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1361/2017Soci/2/1/2016
املعجم العربي اإللكتروني الحديث

The Modern Arabic e-dictionary

العلوم 

االنسانية 

واالجتماعية

71,5552420/11/2017
عبدهللا تيسير عبدهللا . د

الشديفات
الجامعة األردنية

/ مجدي شاكر سالم صوالحة.  د

الجامعة األردنية

حسين محمد ياغي .  د.أ

الجامعة األردنية/

محمد أحمد عبد العزيز . د.أ

الجامعة األردنية/ القضاة 

تحويل تقرير السنة 

االولى للمالية بتاريخ 

11/4/2019

2(61/2020)Cor-SOCI/1/14/2020

قياس النشاط البدني والتغذوي والنوم في 

ضوء العزل املنزلي أثناء تفش ي جائحة 

COVID-19

Measurement of Physical ,

Nutritional and Sleep Activity in 

Light of Home Confinement during 

COVID-19 Pandemic Outbreak

العلوم 

االنسانية 

واالجتماعية

6,4101228/7/2020
هاشم عدنان حلمي . د

الكيالني
الجامعة األردنية

معاذ فخري بطاينة . د

.الهاشمية/

.االردنية/خالد العطيات . د

.الهاشمية/علي النوايسة . د

.االردنية/روبى محمود جبر. د

.االردنية/تيسير املنس ي . د

ماهر عدنان الكيالني . د

.الهاشمية/

/ احمد أديب سويدان . د

وزارة التربية

/ مواهب الحمص ي 

الفاصل الحيوي اكتنس للعافية

قيد التنفيذ

399/2017Soci/1/10/2016

الهجرات القسرية الى األردن وعدم االستقرار 

دراسة اجتماعية تاريخية: السياس ي

Forced Immigration and Political 

Instability in Jordan: Social Historical 

Study

العلوم 

االنسانية 

واالجتماعية

22,974248/6/2017
عبدالعزيز علي ضيف هللا . د

خزعلي
جامعة اليرموك

 /خالد مفض ي فالح الدباس .

جامعة اليرموك

تمت دراسة التقرير 

السنوي االول ماليا 

وقيد الدراسة فنيا من 

العلمية

(2020-2008)املشروعات املدعومة في قطاع العلوم االنسانية واالجتماعية 



4133/2017Soci/1/26/2016

دراسة : عمارة الطوب الطيني في األردن

التقنيات وطرق إعادة اإلحياء

Mud Brick Architecture in Jordan :

Technical Studies and Methodologies 

of Revitalization

العلوم 

االنسانية 

واالجتماعية

79,177158/6/2017
مصطفى محمد مصطفى . د

النداف
جامعة اليرموك

عبد الحكيم خالد سليمان . د

جامعة اليرموك/  الحسبان  

خالد شنوان محمد البشايرة  .  د

جامعة اليرموك/  

/  محمد حسين سالم جرادات 

جامعة اليرموك

/ فندي أحمد فندي الواكد 

جامعة اليرموك

جامعة / ياسر جرادات . د

اليرموك

جامعة / مظهر طعامنة . د

اليرموك

تحويل تقرير السنة 

االولى للمالية بتاريخ 

4/8/2019

5(62/2018)Soci/1/8/2017

عدم دقة ترجمة آيات الجهاد في القرآن 

الكريم إلى اللغة اإلنجليزية وربطها باإلرهاب 

وتشويه صورة اإلسالم في املطبوعات 

الغربية بعد ظهور داعش

The Mis/translation of Jihad Verses in 

the Holy Quran; relating it to 

Terrorism and distorting the real 

image of Islam in the Western 

publications after the emergence of 

ISIS. 

العلوم 

االنسانية 

واالجتماعية

17,6051228/3/2018
أنجاد عبدهللا موس ى .  د

محاسنة
جامعة اليرموك

/ مأمون عمر محمد الشمالي .   د

جامعة اليرموك

افقة على التمديد  املو

 27/9/2019لغاية 

بانتظار التقرير النهائي

6(63/2018)Soci/1/10/2017

اختبارات سرعة التسمية التلقائية "تقنين 

للتعرف املبكر " واملثيرات البديلة السريعة

على الطلبة ذوي الصعوبات القرائية

Standardizing "Rapid Automatized 

Naming and Rapid Alternating 

Stimulus Tests (RAN/RAS)" for Early 

Identification of Students with 

Reading Disabilities

العلوم 

االنسانية 

واالجتماعية

29,8262428/3/2018
بشير عيس ى أحمد أبو .  د

حّمور
جامعة مؤتة

Dr. Nancy Mather/ 

University of Arizona 

(U.S.A)

حنان عبدالفتاح الحموز. د / 

جامعة مؤتة

تحويل تقرير السنة 

االولى للمالية بتاريخ 

31/7/2019



7(138/2019)Soci/1/2/2017

أثر تصميم برنامج في التلفزيون األردني قائم 

في تنمية الوعي باألمن " تريز"على نظرية 

الوطني لدى طلبة الجامعات األردنية 

The impact of designing a program 

on the Jordan TV based on “TRIZ ”

theory in developing the awareness 

of national security among Jordanian 

university students

العلوم 

االنسانية 

واالجتماعية

15,4541811/7/2019
علي احمد حسين .   د

الشوابكة

مؤسسة االذاعة 

والتلفزيون

ناهدة محمد طعمة مخادمة .    د

جامعة اليرموك/ 

ميساء نصر عبد الصمد .  د

الجامعة االردنية/ الرواشدة 

قيد التنفيذ

8(60/2020)
Cor-

SOCI/1/6/2020

دور الشركات خالل األزمة في التخفيف من 

األثر السلبي على االقتصاد من خالل 

.استغالل املعرفة واملوارد لدى الشركات

The role of companies in crisis and 

mitigate negative impact on 

economy by utilizing companies ’

knowledge and capabilities

العلوم 

االنسانية 

واالجتماعية

جامعة الشرق االوسطعلي حسني محمد الغصين6,2701028/7/2020

/ عبد الرحمن زريق. د

.جامعة الشرق االوسط

/ عزيز املاض ي . د

.االملانية االردنية

/ جميل الخطيب 

االملانية االردنية

/عمر محمد الشبيالت . د

. االملانية االردنية

/حازم شريف حسن.د

.البلقاء التطبيقية

قيد التنفيذ

249,271

8

املجموع 

عدد املشروعات قطاع العلوم االنسانية واالجتماعية واألمن القومي


