
الرقم
ارقام قرارات 

الدعم
موازنة املشروعالقطاعاملشروعرقم املشروع

املدة الزمنية 

للمشروع 

باألشــــهر

تاريخ توقيع 

االتفاقية 

حسب العقد

الباحث الرئيس
الجامعة / املؤسسة 

الباحث الرئيس
الباحثون املشاركون

ارقام قرارات 

االغالق
مالحظات

1144/2011Soci/2/05/2010

تحسين القراءة االستيعابية في اللغة 

اإلنجليزية لدى طلبة املرحلة الثانوية في  

االردن

Improving Reading Comprehension in 

English among Secondary Stage 

Students in Jordan

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

18,248188/9/2011
احمد حمد مقبل .د

الخوالدة
األردنية

محمد ارشيد . د

مؤتة/الخوالدة

عطاهللا خضر سليم عفانة 

وزارة التعليم العالي/

184/2014
ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

2147/2011Soci/2/06/2010

منهج استخدام تدريس الفقه وأصوله في 

: حالة الدراسة.ترسيخ الوسطية واالعتدال 

.كلية الشريعة بالجامعة األردنية

Methodology of Utilizing Teaching 

Islamic Law and its Principles in 

Enhancing Moderation and Tolerance .

Case Study: The Faculty of Shari’ah at 

the University of Jordan

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

6,430128/9/2011
عدنان محمود .د

شراري العساف
219/2014منفرداألردنية

ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

2009/04/2/د ق م3108/2010

القيادة لدى املرأة األردنية في القطاعين 

العام والخاص

Leadership styles of Jordanian women 

leaders in the public and private 

sectors

العلوم االدارية 

واملالية واالثار 

(ADM)والسياحة

28,9721830/9/2010
رويدا محمود .د

املعايطة
الهاشمية

حمود سالم عليمات . د

األردنية /

أروى عيس ى عويس  . د

التكنولوجيا/

إخالص إبراهيم الطراونة . د

الحسين/

213/2014

+

358/2014

ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

4186/2011Soci/1/06/2011

األمن اإلنساني لألكاديميين في األردن 

Human Security of Academics in 

Jordan

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

22,2001824/11/2011
مصلح عبد الفتاح .د

مصلح النجار
الهاشمية

نعمان  عابد حسين .د

األردنية/ شحادة

/ ماجدة أحمد قاسم عمر.د

األردنية

112/2014
ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

2009/07/2/ج ن52010/142

تطوير معايير للجودة واملهنية في االعالم 

األردني 

Development of Quality and 

Professionalism Criteria in Jordan 

Media

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

44,4522425/1/2011
باسم محمد .د

الطويس ي
الحسين بن طالل

/ رائد جميل سليمان .د

الحسين 

 

/ نسيم محمد الطويس ي .د

الحسين 

أيمن سند عطا هللا . د

الحسين/ القرالة 

2015/424
ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

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



2010/07/1/ج ن676/2011




 : الشباب واملشاريع الصغيرة املدرة للدخل

 . مبادرات فردية في مواجهة الفقر والبطالة

Youths and Income-Generating Small 

Projects: Individuals Initiatives to 

Combat Poverty and Unemployment . 

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

12,963125/5/2011
مجد الدين عمر  .د.أ

احمد الخمش
األردنية

البلقاء/حسين الخزاعي. د

محمود سعود 

املجلس االعلى /السرحان

(متقاعد)للشباب 

199/2012

+

320/2014

ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

7145/2011Soci/2/01/2010

أثر التدريس باستخدام الوسائط املتعددة في 

تنمية مهارات التفكير الناقد في مبحث التربية 

االسالمية للمرحلة االساسية 

The impact of teaching Islamic 

curricula using multimedia in 

development critical thinking skills at 

elementary education

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

7,969128/9/2011
ناصر احمد ضاعن .د

الخوالدة
273/2012منفرداألردنية

ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

2009/03/2/ج ن8142/2010

توثيق املهن والحرف التقليدية في شمال 

األردن

Documentation of Traditional Crafts 

and Handicrafts in Northern Jordan

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

11,2031220/2/2011
محمود محمد .د

قاسم النعامنة
اليرموك

عبدهللا . د

اليرموك/الشرمان

ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

  2010/12/1/ج ن980/2011

الترجمة والتعريب في اململكة األردنية 

الهاشمية 

Translation and Arabicization 

Movement in The Hashemite 

Kingdom of Jordan

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

29,014245/5/2011
عبد هللا طالل .د.أ

محمد الشناق
اليرموك

االردنية/رجائي الخانجي. د

/ محمد الصرايرة. د

اليرموك

محمد عواد محمد 

البترا/شناق

94/2014
ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

10146/2011Soci/2/03/2010

محددات الزواج املبكر لإلناث وآثاره 

االجتماعية واالقتصادية والصحية في 

دراسة تحليلية: املجتمع األردني

The Determinant of Female Early 

Marriage and its Social -  Economic 

and Healthy Impact on Jordanian 

Society: An Analytical Study

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

15,285148/9/2011
منير عبد هللا .د

سلمان كرادشة
اليرموك

عبدالخالق يوسف . د

اليرموك/سليمان الختاتنة

فايز عبدالقادر . د

مؤتة/املجالي

تمارا عادل احمد 

اليرموك/اليعقوب

43/2013
ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

11182/2011Soci/1/02/2011

االثار البيولوجية والصحية السلبية لزواج 

األقارب في شمال االردن

The negative biological and health 

consequences of endogamous 

marriage in North Jordan

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

12,5001224/11/2011
احمد يوسف .د

حسين ابو دلو
اليرموك

ايمن محمد قاسم . د
اليرموك/الشبول

محمد فواز موس ى . د

اليرموك/الروسان

214/2013
ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة



2009/08/1/ج ن1221/2010

أثر التغير املناخي 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)

34,0002815/4/2010
إبراهيم مطيع .د.أ

إبراهيم العرود
مؤتة

وزارة الزراعة/نعيم مزاهرة 

مؤتة/عمر السقرات. د

االرصاد /قاسم الطراونة. د

الجوية

101/2015

+

283/2015

ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

2009/01/2/ ت ن13104/2010

فعالية برنامج إرشادي لتهيئة املقبلين على 

الزواج في تحسين التكيف النفس ي ومهارات 

التواصل وإدارة الصراعات واملشكالت 

وتأكيد الذات 

The effectiveness of the counseling 

program for whom about engaged 

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)

10,0001230/9/2010
أحمد عبد .د

اللطيف ابو اسعد
مؤتة

ايناس عادل ضرغام 

مركز التوعية /يونس

واالرشاد االسري

مركز /غيثاء جمانة شريف

التوعية واالرشاد االسري

محمود عبدالعزيز 

مدارس رحمة /الزيوت

الخاصة

مؤتة/نبيل النجار. د

202/2012
ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

 2010/02/1/ د ق م1481/2011

تحديد العوامل االقتصادية واالجتماعية 

املؤثرة في معدل البطالة في مجتمع إقليم 

جنوب األردن 

Determine the economic and social 

factors affecting the rate of 

unemployment in the community of 

South Jordan

قطاع العلوم 

السياسية 

والقانونية 

واالقتصادية 

واألمن القومي 

(PLEN)

20,681125/5/2011

فايز عبد القادر .د

املجالي تم استبداله 

بدال من الباحث بشير 

احمد الزعبي

مؤتة

االردنية/دوخي الحنيطي. د

بشير احمد فرج . د

مؤتة/الزعبي

211/2013

+

360/2014

ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

  2010/09/1/ج ن 85  /152011

الخصائص االجتماعية واالقتصادية للفقراء 

(
ً
الكرك، )في محافظات  (األشد فقرا

(والطفيلة، ومعان

Social and Economic Characteristics 

of the Poor in the Southern 

Governorates

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

17,247127/7/2011
فؤاد مرزوق .د

محمود كريشان
الحسين بن طالل

ابراهيم محمد حامد 

الحسين /الهوارين 

سعود موس ى ارشيد الطيب 

مؤته/

255/2012
ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

قرار رقم 

(208/2012) 

لتعديل 

االتفاقية 

املوقعة ليصبح 

 17247املبلغ 

دينار بدال من 

 دينار17427

16293/2012Soci/1/01/2012

العوامل الدافعة للحراك الشعبي األردني 

وخصائصه

Pushing Factors  of Jordanian Social 

Movement and its Characteristics

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

35,2201231/1/2013
ذياب موس ى فالح .د

البداينة
مؤتة

حسن سالمة . د

مؤتة/العوران

رافع عارف . د
مؤتة/الخريشا

2015/307
ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة



2010/13/1/ج ن1778/2011

املحددات املكانية والزمنية لجريمة السرقة 

في محافظات اململكة األردنية الهاشمية 

 (دراسة في التحليل املكاني)

Regional and temporal determinants 

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)

22,49918




5/5/2011

 بناء على قرار

 اللجنة الفنية

 تم تأجيل بدء

 املشروع
 ليكون

 اعتبارا من

5/5/2012

قاسم محمد عبد .د.أ

هللا الدويكات
2015/312مؤتة/عامر الخطيباليرموك

ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

18185/2011Soci/1/05/2011

: عالقة البطالة بالجريمة في املجتمع  االردني

دراسة مسحية للسجون األردنية

Relationship of Unemployment to 

Crime in The Jordanian Society : a 

survey of the Jordanian prisons

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

37,5001224/11/2011

عبد الخالق .د.أ

يوسف سليمان 

الختاتنة

اليرموك

فايز عبدالقادر . د

مؤتة/املجالي

محمد علي طحيمر 

اليرموك/الحراحشة

256/2013

(متعثر)

ايقاف الدعم بقرار مجلس 

(256/2013)االدارة رقم 

مغلق فنيا وماليا ومجاز من 

ديوان املحاسبة

2010/08/1/ج ن1977/2011

فهرست املسائل اللغوية في املعاجم العربية 

وحوسبتها 

An Index of Linguistic Issues in Arabic 

Lexicography and its Computational 

Aspects

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

91,995365/5/2011
سيف الدين طه .د

سالم الفقراء
مؤتة

مؤتة/خليل الرفوع . د

منصور . د

الحسين بن طالل/الكفاين

االملانية / عمر ابو نواس. د

االردنية

250/2015
ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

2050/2013Soci/2/03/2012

اقع اإلعالم اإللكتروني واملطبوع في الدفاع  و

.عن حقوق اإلنسان

The Reality of the Electronic and 

Printed Media in Defending Human 

Rights.

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

16,2761217/6/2013
ياسمين عباس عبد 

هللا الضامن
292/2016منفردةاألردنية

ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

21184/2011Soci/1/01/2011

" وود كوك جونسون"تقنين اختبارات 

املعرفية  و التحصيلية للطلبة األردنيين 

Standardizing the "Woodcock-

Johnson" Cognitive and Achievement 

Tests for Jordanian Students

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

98,6573624/11/2011
بشير عيس ى احمد .د

ابو حمور
مؤتة

حنان عبدالفتاح . د

مؤتة/الحموز

االردنية/جيهان وديع مطر. د

محمد علي . د

اليرموك/مهيدات

2015/346
ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

22175/2012Soci/2/06/2011

املشكالت االجتماعية واالقتصادية لألرامل 

واملطلقات في محافظات جنوب األردن

Social and Economic Problems of 

Widows and Divorced Women in the 

Southern Governerates of Jordan

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

15,270242/8/2012
منى علي صبح أبو .د

درويش
الحسين بن طالل

عايدة مهاجر عميد ابوتاية 

جامعة الحسين بن طالل /

إخالص إبراهيم خليف .د

جامعة الحسين /الطراونه 

بن طالل 

عامر منور هويشل .د

جامعة الحسين /الحروب  

بن طالل

مغلق فنيا وماليا263/2017



2354/2014Soci/1/02/2013

اآلثار االقتصادية واالجتماعية للفقر على 

األطفال في األردن

Economic and social impacts of 

poverty on children in Jordan

قطاع العلوم 

االنسانية 

واالجتماعية 

واالقتصادية

9,8741215/7/2014
محمد عيس ى طه . د

شحاتيت

جامعة األميرة سمية 

للتكنولوجيا

احمد حماد . د

دائرة االحصاءات /ابوحيدر

العامة

مغلق فنيا محول سابقا قبل 

اكثر من عام

 ج ن   792010/04/1  /242011

اقتصادي لطبيعة  مسح تاريخي و اجتماعي و

 )العالقات بين السكان جنوب بالد الشام

منذ مطلع العهد األيوبي إلى (األردن وفلسطين

بداية القرن العشرين

Historically, Socially and 

Economically Survey for The Nature of 

Relations between the population at 

south of BILAD AL-SHAM( Jordan and 

Palestine)through the AYYUBID 

period till the beginning of 20th 

century

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

61,202365/5/2011
نوفان رجا ابنية .د

السواريه
الجامعة األردنية

/ عبلة سعيد املهتدي 

مركز الوثائق / باحثة

األردنية - واملخطوطات

/ سمير محمود الدروبي 

مؤتة

/  زهير غنايم عبد اللطيف 

القدس املفتوحة 

/ سالمة صالح النعيمات 

األردنية

67/2017
ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

2551/2013Soci/2/02/2012

خصائص نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل 

وأسرهم والعوامل املؤثرة على الجريمة وسبل 

الوقاية والعالج

Characteristics of inmates' of 

Correctional Institutions and their 

families and the factors associated 

with crime and the proposed means of 

prevention and intervention

قطاع العلوم 

االنسانية 

واالجتماعية 

واالقتصادية

32,5202417/6/2013

حمود سالم جالل .د

الجامعة األردنيةعليمات

عايد عواد . د

مؤتة/الوريكات

رهام ابراهيم ابو . د

االردنية/غبوش

الباحث املقدم جمال بركات 

مديرية االمن العام/الجازي

204/2017
ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

26152/2014Soci/2/14/2013

تحديد املشكالت االجتماعية واالقتصادية 

والنفسية والصحية لالجئين السوريين في 

مخيم الزعتري، والدور املطلوب من الهيئات 

.االقليمية والدولية املساندة لهم 

Identify social and economic 

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

17,4001215/7/2014
دوخي عبد الرحيم .  د

الحنيطي
الجامعة األردنية

فايز عبدالقادر . د

مؤتة/املجالي

دالل شوكت عبدهللا 

مؤتة/العدينات

42736
ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

27151/2014Soci/2/09/2013

دراسة تقويمية ملستوى قدرة األشخاص ذوي 

االعاقات في النفاذ للمصادر املعلوماتية  في 

. املكتبات الجامعية

An Evaluation Study of the level of 

Accessibility for Patrons with 

Disabilities to Information Resources 

in Academic Libraries.

قطاع العلوم 

االنسانية 

واالجتماعية 

واالقتصادية

36,2332415/7/2014
نور صالح خلف أبو 

تايه
جامعة الحسين بن طالل

وزارة /حسام الذيابات .د

.التربية والتعليم 

هشام عبدالفتاح .د

جامعة / عطيوي املكانين 

.الحسين بن طالل 

سرحان أحمد علي .  د

جامعة الحسين / الطوالبة 

.بن طالل 

مغلق فنيا وماليا232/2017



28404/2015Soci/1/19/2015

فاعلية بطارية االختبارات النفسعصبية في 

الكشف عن الخلـل فـي الوظـائـف التنفيـذيـة 

لـدى عينـه مـن األطفــــــــال املصابين 

باضطرابات التوحد وصعوبات التعلم 

وقصور االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد 

في األردن

Effective of neuropsychological test 

battery in detection of executive 

dysfunctions for children with autism 

 ,learning disabilities and attention 

deficit with hyperactivity disorders in 

jordan

17,869188/12/2015
محمد محمود .  د

محمد بني يونس
الجامعة األردنية

امجد  احمد جميل ابو . د

جامعة عمان /  جدي 

األهلية

مغلق فنيا وماليا31/2018

29
101/2016

Soci/2/2/2015

دور املشاريع الصغيرة في تنمية املرأة األردنية 

محافظة البلقاء  - حالة دراسية

The role of Small Projects in 

Developing Jordanian Woman: Case 

study- Balqa Governorate

17,8922413/10/2016
فادي سعود فريد . د

سماوي
مغلق فنيا وماليامنفردجامعة البلقاء التطبيقية

30
99/2016

Soci/2/6/2015

: تصميم  متحف تراث رقمي/ نحو انشاء

الحقيقة االفتراضية والرؤيا بثالثة ابعاد عبر 

جامعة /متحف التراث االردني- االنترنت

اليرموك

Toward Establishing/Designing A 

Digital Heritage Museum: Virtual 

Reality and 3D Visualization through 

the Internet/Museum of Jordan's 

Heritage/Yarmouk University

28,6002413/10/2016
عبدهللا احمد . د

محمود الشرمان
جامعة اليرموك

يحيى سليمان زويد .  د

الجامعة / الشوابكة 

الهاشمية

240/2019

264/2019
مغلق فنيا وماليا


