة /
الجامعة
الباحث
الرئيس

الباحثون ارقام قرارات
املشاركون
االغالق

1

س2008/
26/2008
05/1/

Selective adsorption of sulphur
compounds in diesel fuel using novel
Jordanian natural adsorbents

العلوم األساسية

66,068

24

1/12/2008

د.محمد
أحمد
الغوطي

الجمعية
العلمية
امللكية

د.فواز
الخليلي /
االردنية
د.يحيى
الدقس /
الهاشمية
د.مراد
صوالحة /
الجمعية
العلمية
امللكية

2

اصطناع مواد نانوية جديدة وتوصيفها
س2008/
Synthesis and characterization of novel
41/2008
06/1/
nanomaterials

العلوم األساسية

150,000

38

18/11/2008

د.عبد
الفتاح ذيب
لحلوح

اليرموك

الرقم

ارقام قرارات رقم
املشروع
الدعم

مالحظات

مغلق فنيا وماليا /
 248/2014ومجاز من ديوان
املحاسبة

أ.د .سامي
حسين
محمود/اليرم
وك
أ.د .إبراهيم
أبو
الجرايش/الي
رموك
أ.د .صبري
مغلق فنيا وماليا /
 278/2014ومجاز من ديوان
صادق
املحاسبة
محمود/اليرم
وك
د .إبراهيم
محمد
عودة/اليرمو
ك
د .محمد
رضا
سعيد/اليرمو

3

Utilization of lipase enzyme produced by
bacillus sp. a biocatalyst in the
production of biodiesel
س2008/
إستخدام أنزيم الاليبيزاملنتج بواسطة بكتيريا
34/2009
08/2/
ي
عصوية كمحفزحيو في عملية إنتاج وقود
الديزل الحيوي

العلوم األساسية

4

Sustainable and profitable aquaculture
of giant clam (Tridacna spp.) in the
Jordanian sector of the Gulf of Aqaba
)(Red Sea
س2008/
82/2009
تطويرزراعة بحرية مستدامة رفيقة بالبيئة
03/3/
وذات مردود اقتصادي للمحار العمالق
على الجانب األردني من خليج )(Tridacna spp
العقبة (البحراالحمر)

العلوم األساسية

5

مدى تأثيرمشروع قناة البحراألحمر– امليت
(قناة السالم) على النظام البيئي للبحرامليت
س2009/
The Dead Sea ecosystem as influenced
12010/10
01/1/
by Red Sea- Dead Sea conduit project
()Peace Conduit

العلوم األساسية

71,100

95,000

117,100

24

36

24

2/7/2009

11/10/2009

15/4/2010

د.مهند
عليان
مساعده

د.محمد
خليل محمد
الزبدة

د.محمد علي
محمد
الوديان

د.رنا دجاني /
الهاشمية
مغلق فنيا وماليا /
م.احمد
 174/2014ومجاز من ديوان
الهاشمية
ادريس /
املحاسبة
وزارة املياه
والري

محطة
العلوم
البحرية

الحسين بن
طالل

د .محمد
رشيد/محطة
العلوم
البحرية
د .محمد
بدران/الهيئة
االقليمية
للبحراالحمر
د .سعيد
دمهوري/االر
دنية

7/2013

ا .د  .خليل
الطيف
/جامعة
الحسين
ا .د  .احمد
العقلة /
اليرموك
أ.د .خالد
خليفات /
مؤته

6/2014

(متعثر)
ايقاف الدعم
بقرار مجلس
االدارة رقم
()7/2013
مغلق فنيا وماليا
ومجاز من ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجاز من ديوان
املحاسبة

6

7

الخصوصية التركيبية واملعدنية لفوهة نيزك
جبل وقف الصوان
س2009/
11/2010
Structural and mineralogical uniqueness 09/1/
of Jabal Waqf as Suwwan metoric impact

س2009/
12010/12
21/1/

للف ّر ايت
الخواص البنيوية واملغناطيسية ِ
السداس ي النانوي
Structural and magnetic properties of
Nanohexaferrite

العلوم األساسية

العلوم األساسية

83,500

45,000

24

24

15/4/2010

15/4/2010

د.هاني نقوال
يوسف
خوري

د.ابراهيم
عزيزعبد
الرحمن
بصول

االردنية

د .الياس
ميخائيل
سالمة
النعمان/االرد
نية
مغلق فنيا وماليا /
Relmold
 242/2013 Uwe/Humbومجاز من ديوان
املحاسبة
oldt
university
Thomas
Kenkmann
Humboldt/
university

ا .د .سامي
حسين
محمود /
اليرموك
ا.د .عبد  212/2014مغلق فنيا وماليا /
ومجاز من ديوان
+
آل البيت الفتاح ذيب
املحاسبة
لحلوح 319/2014 /
اليرموك
د .أحمد فواز
الجمل /آل
البيت

8

9

د .بسام
ابراهيم
محمود
العسود/البل
قاء
د .رشدي
ابراهيم
رشدي
مغلق فنيا وماليا /
يوسف/البترا
ء الخاصة  185/2014ومجاز من ديوان
د .مازن
املحاسبة
يوسف
محمد
الشاعر/االرد
نية
د .سامر
الغرابلة
/االملانية
االردنية

تصلب النفايات الخطرة و معالجة املياه
الصناعية بواسطة تقنيات البلمرة غير
العضوية
س2009/
13/2010
Solidification of hazardous wastes and 22/1/
industrial water treatment using
inorganic polymerization techniques

العلوم األساسية

78,400

24

15/4/2010

د.فواز عزت
حمدي
الخليلي

Mixed-ligand metal complexes towards
23/2008س2008/02/1 /
a molecular photochemical device.

العلوم األساسية

40,000

24

18/11/2008

د.نذيرأحمد
الرواشدة
د .احمد
املو افقة
العجلوني/ال
على
علوم
استبداله
والتكنولوجيا  92/2013مغلق فنيا وماليا /
بالباحث
العلوم
ومجاز من ديوان
+
د .برهان
املشارك
والتكنولوجيا
املحاسبة
240/2013
الدين
د.احمد
البس/العلوم
العجلوني
ليكون االخير
والتكنولوجيا
باحث رئيس
حسب القرار
()2010/4

االردنية

10

Studying the chemical development and
its indicators in the drinking water from
the source to the consumer in Zarqa and
س2008/
Mafraq
2009/83
07/3/
دراسة التطور الكيميائي ومؤشراته في نوعية
مياه الشرب من املصدر الى املستهلك في الزرقاء
واملفرق

العلوم األساسية

11

منهج ابتكاري للمكافحة الحيوية للتلوث
باملشتقات النفطية في املياه والتربة
Innovative Approach of bioremediation
س2008/
of the oil spills contaminating Gulf of
22/2008
01/1/
Aqaba and the Surrounding Region
Using Naturally Isolated Oil-Degrading
Bacterial

العلوم األساسية

12

Theoretical investigation of the thermal,
electronic, and magnetic properties of
transition metal based alloys and their
س2008/
low-dimensional systems
84/2009
13/3/
دراسة الخصائص الحرارية واأللكترونية
واملغناطيسية لسبائك ذات أساس فلزي إنتقالي
ّ
وأنظمتها مخفضة األبعاد

العلوم األساسية

13

Environmental magnetism: urban
environmental pollution monitoring and
assessment using the magnetic proxies
س2008/
التلوث املغناطيس ي :مر اقبة وحساب كمية
32/2009
02/2/
التلوث على جوانب الطرق واملناطق املأهولة
باستخدام طرق مغناطيسية

العلوم األساسية

20,000

200,600

77,000

45,280

24

36

36

24

28/12/2009

18/11/2008

11/10/2009

1/8/2009

د.محمد علي
عقلة
الفرجات
تم استبداله
بالباحث
آل البيت
املشارك
عدنان
حراحشة
بقرار رقم
()2009/114

د.حنان
عيس ى
ملكاوي

د.جميل
محمود
خليفة

د.مهدي
سالم قويدر
لطايفة

جامعة
اليرموك

االردنية

مؤتة

د .عدنان
حراحشة /
جامعة آل
البيت
د .فوزي
شديفات/
جامعة آل
البيت

مغلق فنيا وماليا
 231/2013بموجب قرار
مجلس االدارة

د .عماد
حسين/اليرم
وك
 278/2012مغلق فنيا وماليا /
د .فؤاد
ومجاز من ديوان
+
الحور اني/
املحاسبة
108/2013
محطة
العلوم
البحرية
د .بثينة حمد
/االردنية
 285/2014مغلق فنيا وماليا /
د .اياد
ومجاز من ديوان
+
ابراهيم
املحاسبة
85/2015
القصير/االرد
نية

مغلق فنيا وماليا /
د .طايل
 187/2012ومجاز من ديوان
الحسن/مؤتة
املحاسبة

14

15

س2008/
33/2009
07/2/

Pesticides residues in some medicinal
plants and their products , Jordan
متبقيات املبيدات في بعض النباتات الطبية
ومنتجاتها في االردن

The Clinical impact of the human
Y-chromosome's sequence-tag-sites on
human fertility
س2008/
31/2009
تأثيراملو اقع الجينية على الصبغة الور اثية
01/2/
الذكرية على الخصوبة في اإلنسان

العلوم األساسية

22,300

24

5/5/2011

العلوم األساسية

45,600

36

2/7/2009

16

التحقق من ظروف الجريان في الهيدروسايكلون
س2008/
Investigation into the flow conditions of
2008/24
03/1/
the hydrocyclone

العلوم األساسية

40,800

24

18/11/2008

17

ّ
َ
الزئبق العضوية املعدنية و
بات
تحليل النوع ملرك ِ
خليج
السمك
الال عضوية في
ورواسب ِ
ِ
ِ
وماء ِ
العقبة ،البحراألحمر
س2008/
Speciation analysis of organometallic
2008/25
04/1/
and inorganic compounds of mercury in
water, fish and sediments of Gulf of
.Aqaba, Red Sea

العلوم األساسية

107,400

24

18/11/2008

د.مفيد
عيس ى
بطارسة

د.سالم
رفعت
اسماعيل
مالول

مؤتة

الهاشمية

م .اماني
العواملة
مغلق فنيا وماليا /
/وزارة
 44/2012ومجاز من ديوان
الزراعة
املحاسبة
م .سحر
عربيات/وزار
ة الزراعة

د.لبنى
تهتموني /
الهاشمية

مغلق فنيا وماليا /
 258/2013ومجاز من ديوان
املحاسبة

د.فراس
فريج /
الحسين بن
طالل
د.محمد
مغلق فنيا وماليا /
الحسين بن الحراحشة/ا
د.مهند
 176/2012ومجاز من ديوان
لحسين بن
طالل
عدنان حرارة
املحاسبة
طالل
د.سالم
الذيابات/الح
سين بن
طالل

د.فؤاد عارف الحسين بن
طالل
العبابنة

د.محمد
الوديان /
الجمعية
العلمية
امللكية

 154/2012مغلق فنيا وماليا
بموجب قرار
+
 20/2013مجلس االدارة

Development of fouling resistant
membranes for application in water
treatment.
تطويرأغشية مسامية مقاومة لإلنسداد
ألغراض معالجة املياه

18

س2008/
2009/36
26/2/

19

Hydrocatalytic reduction of nitrate in
water over Palladium, Gold, Silver and
ز
Rhodium catalysts
 61/2009ب/2008/
اإلختزال الهيدروجيني للنيترات في املحاليل
28/2
املائية باستخدام محفزات البالديوم والذهب
والفضة والروديوم

العلوم األساسية

20

دراسة التركيب الذري لأليونات بواسطة التأيين
الضوئي
Bas\2\02
57/2012
Studying the atomic structure of ions by \2010
.photoionization

العلوم األساسية

21

تحضيرمخلبات ومعقدات داخل مواد زجاجية
بطريقة "الصول جل" واستخدامها كفالتر
لتنقية املياه واجهزة العرض البصرية
Bas/2/01
135/2011
Encapsulated Sol-gel glass materials for /2010
use as filters for water purification and
in optical display

العلوم األساسية

العلوم األساسية

79,450

140,750

14,000

63,998

36

36

36

36

2/7/2009

2/7/2009

28/6/2012

8/9/2011

Dr.Rinat
Nigmatulli
n
/Nottingha
m Trent
University
د.عمر
الخشمان/جا
مغلق فنيا وماليا /
د.ليلى عبد
الحسين بن معة الحسين
 271/2015ومجاز من ديوان
هللا عيس ى
بن طالل
طالل
املحاسبة
الخطيب
د.محمد
الحويطي/جا
معة الحسين
بن طالل
د.فراس
فريج/جامعة
الحسين بن
طالل

د.ايمن يحيى
اسماعيل
حموده

اليرموك

جامعة
د .محمد
العلوم
فريد رشيد
غرايبة والتكنولوجيا

د.محمد
احمد زيتون

مؤتة

د .صبري
مغلق فنيا وماليا /
محمود/اليرم  409/2014ومجاز من ديوان
املحاسبة
وك

منفرد

د .كمال
املومني/مؤتة
د .محمد
العنبر/مؤتة

مغلق فنيا وماليا /
 222/2017ومجاز من ديوان
املحاسبة

2016/1

مغلق فنيا وماليا /
ومجاز من ديوان
املحاسبة

22

تحضيروتشخيص بوليمرات مشابهة أللياف
كيفلرونماذجها املنفردة ذات الوزن الجزيئي
املنخفض ألغراض التطبيقات الصناعية.
Bas/1/03
Synthesis and Characterization of Kevler
173/2011
/2011
– Like Polymer and Low Molecular
Weight Models for Industrial
.Applications

العلوم األساسية

23

مركبات البوليمرالنانوية املوصلة لتطبيقات
حجب التداخل الكهرومغناطيس ي
Bas/2/05
Conductive Polymer nanocomposites for
175/2011
/2010
electromagnetic interference shielding
applications

العلوم األساسية

24

صنع خاليا شمسية تعتمد على البلورات
النانوية لثاني أكسيد التيتانيوم املصبغة واملواد
العضوية
س2010/
56/2011
Organic Nanocrystalline Titanium
07/1/
Dioxide (nc-TiO2) – Dye Sensitized
Solar Cells

العلوم األساسية

64,702

74,504

113,770

30

36

30

24/11/2011

24/11/2011

5/5/2011

د.بسام امين
صويلح

االردنية

د.محمد
حافظ
الصالح

العلوم
والتكنولوجيا

د.حمود عبد
الحميد
حمود
الضمور

مؤتة

د .عماد
حمادنة/االرد
نية
مغلق فنيا وماليا /
د .فواز
الخليلي/االرد  235/2015ومجاز من ديوان
املحاسبة
نية
عمار
الدجيلي/االر
دنية

منفرد

مغلق فنيا وماليا /
 270/2015ومجاز من ديوان
املحاسبة

د .صالح
الطراونة/مؤ
تة
د.سمير
الطويل/
مؤتة
د .نائل
مغلق فنيا وماليا /
صالح/
 171/2015ومجاز من ديوان
االمارات
املحاسبة
العربية
املتحدة
Dr. David
/Taylor
Bangor
-University
UK

25

تطويرنباتات قمح معدلة ور اثيا ومتحملة
للجفاف باستخدام التقنية الحيوية الستنساخ
عوامل منظمة للتعبيرالجيني ومستجيبة
للجفاف من النباتات النموذج ِ Arabidopsis
Bas/1/01
Development of Drought Tolerant
172/2011
/2011
Wheat Transgenic Lines by the
Overexpression of Drought Responsive
Transcription Factors from the Model
Plant Arabidopsis

العلوم األساسية

26

تصنيع باعث ضوئي من السيلكون عند حزمة
الفجوة بواسطة ترسيب أفالم رقيقة خاصة.
Bas/1/01
Band-Edge Silicon Light Emitter
27/2014
/2013
Processed by Sol-Gel Deposited Special
Coatings

العلوم األساسية

27

دراسة حقلية الختيار املوقع الفلكي االمثل في
اململكة االردنية الهاشمية
Bas/2/05
A Field Study for the Selection of the
61/2012
/2011
Optimal Astronomical Site in the
.Hashemite Kingdom of Jordan

العلوم األساسية

118,287

99,200

118,420

36

24

36

24/11/2011

26/5/2014

26/5/2014

د.أمل محمد
علي حرب

اليرموك

د.سفيان
محمد موس ى
عبدربه

الجامعة
االردنية

أ .د .نزار
سماره
جامعة
العلوم
والتكنولوجيا

مغلق فنيا وماليا /
 202/2017ومجاز من ديوان
املحاسبة

Anthony
Thomas
Fiory/New
(متعثر)
Jersey
ايقاف الدعم
Institute of
بقرار مجلس
Technology
االدارة رقم
د .عماد
393/2014
()393/2014
محمد خير
مغلق فنيا وماليا
حمادنة/االرد
ومجاز من ديوان
نية
املحاسبة
د .بشار
ابراهيم
لحلوح/االرد
نية

(متعثر)
د .عوني
ايقاف الدعم
الخصاونة/ال
د .مشهور
بقرار مجلس
مركز
جامعة
االدارة رقم
الجغرافي
الوردات
307/2014
الحسين بن
()307/2014
امللكي االردني
(حنا صابات
طالل
مغلق فنيا وماليا
رفيق
سابقا)
ومجاز من ديوان
كنداليان/آل
املحاسبة
البيت

28

استقصاء آليات التحفيزلتركيب وتحلل األمونيا
على سطوح فلزات انتقالية باستخدام نظرية
الكثافة الدالية
Investigation of the catalytic
Bas/1/03
28/2014
mechanisms for the synthesis and
/2013
decomposition of ammonia on transition
metal surfaces using density functional
theory

العلوم األساسية

29

تمعدن و التغيرات الكيميائية و اصل خامات
النحاس املتوضعة ضمن رسوبيات وادي ابو
خشيبة و منطقة ملقا ,جنوب غرب االردن
:دراسة للعمليات املسؤولة عن توضع الخام
Mineralogy, Geochemistry, and spatial
Bas/2/02
variability of Cu deposits at wadi Abu
282/2012
/2011
,Khushayba and Malaga areas
southwestern Jordan: Implecations for
future exploration for Cu in similar
geologic environments.ore-forming
.processes

العلوم األساسية

30

االستفادة من املخلفات الطبيعية الصناعية (
جفت الزيتون) و اللدائن التي يمكن تدويرها و
 Bas/2/03اللدائن الطبيعية إلنتاج لدائن مركبة قوية
48/2013
Utility of Olive Oil Wastes to form Fiber /2012
Reinforced Composite Materials via
Recyclable Plastics and Natural Fibers

العلوم األساسية

31

التحضيرو التقييم البيولوجي ملثبطات
السيكلوكسيجنز ٢-املهجنة بمطلقات النيتريك
أكسيد :املرحلة األولى
Bas/1/01
281/2012
Synthesis and Bioassay study of novel /2012
nitric oxide release cyclooxygenase-2
inhibitors: Phase One

العلوم األساسية

38,200

49,879

79,810

97,750

24

18

30

24

10/2/2014

31/1/2013
تم تعديل تاريخ البدء
ليصبح
31/1/2014

17/6/2013

26/8/2013

د .بثينة
عبدهللا
حمزه حمد

د .ختام
أحمد نايل
الزغول

الجامعة
االردنية

(متعثر)
د .جميل
ايقاف الدعم
محمود
بقرار مجلس
خليفة/االرد
االدارة رقم
154/2015
نية
د .احسان )154/2015( 141/2017
مغلق فنيا وماليا
عطية عطا
ومجاز من ديوان
عريقات/
املحاسبة
جامعة جرش

د .محمد
الحويطي/ال
حسين بن
طالل
عبدالكريم
)متعثر(
الجامعة السعودي273/2015 /
 227/2017مغلق فنيا وماليا
سلطة
الهاشمية
املصادر
الطبيعية
د .غازي
السفاريني/ال
اردنية

د .محمد
موس ى حسن
د.رائد
محمد جامعة آل البيتفارس/العلوم  255/2017مغلق فنيا وماليا
ابراهيم بنات
والتكنولوجيا

د .وجدي
د .بكرسليم
مغلق فنيا وماليا /
الجامعة العويدي/الج
يعقوب
 66/2017ومجاز من ديوان
امعة
االمريكية في
"جوابره
املحاسبة
االمريكية في
مادبا
الحور اني"
مادبا

32

استخدام التكنولوجيا لتأهيل واعادة تأهيل
االطفال ذوي االحتياجات الخاصة من خالل
نمذجة ومحاكاة حركة االنسان باستخدام نظام
بندولي متعدد االطراف ثالثي االبعاد.
Bas/1/02
Mathematical Modeling and Simulation
2011/174
/2011
,of Human Motion Using 3-Dimensional
Multi-Segment Coupled Pendulum
System: Technology for Children with
.Disabilities

دراسة كفاءة مركبات العناصراالنتقالية
كعوامل محفزة فى خاليا الوقود.
Investigating the Performance of
Transition Metal Compounds as
.Catalysts for Fuel Cells

33

Bas/2/02
144/2014
/2013

34

َّ
ُ
ُ
املضاد ِة
األدوية
بعض
ِ
تحميل وايصال ِ
ناقالت َّ
نانوي ٍة من
باسثخدام
للسرطان
ٍ
ِ
ِ
متوسطة املسامية
السيليكات
Bas/2/02
ِ
ِ
47/2013
Loading and release profiles of some
/2012
anticancer drugs by mesoporous silicate
nanoparticles

العلوم األساسية

العلوم األساسية

العلوم األساسية

107,679

68,960

80,430

36

24

30

24/11/2011

15/7/2014

17/6/2013

د .عبد
املجيد
املالطي
الجامعة
الهاشمية
د منال
تهتموني
د.لؤي الزعبيالجامعة الهاشميةمؤسسة نور
الحسين
.Dr
Richard
Foulds
New
Jeresey
Institute

د .محمد
فاروق
محمد خنفر

الجامعة
األملانية
األردنية

مغلق فنيا وماليا /
 81/2017ومجاز من ديوان
املحاسبة

د .منذر عبد
الجبار
خنفر/الجام
)متعثر(
عة االردنية.
201/2017
مغلق فنيا وماليا
د .زايد خليل
حمامرة/
الجامعة
االردنية.

د .محمد
مغلق فنيا وماليا
د.حمد هللا
بدري
 225/2017ومجاز من ديوان
عبد هللا الجامعة االردنية
الزغول/االرد
املحاسبة
احمد الهودلي
نية

35

ّ
تحول املجتمع البكتيري املرتبط بالشعاب
املرجانية في خليج العقبة
The Bacterial Community Shift
Bas/2/01
29/2014
Associated with Coral Reefs in Gulf of /2012
Aqaba

العلوم األساسية

36

تطبيقات املركبات البورونية الحمضية
واملركبات البوروكسيلية ومتفرعاتها كمحفزات
خضراء وخاليه من الشوائب وذلك لتكوين
الرابطة الببتيدية واالرتباط االنتقائي للخاليا
 Bas/2/04السرطانية من نوع مستضد -تي الورمية
143/2014
Applications of ortho-Substituted
/2013
Boronic acids and Boroxoles as Green
and Waste-free Organocatalysts for
Peptide Synthesis and as Selective
Cancer-linked T-antigen

العلوم األساسية

37

نقاط الكم (الجسيمات النانوية) :التحضير
Egyوتطبيقاتها في مجال األدوية
Jor/1/02 183/2015
Quantum dots (Nanoparticles): Novel
/2015
synthesis and drug delivery: Applications

العلوم األساسية

131,037.3

81,062

10,650

24

36

24

10/2/2014
د.نهاية كامل
تم تعديل تاريخ االتفاقية
محمد
ليصبح
الكرابلية
10/4/2014

15/7/2014

2/12/2015

الجامعة
االردنية

د .مأمون
ارشيدات/اال
ردنية
/العقبة
د .فؤاد
الحور اني/اال  143/2020مغلق فنيا وماليا
ردنية
/العقبة
د .موس ى ابو
زرفة /
االردنية

د .رامي
قاسم
الخطيب/الع
لوم
جامعة
د .رائـد
محمـد احمـد العلوم والتكنولوجيا  434/2017مغلق فنيا وماليا
الزعبي والتكنولوجيا د .مزهر
سليم
الزعبي/البلقا
ء

د .انشاد
يوسف علي
جمعة

الجامعة
األملانية
األردنية

د .محمد
النايف/
الجامعة
االملانية
االردنية
د .اسراء
البراهمة /
الجامعة
االملانية
االردنية

(متعثر)
298/2017
مغلق فنيا وماليا

38

تحضيرأدوية ذات نقاوة عالية بواسطة أنزيم
( )alcohol dehydrogenaseاملنتج من
البكتيريا امللحية التي تعيش في البحرامليت
Bas/1/01
29/2015
Synthesis of enantiopure drugs using
/2014
alcohol dehydrogenase enzyme
produced from halophilic bacteria live in
the Dead Sea

العلوم األساسية

39

تحضيرودراسات الخواص الفيزيائية والنشاط
الحفزي لهدرجة االدهايد غيراملشبع بوا سطة
معقدات الروثنيوم الهجينة املكونة من كالبة
االزوامين والداي ايمين
Ruthenium(II) diamine complexes Bas/2/3/
190/2015
.incorporating azoimine ancillary ligands 2014
Synthesis, spectral, crystal structure and
DFT calculations and catalytic activity in
the hydrogenation of α,β-unsaturated
aldehyde

العلوم األساسية

40

Bas/1/02
142/2014
/2013

نحو تقنيات اإلضاءة الخضراء العضوية
املحتملة مع اإلنتاج الضخم
Toward Green Organic Lighting
Technologies with Mass Production
Potential

العلوم األساسية

64,000

18,880

249,064

24

24

36

22/3/2015

18/8/2015

15/7/2014

د .ضياء
عامرعبد
القادر
الصفدي

الجمعية
العلمية
امللكية

د .فواز عزت
حمدي
الخليلي /
الجامعة
االردنية
د .مؤمن  451/2017مغلق فنيا وماليا
فتحي امين
عامر/
جامعة
العلوم
التطبيقية

د .ايمن
د .موس ى
حمودة /
زعل قاسم الجامعة الهاشمية
جامعة
النعيمي
اليرموك

د .عبد
املنعم محمد
سليمان
رواشدة

جامعة
اليرموك

د .محمد
ايمن عمري/
university
of North
Texas

 167/2020مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا
239/2019

41

حركة العناصرالسامة في الرماد املتشكل من
الحرق املباشرللصخرالزيتي وإمكانية الوصول
الى تثبيتها على املدى القصيروالطويل
Bas/1/1/
Hazardous Toxic Elements Mobility in
386/2015
2015
Burned Oil Shale (BOS) Ash, and the
Possibility of Attaining Short and Long
Term Solidification

العلوم األساسية

42

املبلمرات املطعمة بالجسيمات النانوية واملرتبة
مغناطيسيا من أجل استبعاد األيونات األحادية
واملتعددة التكافؤ ومن أجل العمل كمستقطب
لألمواج الكهرومغناطيسية
Bas/1/10
387/2015
Polymeric nanocomposites doped with
/2015
magnetically aligned nanoparticles for
monovalent and multivalent ion
rejection and electromagnetic wave
polarizer

العلوم األساسية

43

تحضيروتفاعالت االحالل لنماذج الهيدروجينيز
املحتوية على مجموعة سيلسنوليت ثنائية
Bas/1/02
Synthesis and Substitution Reactions of
105/2015
/2014
[FeFe] Hydrogenase Complexes
Containing Diselenolato Ligands

العلوم األساسية

38,955

58,310

35,640

24

24

24

8/12/2015

8/12/2015

18/8/2015

د .طايل
محمود
عليان
الحسن

د .انشاد
يوسف علي
جمعة

د .نزار
شبيب صالح
أبو جابر
 /الجامعة
االملانية
االردنية
جامعة مؤتة د .نافذ
عبدالرحمن
محمود
عبدالهادي /
جامعة
البلقاء
التطبيقية

الجامعة
األملانية
األردنية

جامعة
د .محمد
ياسين خليل العلوم
الخطيب والتكنولوجيا

د .مروان
سليمان
املوس ى /
جامعة مؤتة
د .احمد
ضيف هللا
طلفاح/
-Leibniz
Institute

منفرد

مغلق فنيا وماليا

265/2019

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا محول
سابقا قبل اكثر
من عام

44

الحفزالضوئي غيراملتجانس واملعالجة
الكهروكيميائية ملعالجة مياه الصرف لصناعة
Egyالنسيج باستخدام ( )M2Zr2O7متناهي الصغر
Jor/1/01 183/2015
Heterogeneous Photocatalysis and
/2015
Electrochemical Treatment of Textile
)Wastewater by Nano-sized (M2Zr2O7

العلوم األساسية

45

قياس و تمیيزتوزيع التركيزالعددي ألحجام
العوالق الھوائیة الدقيقة في مدینة عمان
BAS/1/2
385/2015
Measurement and Characterization of
/2015
Fine Aerosol Particle Number Size
Distributions in Amman City

العلوم األساسية

46

استخدام دراسة تركيب النانو للمرجان في خليج
العقبة تحت تأثيرالتغيراملناخي و حامضية
البحار
Bas/2/11
Using Nanostructure investigating
348/2017
/2016
techniques for studying proxies of
Climate Change and Ocean Acidification
. (OA) in Corals in the Gulf of Aqaba

العلوم األساسية

10,650.0

91,200.0

61,214.0

24

24

36

2/12/2015

8/12/2015

20/11/2017

د .رند ابو
زريق
الجامعة
بدال من
االردنية
أ.د .عبيرفايز
البواب

د .طارق
فتحي عبد
العزيزحسين

د .علي أحمد
حسين
السواملة

الجامعة
االردنية

الجامعة
االردنية

د .رند ابو
زريق /
الجامعة
االردنية
سائدة علي
أبو ملوح/
الجامعة
األردنية
آيات
عبدالحافظ
بوزية/
الجامعة
األردنية

مغلق فنيا محول
سابقا قبل اكثر
من عام

د .حسان
خالد صبري
الجوھري/
الجامعة
االردنية

مغلق فنيا وماليا
144/2020

د فؤاد أحمد
مجلي
الحور اني /
الجامعة
االردنية
د .أحمد
محمد كايد
السعد /
جامعة
العلوم
والتكنولوجيا
االردنية
151/2020

متعثربقرار اللجنة
العلمية في
جلساها رقم
( )4/2020تاريخ
27/2/2020
قرار لجنة االدارة
()151/2020
بايقاف املشروع
ً
واعتباره متعثرا
ً
نظرا لعدم تحقيق
أهداف املشروع

املشروعات املدعومة املنتهية في قطاع العلوم الهندسية ()2019 - 2008
الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

املشروع

القطاع

موازنة املشروع

1

53/2008

هـ2008/02/1/

Introducing new technologies and and advanced
methodologies for asphalt mixtures of Highway
Pavements in Jordan

قطاع العلوم
الهندسية
والتكنولوجيا
الحيوية والنانوية

279,200

2

2008/27

ه ـ 2008/04/1/

تطويرنظام لتدويراملواد الصلبة من األجهزة الكهربائية
وااللكترونية املستهلكة باستخدام تقنية االهتزاز
Developing a solid recycling system to recover valuable
)materials from Electric and Electronic waste (e-waste
using vibration

قطاع العلوم
الهندسية
والتكنولوجيا
الحيوية والنانوية

42,000

3

59/2011

هـ2010/10/1/

استحداث وتطويرخلطات من الخرسانة واملالط بإضافة
البنتونايت األردني إلنتاج مواد بناء قليلة النفاذية وبتكلفة أقل
Novel and Modified Mixtures of Concrete and Mortar
Using Jordanian Bentonite as Waterproofing and Low
Cost Construction Materials

قطاع العلوم
الهندسية
والتكنولوجيا
الحيوية والنانوية

47,858

4

2008/64

هـ2008/03/1/

تطويرطريقة رخيصة الثمن ملعالجة مياه غسيل الفوسفات
باستخدام طريقة التعويم بالهواء املذاب واألغشية

قطاع العلوم
الهندسية
والتكنولوجيا
الحيوية والنانوية

47,800

5

31/2008

تصميم وتقييم نظام فوق صوتي متعدد الترددات لالستخدام في
قطاع العلوم
حقن مرض ى السكري باحتياجاتهم من االنسولين بطريقة غيرمؤملة
الهندسية
هـDesign and evaluation of a multi frequency ultrasound 2008/11/1/
والتكنولوجيا
transdermal system for ultrasound-mediated Noninvasive
الحيوية والنانوية
Insulin Delivery

20,000

6

2010/98

هـ2009/05/2/

تقليل الكلفة التصنيعية ملنتجات ال ب.ف.س .عبراالستخدام
املناسب للمواد املالئة
و البالستسايزر و ال ب.ف.س املدور
Reducing the manufacturing cost of PVC products using
appropriate fillers, plasticizers, and recycled PVC pellets

قطاع العلوم
الهندسية
والتكنولوجيا
الحيوية والنانوية

50,084

7

151/2011

وسائط الفشل في هياكل النشاط الحيوي (البيو ميكانيكل) التي
قطاع العلوم
تحتوي على طبقة سيراميك:في الظروف الجافة والرطبة ذات
الهندسية
العالقه بفشل تركيبات ترميم األسنان
EIT/2/01/2010
والتكنولوجيا
Failure modes in biomechanical ceramic-based layer
 structures: In dry and wet conditions relevance to failureالحيوية والنانوية
of dental restorations

47,448

املدة الزمنية
للمشروع
باألش ــهر
48

36

18

24

24

24

24

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

18/11/2008

18/11/2008

5/5/2011

1/12/2008

18/11/2008

30/9/2010

9/8/2011

الباحث الرئيس

د.غازي الخطيب

د.فراس يونس فريج

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

العلوم والتكنولوجيا

الحسين بن طالل

د.ايوب محمد علي
غرير

الجمعية العلمية
امللكية

د.حابس سعيد
الزعبي

الحسين بن طالل

د.اسامة محمد
البطاينة

د.صفوان عبدهللا
حمادة الترزي

د.طـارق قاسم سـعيد
قاسم

الهاشمية

الجامعة االملانية
االردنية

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

مالحظات

د .تركي عبيدات/العلوم
والتكنولوجيا
د .ابراهيم
العاص ي/الهاشمية

125/2013
+
407/2014

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

د.بول النغستون  /لندن
د.ليلى الخطيب  /الحسين
بن طالل
د.هاني النواظة  /الحسين
بن طالل
د.محمد دويرج  /الحسين
بن طالل

340/2014

م .نائلة الداود/الجمعية
العلمية امللكية
د .باسل حناينة/االردنية
د .عدي سعيد/الجمعية
العلمية امللكية
م .احمد غرايبة/سلطة
املصادر الطبيعية
م .احمد
مهناATTADAMUNIA/
for Construction
Industries

106/2014

د.صالح ذيابات  /الحسين
بن طالل

95/2011

د.خلدون طويس ي  /العلوم
والتكنولوجيا
د.لؤي فريوان  /العلوم
والتكنولوجيا

157/2012

د .عالء حجازي /الهاشمية

د .سوزان الخطيب/العلوم
والتكنولوجيا

148/2015

2015/306

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا محول سابقا
قبل اكثرمن عام

مغلق فنيا وماليا
بموجب قرار مجلس
االدارة

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

8

176/2011

قطاع العلوم
تعزيزالقدرات للحد من مخاطرالكوارث في االردن من خالل محاكاة
االخالء في حاالت الطوارئ
الهندسية
EIT/1/09/2011
 Strengthening Disaster Risk Reduction Capacity in Jordanوالتكنولوجيا
 .through Evacuation Modeling for Regional Emergenciesالحيوية والنانوية

39,668

9

190/2012

ّ
األفالم البالستيكية املشكلة بالنفخ من مركبات النانو (البولي/
إيثيلين /الطين)  :عالقات البنية بالخصائص
EIT/2/09/2011
PE/clay nanocomposites blown films: structure-property
relationships

قطاع العلوم
الهندسية
والتكنولوجيا
الحيوية والنانوية

10,000

10

177/2011

قطاع العلوم
التحسينات السطحية على االغشية النافذة التجارية واملصنعة
الهندسية
مخبريا
EWE/1/01/2011
والتكنولوجيا
Surface modifications for commercial and laboratory
 synthesized membranes for water treatment applicationsالحيوية والنانوية

52,862

11

283/2012

تقوية وترميم واعادة تأهيل املنشآت الخرسانية املسلحة الحديثة
والقديمة باستخدام املواد املركبة النانوية
Strengthening, Repair, and Rehabilitation of New and EIT/1/12/2012
Existing Reinforced Concrete Structures Using Nano
Composites

30

24

36

4/12/2011

31/10/2012

24/11/2011

د.محمد حسن ناصر

د.رند عي ابو زريق

د .يزن عاهد حسين

االردنية

االردنية

العلوم والتكنولوجيا

د .خيرسعيد
جدعان/االردنية
د .سعد ابو قديس/العلوم
والتكنولوجيا

برنامج الباحثين من االناث

منفرد

2015/348

84/2015

104/2015

قطاع العلوم
الهندسية
والتكنولوجيا
الحيوية والنانوية

59,400

24

31/1/2013

د .محمد رفعات عبد
الرحيم ارشيدات

12

62/2012

جهازلقياس عينات دقيقة من السوائل لكشف سرطان الكبد
ومر اقبة عالجه
EIT/2/04/2011
A Microfluidic Platform for the Detection and Treatment
.Monitoring of Hepatocellular Carcinoma

قطاع العلوم
الهندسية
والتكنولوجيا
الحيوية والنانوية

91,243

24

28/6/2012

د .ربى خنوف

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

13

63/2012

قطاع العلوم
ادخال الصخرالزيتي االردني في تركيبة خلطات اسفلتية مطورة
الهندسية
Incorporation of Jordanian Oil Shale in the Formulation of
EIT/2/05/2011
والتكنولوجيا
Modified Asphalt Pavement Mixtures
الحيوية والنانوية

76,293

د .محمد (اسامة)
عزام

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

د .زياد الغزاوي/العلوم
والتكنولوجيا
د .عوني العتوم/العلوم
والتكنولوجيا

297/2017

14

120/2012

EIT/1/01/2011

أتمتة عملية خض اللبن
Butter Churning process automation

قطاع العلوم
الهندسية
والتكنولوجيا
الحيوية والنانوية

38,800

د .أحمد فالح
مصطفى الجعافرة

جامعة الطفيلة
التقنية

د.رياض عادل صديق
الطاهري/مؤتة

272/2015

15

170/2013

Eng/2/01/2012

مركبة مقادة غيرمأهولة للتطبيقات العسكرية
Unmanned Guided Vehicle for Military Applications

قطاع العلوم
الهندسية
والتكنولوجيا
الحيوية والنانوية

62,500

د.محمد منصور ذيب
الخوالدة

جامعة البلقاء
التطبيقية

د .ابراهيم محمد العدوان/
البلقاء
د .مناف سالم نجم الدين
عبدهللا/الطفيلة
يحيى طه املجاليKADDB/
د .انور حمدان
العسافKADDB/

240/2015

24

24

24

28/6/2012

4/7/2012

17/11/2013

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

د .محمد الصالح/العلوم
والتكنولوجيا

251/2015

د .رامي عويس/العلوم
والتكنولوجيا
د .برهان الدين
البس/العلوم والتكنولوجيا
د .احمد بطيحة/العلوم
والتكنولوجيا

2015/309

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة
مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

)متعثر(
 /مغلق فنيا وماليا
ومجازمن ديوان
املحاسبة

قرار رقم
()163/5/2012
لتعديل
االتفاقية
املوقعة ليصبح
املبلغ 38800
ديناربدال من
 40000دينار

املتسلق االلي الشجارالنخيل
Palm Tree Climbing Robot

قطاع العلوم
الهندسية
والتكنولوجيا
الحيوية والنانوية

45,650

قطاع العلوم
الهندسية
والتكنولوجيا
الحيوية والنانوية

67,421

16

64/2012

EIT/2/06/2011

17

137/2011

EIT/2/02/2010

18

14/2014

تطويرمواد جديدة من املواد املبلمرة للتخزين الحراري معتمدة على قطاع العلوم
الهندسية
مبداء التحول الطوري
Eng/1/6/2013
والتكنولوجيا
Development of polymer phase change material for
الحيوية والنانوية
energy storage application

71,950

19

418/2014

نموذج ثالثي األبعاد لجسم اإلنسان خالل املش ي لالستخدام في
قطاع العلوم
دراسة تصميم و كفاءة األط راف السفلية الصناعية .
الهندسية
A 3-Dimensional model of the human body in walking for Eng/2/09/2013
والتكنولوجيا
investigating the design and performance of lower limb
الحيوية والنانوية
.prostheses

25,780

20

388/2015

تطويرواجهة دماغ حاسوبية مبنية على إشارات تخطيط أمواج
الدماغ ()EEGو إشارات النشاط العضلي ( )EMGبهدف تصنيف
مهمات التصور الحركي في كف اإلنسان و في نماذج أولية لألطراف
(األيدي) الصناعية
Eng/1/9/2015
A Combined EMG and EEG-based BCI System for Hand
Motor Imagery Task Classification and Controlling
Prosthetic Hand

قطاع العلوم
الهندسية
والتكنولوجيا
الحيوية والنانوية

69,982

21

147/2014

قطاع العلوم
تطويرمحطة تجريبية لتنقية الجبص الفوسفاتي االردني
الهندسية
Developing a pilot plant for the Benefaction of Jordanian Eng/2/12/2013
والتكنولوجيا
Phosphogypsum
الحيوية والنانوية

54,200

22

351/2017

تصميم وتحسين الخاليا الشمسية من نوع معدن عازل شبه موصل
املنحازة واملعتمدة على قاعدة سيلكون /سيلكون جرمانيوم
Design and Optimization of Biased Metal Insulator
Eng/2/16/2016
Semiconductor (MIS) solar Cells based on Si/SiGe
Substrate

قطاع العلوم
الهندسية
والتكنولوجيا
الحيوية والنانوية

65,102

دراسة إمكانية استخدام مخلفات الخلطات االسفلتية في إنشاء
وصيانة الطرق في األردن)
Feasibility of Using Reclaimed Asphalt Mixtures in
.Construction and Maintenance

30

36

26

24

24

24

18

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

منفرد

151/2016

8/9/2011

د.سعد احمد محمد
ابو قديس

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

د .ابراهيم محمد خليل
العاص ي /املركزالعربي
للدراسات الهندسية
د .إيمان عوض الرمحي/
وزارة اإلشغال العامة
واإلسكان

224/2017

10/2/2014
تم تعديل تاريخ
االتفاقية ليصبح
10/7/2014

د .أمين عبدهللا
الربيدي

جامعة البلقاء
التطبيقية

د .ابراهيم علي احمد
رو ابدة/االردنية
د .يوسف
العبدالالت/االردنية
د .نبيل العناقرة/البلقاء

36/2016
107/2018

6/28/2012

15/7/2014

8/12/2015

15/7/2014

20/11/2017

د .خالد االصفر

د .نسيم جورج
ميخائيل النعمان

الجامعة األملانية
األردنية

د .رامي اسحق
يوسف األزرعي

الجامعة األملانية
األردنية

د .محمد أحمد
ساهل العيدة

جامعة مؤتة

د .زياد احمد سالم
الطراونة

جامعة مؤتة

د .نبيل تيسيرالشبطات /
جامعة الطفيلة التقنية.

7/2018
لجنة ادارة

د .نسيم جورج النعمان /
الجامعة االملانية االردنية
د .ياسرعبدهللا يوسف
موافي /الجامعة االملانية
االردنية
د .عالء فتحي خليفة
/الجامعة االملانية االردنية

105/2018

د .صالح حمدان
الجبور/مؤتة
د .عدنان محمد
الحراحشة/مؤتة

168/2019

د .خالد محمد سلمان
العواسا
 /جامعة مؤتة

81/2019

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

قرار رقم
()163/2/2012
لتعديل
االتفاقية
املوقعة ليصبح
املبلغ 45650
ديناربدال من
 53220دينار

قرار رقم
()21/2012
لتعديل
مغلق فنيا وماليا ومجاز االتفاقية
من ديوان املحاسبة املوقعة ليصبح
املبلغ 67421
ديناربدال من
 64116دينار

(متعثر)
مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا

ايقاف واغالق املشروع
واعتباره متعثر
مغلق فنيا محول سابقا

قرار رقم
()218/2014
ملحق االتفاقية
املوقعة ليصبح
املبلغ 25780
ديناربدال من
 21850دينار

23

106/2015

دراسة مسحية لتأثيرالجزيئات النانونية على التفاعالت الكيميائية
الحيوية باستخدام أجهزة البيوميمس للتطبيقات
قطاع العلوم
العالجية و البيوتكنولوجية
الهندسية
High throughput screening of nanoparticle effect on Eng/1/08/2014
والتكنولوجيا
biochemical mechanisms using BioMEMS platforms for
الحيوية والنانوية
applications in
therapeutics and biotechnology

73,000

24

183/2015

قطاع العلوم
تصنيع وتوصيف روبوت ميكروسكوبي ذاتي لكشف وعالج السرطان
الهندسية
EgyFabrication and Characterization of Autonomous
والتكنولوجيا
Jor/1/04/2015
Microrobots for Cancer Detection and Treatment
الحيوية والنانوية

10,650

25

90/2017

دراسة خصائص ألياف املخلفات الزراعية األردنية إلمكانية
استغاللها في مواد مركبة خضراء مستدامة
Investigating the Properties of Jordanian Agro Wastes
Fibers for the Utilization Possibility in Sustainable Green
Composites

قطاع العلوم
الهندسية
والتكنولوجيا
الحيوية والنانوية

29,530

Eng/1/7/2016

24

24

16

18/8/2015

2/12/2015

8/6/2017

د .ربى الياس ناصيف
خنوف

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

د .برهان الدين احمد
حسين البس JUST /
د .نداء محمد اسماعيل
سالم  /الجامعة االردنية

د .عالء الدين توفيق
سليم الحلحولي

الجامعة األملانية
األردنية

منفرد

مغلق فنيا حول للمالية
بتاريخ 12/2/2019

د" .محمد تيسير" ضيف
هللا فالح هياجنة
 /جامعة العلوم
والتكنولوجيا االردنية
د .اسامة عقلة فارس
فارس  /جامعة االسراء

مغلق فنيا وماليا

د .فارس "محمد
خير" فارس العقلة

الجامعة الهاشمية

مغلق فنيا حول للمالية
بتاريخ 28/1/2019

168/2020

املشروعات املدعومة املنتهية في قطاع العلوم الطاقة ()2019 - 2008
الرقم

ارقام قرارات
الدعم

رقم املشروع

املشروع

القطاع

1

41/2009

هـ2008/23/2/

استعمال الصخرالزيتي كمصدرللطاقة في
االردن-الحرق املباشرواستخالص الزيت
الصخري – ( املرحلة االولى)
Utilization of oil shale as a source of
energy in Jordan; direct burning and
shale oil extraction Phase I

الطاقة

2

39/2009

هـ2008/16/2/

Development of a biogas plant as an
alternative source of energy
تطويرمفهوم استخدام الغازالحيوي
كمصدربديل للطاقة

الطاقة

3

48/2009

هـ2008/42/2/

Using the electrochemical reaction
engineering ,biotechnology and solar
cells technology to produce hydrogen
and desalinate sea water.
،استخدام هندسة التفاعالت الكهروكيماوية
التقانة األحيائية وتكنولوجيا الخاليا
الشمسية إلنتاج الهيدروجين وتحلية مياه
.البحر

الطاقة

4

43/2009

هـ2008/30/2/

Development and utilization of solar
driven water pumping and
desalination units for applications in
the remote areas of Jordan
استغالل وتطويروحدات الضخ وتحلية املياه
العامله بالطاقة الشمسية الستخدامها في
.املناطق النائية في األردن

الطاقة

5

40/2009

Introducing concentrated solar energy
,concept for tri-generation (electricity
. )cooling, and desalination
هـ2008/18/2/
استخدام الطاقة الشمسية املركزة لإلنتاج
الثالثي ( كهرباء ،تبريد ،وتقطيرمياه)

الطاقة

6

138/2011

تصميم نظام الحركة والتحكم لسيارة مهجنة
تعمل بالبطارية وخاليا الوقود
EWE/2/04/2010
Powertrain and Control Design for
.Hybrid Fuel Cell / Battery Vehicle

الطاقة

موازنة املشروع

230,600

32,000

100,000

194,400

486,000

95,782

املدة الزمنية
للمشروع
باألش ــهر

24

24

24

24

24

24

تاريخ توقيع االتفاقية حسب العقد

2/7/2009

29/9/2009

2/7/2009

2/7/2009

2/7/2009

9/8/2011

الباحث الرئيس

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

د.محمد احمد صالح
حمدان

االردنية

د.فارس عبد الوالي
عقلة املومني

مؤتة

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

د .هاني نو افلة/الحسين بن طالل
د.سامرغرابلة/االملانية االردنية
د .محمد العدوس/الجمعية
العلمية امللكية
د .جميل االصفر/االردنية

213/2013
+
175/2014
+
234/2015

د .مؤيد شو اقفة/مؤتة
د .زيد العنبر/البلقاء
د .محمد الشناق/البلقاء
د .عدنان الحراحشة/آل االبيت

203/2017

د .نسيم حداد /الجمعية العلمية
امللكية
د .ياسين الحسبان jo-alten/
co.ltd
د .عدي سعيد/الجمعية العلمية
امللكية
الجمعية العلمية امللكية د .محمد ابراهيم/الجمعية العلمية
امللكية
د .حاتم السيوري/الجامعة األردنية
د.معتصم سعيدان/الجمعية
العلمية امللكية
د.محمد العدوس/الجمعية العلمية
امللكية

24/2012

أ.د .نبيل ايوب/الجامعة االملانية
االردنية
د .محمد العدوس/الجمعية
العلمية امللكية
د.احمد حسان فالح
الجامعة االملانية االردنية
د.سامرالغرابلة/الجامعة االملانية
مهيدات
االردنية
د.باسم عباس ي/جامعة البلقاء
التطبيقية

244/2014

د.فرقد الحديثي

د.أيمن عدنان سالم
املعايطة

مؤتة

د.محمد عبد الكريم
ابو ملوح

الهاشمية

د .عبدالعزيزخليفات/مؤتة
د .عمربدران/البلقاء

61/2015

د .محمد احمد حمدان /جامعة
الزيتونة
د .محمد صالح /الجامعة الهاشمية
د .محمد يوسفBombardier( /
)Transportation, Canada
\Prof. Brian W. Surgenor
Queen’s University

109/2016

مالحظات

(متعثر)
مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة
مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

7

158/2013

Ene/2/05/2012

انتاج الهيدروجين وااليثانول الحيوي من
املخلفات الزراعية ومخلفات (البلدية)
الصلبة
Production of Biohydrogen and
Bioethanol from Agricultural and
Municipal Solid Wastes

الطاقة

8

30/2014

دراسة وتقييم التو افقيات في شبكة توزيع
الكهرباء األردنية ذات الضغط املنخفض
باستخدام القياسات الحقلية وتحليل
البيانات
Ene/1/05/2013
Harmonic Distortion Assessment in
Jordan Low-Voltage Electrical Power
Distribution Grid using Field
Measurements and Data Analysis

الطاقة

9

389/2015

Ene/1/8/2015

تحسين كفاءة انابيب التكثيف داخل التربة
لوحدة التحلية بالطاقة الشمسية ذات
الحوض
Efficiency improvement of the
condensation pipes inside the soil for
the basin type solar desalination unit

الطاقة

10

98/2013

تصميم آلة تبريد للمنازل و املكاتب التجارية
الصغيرة في االردن تعمل بالطاقة الشمسية:
نمذجة و تجارب عملية و دراسة جدوى
اقتصادية
Solar ejector cooling system for
Ene/2/02/2012
residential and small-scale
:commercial buildings in Jordan
-Experiments, Modeling and cost
benefit analysis

الطاقة

146500

31,750

26,000

106,320

36

24

12

24

د .محمد احمد نجيب/الجامعة
االمريكية في بيروت
د .سهيل كيوان/العلوم
والتكنولوجيا
د .عوني العتوم /العلوم
والتكنولوجيا
جامعة العلوم
د.فهمي احمد طاهر
17/11/2013
د .محمد فارس/العلوم
والتكنولوجيا األردنية
ابو الرب
تعديل بداية املشروع 19/6/2014
والتكنولوجيا
د .زياد يوسف كامل ابو
الرب/االملانية االردنية
د .منذرقندح/العلوم والتكنولوجيا
د .معتصم شحادة /الجامعة
االمريكية في بيروت

10/2/2014

8/12/2015

17/6/2013

د .إياد خليل شبيب
املعايطة

د .عامر"محمد
علي" احمد مامكغ

د.برهان محمد
ابراهيم طشطوش

جامعة الطفيلة التقنية د .اياد ارسالن ابوالفيالت/اليرموك

جامعة مؤتة

د .صقرمحمد حمدان حرزهللا /
جامعة مؤتة
د .محمد عواد علي الدباس /
جامعة مؤتة

د .ايمن احمد جادهللا
الشرع/االملانية االردنية
جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية د .صفوان عبدهللا الترزي/االملانية
االردنية

392/2014

39/2017

104/2018

435/2017

(متعثر)
تم تعديل بداية
ايقاف الدعم بقرار
املشروع ليصبح
مجلس االدارة رقم
 19/6/2014بدال من
()392/2014
 17/11/2013بقراررقم
مغلق فنيا وماليا ومجاز
()191/2014
من ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا

11

2014/184
+
12/2016

تطويرنظام ذكي لتوزيع ومشاركة الطاقة
الشمسية من خالل شبكة محلية مصغرة
Developing an Intelligent system for
Ene/2/07/2013
the Distribution and Sharing of Solar
Power through a Small-Scale Local
Area Grid

الطاقة

12

391/2015

Ene/1/4/2015

تقييم وتقليل اضطرابات جودة الطاقة في
الشبكات الكهربائية النشطة ذات الجهد
املنخفض واملتوسط
Assessment and Mitigation of Power
Quality Disturbances in Active Low
and Medium Voltage Electrical
Networks

الطاقة

13

193/2015

فعالية انظمة الطاقة الشمسية في منطقة
وادي االردن
Ene/1/10/2015
Efficiency of PV Systems in the Jordan
Valley

الطاقة

14

183/2015

EgyJor/1/05/2015

مواد ذكية مبنية على مشتقات سليلوزية
السترجاع الطاقة
Smart Materials Based on Cellulose
Derivatives for Renewable Energy

الطاقة

15

97/2017

Ene/1/13/2016

عداد للبيت الذكي
Smart home meter

الطاقة

16

443/2015

تطويروتصنيع نظام مواسعة كهروميكانيكي
مصغركمحول طاقة ثابت/متناوب تفاعلي
لتطبيقات الطاقة املتجددة
Developing and Fabrication of
Ene/1/2/2015
Capacitive Micro Electromechanical
System (MEMS) Interactive DC\AC
Power Inverter for Renewable Energy
Applications

الطاقة

24,300

24

30/3/2016

د.غسان فريد عطية
عيس ى
جامعة البترا

جامعة البترا

د .أحمد حرب  /الجامعة االملانية
االردنية.
د .محمد حسن اسماعيل
ابوعرقوب  /جامعة البترا.
د .علي يونس عبدالرحمن املقوس ي/
جامعة البترا.
د .احمد فوزي شاكرشبيطة /
جامعة البترا.
د .عبدالكريم مصباح عبداللطيف
البنا /جامعة البترا.
د .حسين خالد الصالح العمري/
جامعة البترا.
د .ناصركتكت Petra Solar( /
)Inc.,South Plainfield,NJ

3/2018
14/2019

ايقاف واغالق بقرار
مجلس االدارة رقم
( )3/2018تاريخ
31/1/2018
استرداد مبالغ بقرار
لجنة االدارة رقم
( )14/2019تاريخ
7/1/2019

د .خالد محمد
سلمان العواسا

جامعة مؤتة

 /د .عبدهللا ابراهيم العدينات
جامعة مؤتة

مغلق فنيا حول للمالية
بتاريخ 14/4/2019

د .محمد محمود
سليمان العدوس

الجامعة االملانية
االردنية

Prof. Christina Barbara Class /
German Jordanian University
د .زكريا داللة /الجامعة االملانية
االردنية
فراس عالونة /الجمعية العلمية
امللكية
د .احمد مهيدات /الجامعة االملانية
االردنية

مغلق فنيا وماليا

10,650

24

2/12/2015

د .عماد "محمد خير"
رشيد حمادنة

الجامعة االردنية

أ.د .عمارالدجيلي  /الجامعة
األردنية

مغلق فنيا حول للمالية
بتاريخ 11/4/2019

18,698

18

8/6/2017

د .علي يونس
عبدالرحمن املقوس ي

جامعة البترا

د .تاتيانا فالديميروفنا باليخينا /
جامعة البترا
عبد الكريم مصباح عبد اللطيف
البنا  /جامعة البترا
د .اياد خليل شبيب املعايطة/
جامعة الطفيلة التقنية

150/2020

متعثر
قرارلجنة االدارة
رقم ()150/2020
بايقاف املشروع
واعتباره متعثرواسترداد
كافة املبالغ

د .اياد حمد  /الجامعة االملانية
االردنية
د .لؤي قويدر /الجامعة االملانية
االردنية
د .عالء الدين الحلحولي  /الجامعة
االملانية االردنية

27/2020

43,340

97,620

44,550

24

24

30

8/12/2015

18/8/2015

8/12/2015

د .حسام
عبدالحميد
اسماعيل كلوب

الجامعة االملانية
االردنية

ايقاف واغالق واسترداد
مبالغ بقرارلجنة االدارة
رقم ( )37/2020تاريخ
 13/2/2020تحويل
للمالية العداد التسوية
املالية

املشروعات املدعومة املنتهية في قطاع علوم االتصاالت ()2019 - 2008
ارقام قرارات
الرقم
الدعم

رقم املشروع

املشروع

القطاع

املدة الزمنية
موازنة املشروع للمشروع
باألش ــهر

1

58/2011

استخدام اساليب معالجة االشارات لتشخيص مرض
الربو من صوت القحة
هـ2010/05/1/
A Signal Processing Approach for the
Diagnosis of Asthma from Cough Sounds

قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
املعلومات

48,816

2

62/2009

Efficient cryptographic processor for internet
and wireless security based on elliptic curve
cryptography
ت ح2008/07/2/
معالج تشفيرمتطور ألمن اإلنترنت والشبكات
الالسلكية باستخدام املنحنيات املقوسة

قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
املعلومات

56,000

3

64/2009

Using wireless transmission for faster service
of emergency vehicles
ت ح2008/14/2/
استعمال اإلتصال الالسلكي لتسريع عمل مركبات
الطوارئ

قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
املعلومات

45,400

4

 100/2009ت ح2008/04/3/

5/5/2011

د.محمود عاليا
جميل الخصاونة

اليرموك

د .فيصل محمد صالح ابو
قطيش/العلوم والتكنولوجيا
د .خالد محمد عبدالرحمن
غرايبة/اليرموك
د .هيثم احمد محمد بني
سالمة/اليرموك
اسراء مصطفى سليمان
الشرع/العلوم والتكنولوجيا

182/2014

د .محمد الروسان/العلوم
والتكنولوجيا
د .اسامة الخليل/العلوم
والتكنولوجيا

330/2014

د .يحيى طشطوش/العلوم
والتكنولوجيا
د .خالد طشطوش/كلية االمير
حسين الفنية العسكرية

250/2014

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

د.لؤي علي طوالبة

العلوم والتكنولوجيا

د.حسين راشد
ابراهيم الزعبي

اليرموك

قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
املعلومات

15,000

24

11/10/2009

د.ايمن عيس ى خليل
زريقات

مؤتة

د .عصمت الضمور/العلوم
التطبيقية الخاصة
د .خالد بقاعينGlamorgan/
university

201/2012

 Integration of geomatics and geophysics forقطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
geospatial archeology database system in
املعلومات
jordan.

71,200

24

18/11/2008

د.رامي عيس ى الرزوق

البلقاء التطبيقية

د .عبدهللا الزعبي/البلقاء
د .موفق غنمة/البلقاء
د .عبدالرحمن عقل/البلقاء

99/2011

مغلق فنيا محول سابقا
قبل اكثرمن عام

قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
املعلومات

21,550

24

2/12/2008

د.محمد محمود
حمدان

اليرموك

د .عبدهللا قطنيش/اليرموك
د .محمد عبدالرزاق/اليرموك

158/2012
+
184/2013

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

24

2/7/2009

د.حسن محمد حسن
نجادات

العلوم والتكنولوجيا

د .احمد داللعة/العلوم
والتكنولوجيا
د .عزت الصمادي/اليرموك

200/2012
223/2017

24

8/9/2011

د.سوسن خليل
الشطناوي

اليرموك

بتول مجاهد شوكت
املحيسن/اليرموك

4/2015

QoS –sensitive resource management in
wireless mobile networks
إدارة املوارد الحساسه لكفاءة الخدمة في الشبكات
الخلويه الالسلكيه

5

28/2008

ه ـ2008/06/1/

6

66/2008

ت ح2008/01/1 /

7

63/2009

 Measuring Jordanian hospitals' efficiencyقطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
ت ح 2008/08/2/تقييم كفاءة املستشفيات األردنية من خالل التنقيب
املعلومات
املغلف للبيانات

20,000

8

136/2011

قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
املعلومات

21,878

EIT/2/06/2010

24

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

الباحث الرئيس

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات االغالق

مالحظات

A partical swarm a parallel framework for
multi criteria optimization

دليل سياحي الكتروني
Electronic tourist guide

18

24

2/7/2009

2/7/2009

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

قراررقم
()49/2010
لتعديل
االتفاقية
مغلق فنيا وماليا ومجاز املوقعة
ليصبح
من ديوان املحاسبة
املبلغ
20000
ديناربدال
من 27000
مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

تقنيات التنقيب عن البيانات ونظم املعلومات
الجغر افية للتنبؤ عن مناطق جديدة للمياه الجوفية
قطاع االتصاالت
في شرق وجنوب األردن:
وتكنولوجيا
ت ح2010/05/1 /
Data mining and geographical information
املعلومات
system techniques for ground water
prediction in Jordan

9

57/2011

10

Intelligent System for Stack Emission Air
Pollution Detection Using Video Monitoring
قطاع املياه والبيئة
 101/2009ت ح2008/06/3/
نظام ذكي للرصد والكشف عن تلوث الهواء الناجم
من االنبعاثات باستخدام مر اقبة الفيديو

47,994

32,760

11

49/2013

A Library of Automatically Optimized Sparse
Matrix Computations Kernels on Graphics
ICT/2/02/2012
Processors Accelerators
ً
مكتبة أللباب العمليات الحسابية ّ
املسرعة آليا
للمصفوفات املتناثرة على وحدات معالجة الرسومات

قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
املعلومات

19,728

12

284/2012

قطاع االتصاالت
االنشاء الشبه التلقائي للكتب الرقمية املتكلمة
وتكنولوجيا
Semi-Automatic Generation of Arabic Digital EIT/1/05/2012
املعلومات
.Talking Books

16,400

13

35/2014

شبكة مجسات السلكية لتطبيقات الدفاع املدني
وكشف تسربات الغازالبترولي املسال في املنشآت
A Wireless Sensor and Actuator Network ICT/01/01/2013
Prototype for Gas Leakage Detection in Civil
Defense Applications and Industrial Facilities

قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
املعلومات

43,243

14

151/2015

قاعدة بيانات وطنيه لالجهزة العلمية واملواد العلمية
والبحثية والبرامج الحاسوبيه وتراخيصها للجامعات
قطاع االتصاالت
الوطنية في االردن
وتكنولوجيا
ICT/2/4/2014
National Database for Scientific and
املعلومات
Research Equipment, Materials, and Software
Licenses for National Universities in Jordan

10,800

15

149/2014

نظام ثالثي األبعاد لتحليل صور االمواج فوق
الصوتية بهدف الكشف الدقيق عن سرطان الثدي
قطاع االتصاالت
Three-dimensional ultrasound image analysis
وتكنولوجيا
ICT/2/07/2013
system for
املعلومات
.accurate breast cancer detection

52,400

24

24

5/5/2011

11/10/2009

د.فادي فايزحسين
عبد الجابر

فيالدلفيا

م .عمرعبدهللا ملكاوي/شركة
مياهنا
م .محمد رضوان املومني/وزارة
املياه والري
د .حسين عبدالجابر/العلوم
االسالمية العاملية
د .وائل موس ى هادي/جامعة
فيالدلفيا

91/2013

د.اشرف مأمون عبد
الرؤوف احمد

االميرة سمية
للتكنولوجيا

د .يحيى الحلبي/جامعة األميرة
سمية للتكنولوجيا
د .ادوارد جاسر/جامعة األميرة
سمية للتكنولوجيا
د .بهاء الدين خصاونة/جامعة
األميرة سمية للتكنولوجيا
السيد زيد حمزة/شركة Lead

323/2016

(متعثر)
ايقاف الدعم بقرار
مجلس االدارة رقم
()91/2013
مغلق فنيا وماليا ومجاز
من ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

24

17/6/2013

د.وليد عبد الكريم
علي ابو صوفة

االردنية

منفرد

121/2015

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

24

31/1/2013

د .اياد تيسيرمحمد
أبو دوش

اليرموك

د .فيصل الخطيب/اليرموك
د .عبدالرؤوف البصول/اليرموك

170/2015

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

محمد فوزي مصطفى الذينات/
الدفاع املدني
د .وليد خلف بني سالمة/البلقاء
د .محمود عاليا
الخصاونة/اليرموك

192/2017

24

6

24

10/2/2014

18/8/2015

15/7/2014

د .هيثم احمد محمد
بني سالمه

د .عامرمحمد أحمد
املقابلة

د.محمد إبراهيم
احمد داود

اليرموك

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

الجامعة األملانية
األردنية

د .رائد محمد احمد الزعبي/
JUST
د.لؤي محمد ذيب عالونهJUST /

د .محاسن صادق عبد الحفيظ
النجار/
الجامعة األردنية

177/2016
بانتظارقراراملجلس

406/2017

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا

16

32/2015

تطبيق للهاتف الذكي في مجال التواصل املرئي
لتقديم الخدمات الصحية اإللكترونية للقرى و
قطاع االتصاالت
املناطق النائية
وتكنولوجيا
ICT/1/04/2014
A Smartphone-based online video
املعلومات
conferencing platform for eHealth services in
rural areas

22,560

17

395/2015

تطويرنظام طبي منخفض التكلفة ،سهل الحمل،
لتصويرالجزء الخلفي من العين
Developing A Handy and Low Cost Medical
System to take images of the Ocular Fundus

قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
املعلومات

36,000

18

)ICT/1/19/2017 (54/2018

استخدام طرق البيانات الضخمة لبناء التمثيل
البياني الداللي للغة العربية
Exploiting Big Data Methods for Building
Arabic Semantic Graph

قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
املعلومات

23,148

ICT/1/5/2015

24

24

36

22/3/2015

8/12/2015

28/3/2018

د .عالء فتحي محمد
خليفة

الجامعة األملانية
األردنية

د .فادي إبراهيم علي
وديان

الجامعة الهاشمية

د .ماجد عبدالواحد كاظم
الطائي
Kingston University
London, UK

مغلق فنيا محول سابقا
قبل اكثرمن عام

د .زيدون يوسف محمد الشرع /
وزارة الصحة
د .أحمد منصور فواز
الخصاونة /الجامعة الهاشمية
د .هاني أحمد خلف بني سالمه
/الجامعة الهاشمية
د .خالد تركي ياسرالصرايرة
/الجامعة الهاشمية
د .خالد عبدالكريم محمود
املخادمة /الجامعة الهاشمية

"متعثر
بقرارلجنة االدارة
( )242/2019بايقاف
واغالق املشروع

د .سارة محمد
جميل تدمري/
د .عرفات عطيوي عوجان/
جامعة األميرة سمية
جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
للتكنولوجيا
جامعة األميرة سمية د .سارة محمد جميل تدمري/
(بدال من)
جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
للتكنولوجيا
د .اكرم محمد
محسن الكوز
د .نائلة املاض ي  /جامعة األميرة
سمية للتكنولوجيا
بقرارلجنة االدارة
رقم ()122/2019
تاريخ 17/4/2019

242/2019
8/2020

148/2020

متعثربسبب انسحاب
الجامعة بقراراللجنة
العلمية في جلساها رقم
( )4/2020تاريخ
27/2/2020
قرارلجنة ادارة
الصندوق رقم
( )148/2020بايقاف
واغالق املشروع بسبب
اعتذاروانسحاب
الدكتورة ساره تدمري
عن االستمرارباملشروع

)13/2020
تاريخ
16/1/2020
بتغييرمبلغ
الدعم
ليصبح
()23148
ديناربدال
من
()23166
دينار

