
موازنة املشروعالقطاعاملشروعرقم املشروعارقام قرارات الدعمالرقم
املدة الزمنية 

للمشروع باألشــــهر

تاريخ توقيع االتفاقية حسب 

العقد
الباحث الرئيس

الجامعة / املؤسسة 

الباحث الرئيس
مالحظاتارقام قرارات االغالقالباحثون املشاركون

2010/03/1/هـ160/2011

دراسة متبقيات املواد 

العضوية الثابتة واملواد 

الصيدالنية في بعض 

السدود في األردن

Persistent Organic 

Pollutants and 

Pharmaceutical 

Residues in selected 

Water Dams in Jordan

مؤتةمفيد بطارسة.د69,1832416/9/2009قطاع املياه والبيئة

أنور جورج حنا .د

مؤتة/جريس

وائل علي حسن . د

مؤتة/الزرعيني

صلحي فيصل . د

جباره 

مؤتة/الشحاتيت

فرح موس ى الناصر . د

مؤتة/الربض ي

ابراهيم 

الزرقاء /الطراونة

الخاصة

Prof. Dr. Mufit 

Bahadir/Technical

 University of 

Braunschweig

Prof. Dr. Robert 

Kreuzig/Technical

 University of 

251/2014

/ مغلق فنيا وماليا 

ومجاز من ديوان 

املحاسبة

2008/23/3/هـ285/2009

Pre-treatment of 

pharmaceutical 

wastewater using low-

cost clay minerals

 املعالجة التمهيدية ملياه

 الصناعات الدوائية

 باستخدام معادن طينية

قليلة الكلفة

44,5003611/10/2009قطاع املياه والبيئة
احمد جمال سعيد 

ابو صفا

الجمعية العلمية 

امللكية

محمد . م

الجمعية /موس ى

العلمية امللكية

صالح . م

الجمعية /ابوصالح

العلمية امللكية

نجيب . م

الجمعية /عطيات

العلمية امللكية

سامح . د

اليرموك/غرايبة

183/2014

/ مغلق فنيا وماليا 

ومجاز من ديوان 

املحاسبة

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



2008/34/2/هـ345/2009

دراسة  تحليلية عددية 

وحقلية للتأثير البيئي لتغير 

مستوى سطح مياه البحر 

امليت على الجانب الشرقي 

من البحر امليت

تداخل املياه املالحة مع  )

ن الحفر  العذبة، تكوَّ

اإلنهدامية وتأثير قناة 

(البحرين

Numerical and 

experimental 

investigation of the 

environmental impact 

of  the Dead Sea level 

fluctuation  on the  

eastern part of Dead 

Sea 

(fresh/salt water 

interface migration ,

162,300242/7/2009قطاع املياه والبيئة
مؤيد سامح .د

اقفة سليمان شو
مؤتة

احمد . د

اقفة مؤتة/شو

اسماعيل . د

العلوم /سعدون

والتكنولوجيا

زياد . د
العلوم /الغزاوي

والتكنولوجيا

عمر . د

الهاشمية/الحتاملة

فارس . د

مؤتة/املومني

خير . د

سلطة /الحديدي

املياه

علي . د

سلطة /السوارية

املصادر الطبيعية

مغلق فنيا محول 

سابقا قبل اكثر من 

عام

2008/31/2/هـ444/2009

Utilization of  

Jordanian volcanic tuff 

in different  

engineering 

applications

 استخدام التف البركاني

 األردني في التطبيقات

.الهندسية

117,197362/7/2009قطاع املياه والبيئة
كامل خليف جابر .د

الزبون
البلقاء التطبيقية

جمال . د

البلقاء/ردايدة

عدنان . د

آل البيت/الحراحشة

/ رضا العظامات. د

آل البيت

ناجي فلفلح . د

العلوم /

والتكنولوجيا

محمد ابو . د

املركز الوطني /دلبوح

للبحوث الزراعية

جهاد . د

البلقاء/الزعبي

البلقاء/ربحي احمد. د

339/2014

/ مغلق فنيا وماليا 

ومجاز من ديوان 

املحاسبة

2008/07/1/هــ529/2008

Profiling and 

assessment of 

chlorinated 

hydocarbons and 

infectious agents in 

waters supplying Zai 

water treatment plant

115,000121/12/2008قطاع املياه والبيئة
محمد يوسف .د

صيدم

الجمعية العلمية 

امللكية

منار . د

االردنية/فياض

سعيد . د

العلوم /جرادات

والتكنولوجيا

نوال . د

الهاشمية/حجاوي

284/2014

/ مغلق فنيا وماليا 

ومجاز من ديوان 

املحاسبة



2008/24/3/هـ686/2009

Groundwater 

management in 

Irrigated 

highlands/Amman-

zarga and Azrag Basins

 إدارة املياه الجوفية 

 / املستخدمة في الري

املناطق املرتفعة

الزرقاء وحوض– عمان   

األزرق

145,0003611/10/2009قطاع املياه والبيئة
خير حسن يوسف .د

الحديدي
وزارة املياه والري

محمد . م

وزارة املياه/املومني

مأمون . م

وزارة املياه/اسماعيل

علي . د

الهاشمية/الناقة

محمد . د

املركز /الدباس

الوطني للبحث 

واالرشاد الزراعي

249/2014

/ مغلق فنيا وماليا 

ومجاز من ديوان 

املحاسبة

2008/27/2/هـ72009/42

The use of 

geographical 

information systems, 

remote sensing and 

indigenous knowledge 

to select the optimum 

sites for water 

harvesting schemes in 

the Badia Region.

 استخدام نظم املعلومات

افية واالستشعار  الجغر

 عن ُبعد واملعرفة املحلية

اقع  الختيار أنسب مو

 الحصاد املائي في منطقة

البادية

70,050182/7/2009قطاع املياه والبيئة
رضا علي نجم .د

العظامات
آل البيت

عوده . د

مركز /املسحان

بحوث وتطوير البادية

سعد . د

الصندوق /العياش

الهاشمي لتنمية 

جامعة آل /البادية

البيت

ظاهر . د

العلوم /الرواجفة

والتكنولوجيا

عدنان . د

جامعة /الحراحشه

ال البيت

محمد . د

جامعة آل /الفرجات

البيت

أكرم . م

جامعة آل /شديفات

386/2014

/ مغلق فنيا وماليا 

ومجاز من ديوان 

املحاسبة

2009/07/2/هـ82010/97

معالجة املياه الصناعية 

الناتجة من صناعة 

االسمدة الفوسفاتية 

إلعادة االستخدام وانتاج 

املرحلة - مركبات مفيدة

األولى

Treatment of effluent 

water from phosphate-

containing fertilizer 

industry for reuse and 

production of useful 

compounds- Phase I

43,1141530/9/2010قطاع املياه والبيئة
محمد سالمة .د

سويلم الحراحشة
الحسين بن طالل

مروان بطيحة . د

الحسين بن طالل/

/  سامي كريشان . د

الشركة / متقاعد

الهندية االردنية 

للكيماويات

124/2013

/ مغلق فنيا وماليا 

ومجاز من ديوان 

املحاسبة



2008/08/1/هـ930/2008

Reusability of sewage 

sludge "bio solids" at Al 

Ekeder dumping site in 

Clay Bricks Production

113,000181/12/2008قطاع املياه والبيئة

أمل حسني الفار.د

تم استبدالها 

بالدكتور عدي جواد 

سعيد ليصبح 

الباحث الرئيس بقرار 

(2009/123)

الجمعية العلمية 

امللكية

احمد ابو .د

الهاشمية/شمة

عدي سعيد .د

الجمعية العلمية /

امللكية

/ نسرين الحموا.د

الجمعية العلمية 

امللكية

/ ايوب عبد السالم .د

الجمعية العلمية 

امللكية

/ حسام الكيالني .د

الجمعية العلمية 

امللكية

مغلق فنيا وماليا45/2012

2008/06/2/هـ1037/2009

دراسة اثر االنحباس 

الحراري العاملي على 

اململكة االردنية باستخدام 

نظم املعلومات 

افية (GIS)الجغر

Study the impact of 

global warming on the 

kingdom of Jordan 

using GIS

27,000242/7/2009قطاع املياه والبيئة
محمد حمد سالم .د

ابو دية معتوق
البلقاء التطبيقية

طايل . د

مؤتة/الحسن

سلمان . د

البلقاء/دهيسات

منذر . د

جامعة /عبدالهادي

عمان االهلية

حسام . د

االردنية/البلبيس ي

76/2013

+

144/2013

/ مغلق فنيا وماليا 

ومجاز من ديوان 

املحاسبة

1171/2012EWE/1/08/2011

دراسة خصائص نوعية 

مياه االمطار الجارية من 

مختلف التجمعات 

السطحية في االردن

Characteristics of 

storm water runoff 

quality from different 

catchment areas in 

Jordan

61,5562428/6/2012قطاع املياه والبيئة
عثمان احمد . د

املشاقبة

الجمعية العلمية 

امللكية

مؤتة/انور جريس. د

زكريا الحاج 

وزارة املياه /علي

والري

1/2015

/ مغلق فنيا وماليا 

ومجاز من ديوان 

املحاسبة

2010/11/1/هـ122011/62

تحضير أغشية غير عضوية 

لتحلية املياه باستخدام 

أطيان أردنية محلية 

Sol-Gel Synthesis of 

Water Desalination 

Inorganic Membranes 

from Natural Clays

72,815245/5/2011قطاع املياه والبيئة
مليوبا علي سلمان .د

ابو دعابس

الجامعة األملانية 

األردنية

/ حاتم سيوري. د

األردنية

محمد رسول .د

األردنية/قطيشات  

يوسف العبدالت .د

األردنية/

100/2015

/ مغلق فنيا وماليا 

ومجاز من ديوان 

املحاسبة



1390/2011
هــ 

/2010/12/1

نحو اختيار موقع لدفن 

املخلفات عالية االشعاع في 

املستودعات الجيولوجيه 

العميقه

Toward site selection 

of permanent  

geological disposal for 

high-level nuclear 

waste in JORDAN

61,9712426/5/2011قطاع املياه والبيئة
محمد خليل .د

سليمان دويرج
الحسين بن طالل

خالد ارخيص . د

الحسين بن /الطراونة

طالل

عواد . د

سلطة /الطيطي

املصادر الطبيعية

صالح الدين . د

العلوم /ملكاوي

والتكنولوجيا

2015/310

/ مغلق فنيا وماليا 

ومجاز من ديوان 

املحاسبة

2010/07/1/هـ1461/2011

نظام دعم القرار لسيل 

الزرقاء 

Decision support 

system for the 

management of Zarqa 

River

71,442305/5/2011قطاع املياه والبيئة
عباس صالح .د

مصطفى العمري
الجامعة االردنية

منى يعقوب هندية 

االملانية االردنية/

جواد طالب . د

االردنية/البكري

فداء عبدالفتاح . م

الجمعية /جبريل

العلمية امللكية

6/2018

لجنة االدارة
مغلق فنيا وماليا

15163/2012EWE/2/06/2011

دور الفطريات في معالجة 

املياه امللوثة باملنظفات 

املنزلية  

Role of fungi in 

treatment of water-

polluted by surfactants

2016/63منفردالجامعة االردنيةلينا ابو غنمي. د16,4001228/6/2012قطاع املياه والبيئة

/ مغلق فنيا وماليا 

ومجاز من ديوان 

املحاسبة

قرار رقم 

(163/4/2012) 

لتعديل االتفاقية 

املوقعة ليصبح املبلغ 

 دينار بدال من 16400

 دينار17082

2008/35/2/هـ1646/2009

Baseline determination 

of gasoline additive 

Methyl Tertiary Butyl 

Ether (MTBE) and 

petroleum derivatives 

(BTEZ) in water 

resources.

 قياس املستويات الخلفية

 Methyl  (MTBE)ملادة

Tertiary Butyl Ether  

 واملشتقات البترولية في

.مصادر املياه

40,000362/7/2009قطاع املياه والبيئة
رنده شاكر عثمان .م

تفاحة
سلطة املياه

مصطفى . د

االردنية/القيس ي

سوزان 

سلطة املياه/كيالني

ملا حمدان 

سلطة املياه/صالح

ماهر 

سلطة املياه/هريشات

/ رفعت بني خلف

سلطة املياه

صالح ابو 

سلطة املياه/الهيجاء

169/2015

/ مغلق فنيا وماليا 

ومجاز من ديوان 

املحاسبة

1799/2009

ز 

/2008/10/ب

3

Assessment of 

pollutants movement 

from selected landfill 

sites in Jordan using 

GIS techniques

 تقييم حركة امللوثات من 

 مكبات مختارة للنفايات

 الصلبة بإستعمال نظم

افية املعلومات الجغر

163,4003611/10/2009قطاع املياه والبيئة
ظاهر علي سالم .د

الرواجفة
العلوم والتكنولوجيا

مركز / عودة املسحان

بحوث وتطوير البادية

آل / رضا العظامات

البيت

نجوى 

الهاشمية/النسور

127/2013

/ مغلق فنيا وماليا 

ومجاز من ديوان 

املحاسبة



1866/2012EWE/2/03/2011

معالجة املياه من امللوثات 

العضوية بواسطة سطوح 

مركبات عضوية ذات 

خاصية  امتزازية 

Removing of organic 

pollutants from water 

by adsorption 

technique using 

organic adsorbent 

(Host-Guest inclusion 

technology)

جامعة مؤتة صلحي الشحاتيت. د38,2002428/6/2012قطاع املياه والبيئة
نواش . د

مؤتة/الغزاوي
مغلق فنيا وماليا300/2017

قرار رقم 

(163/6/2012) 

لتعديل االتفاقية 

املوقعة ليصبح املبلغ 

 دينار بدال من 38200

 دينار41428

1931/2014
WE/1/07/20

13

فصل الزيبار بواسطة 

الطاقة الشمسية الى مياه 

مكثفة ومواد عضوية 

صلبة يمكن استعمالها 

كمصدر للطاقة

Separation of Olive 

Mill Wastewater into 

condensed water and  

solid residue as  a new 

source of  biofuel by 

solar energy

36,9961410/2/2014قطاع املياه والبيئة
سامح حسين مفلح .د

غرايبة
جامعة اليرموك

ايمن قاسم . د

الحسين بن /جرادات

طالل

مصطفى ابو . د

العلوم /عرجة

والتكنولوجيا

198/2017

بانتظار قرار املجلس

/ مغلق فنيا وماليا 

ومجاز من ديوان 

املحاسبة

202/2014
EWE/2/05/2

011

معالجة املياه الصناعية 

الناتجة من صناعة 

االسمدة الفوسفاتية 

إلعادة االستخدام وانتاج 

املرحلة :- مركبات مفيدة

الثانية

Treatment of effluent 

water from phosphate-

containing fertilizer 

industry for reuse and 

production of useful 

compounds-Phase II

111,9802410/2/2014قطاع املياه والبيئة
محمد سالمة . د

سويلم الحراحشة

جامعة العلوم و 

التكنولوجيا

حابس . د

الحسين بن /الزعبي

طالل

مروان بطيحة . د

الحسين بن طالل/

228/2017

مغلق فنيا وماليا 

ومجاز من ديوان 

املحاسبة



2125/2012NAT/1/1/2011

طرق معالجة الحمأة 

واعادة " البلدية"

الحلول : استخدامها

.بالنسبة لألردن

Municipal sludge 

treatment and reuse 

options:

Solutions for Jordan

203,0912428/6/2012قطاع املياه والبيئة
مها محمد ابراهيم . د

الحاللشة
الجامعة االردنية

غادة . د

االردنية/كساب

زياد . د
العلوم /الغزاوي

والتكنولوجيا

جمال ابو . د

العلوم /عاشور

والتكنولوجيا

مأمون . د

العلوم /الغرايبة

والتكنولوجيا

نسرين . د

الجمعية /الحمود

العلمية امللكية

مغلق فنيا وماليا295/2017

22233/2014WE/2/5/2013

دراسة تأثير استخدام املياه 

الخارجة من سد امللك 

طالل في الزراعة على املياه 

الجوفية والتربة في املنطقة 

و تطوير خرائط لبيان 

قابلية الخزانات الجوفية 

.للتلوث

Studying the effects of 

using the effluent of 

King Talal dam water  

in irrigation on soils 

and groundwater in 

evaluating of 

groundwater 

vulnerability maps for 

the area.

21,585244/12/2014قطاع املياه والبيئة
الشريفة هند .د

محمد جاسم محمد
الجامعة االردنية

سيد خليل . د

االردنية/ خطاري
مغلق فنيا وماليا258/2017

23141/2013
WE/2/05/20

12

تقييم رواسب قيعان سدي 

: امللك طالل و املوجب

االستخدام الزراعي والتأثير 

في نوعية املياه 

Assessment of 

Reservoir Sediments of 

King Talal and Al-

Mujib Dams :

Implications for 

Agricultural Use and 

Water Quality

47,9903017/11/2013قطاع املياه والبيئة
أحمــد عبد الكريم .د

عايد الطعاني
جامعة اليرموك

نازم منصور نهار . د

اليرموك/الردايدة

محمد "وسام . د

موس ى "هادي

اليرموك/الخطيب

8/2018

لجنة

 االدارة

مغلق فنيا وماليا



24192/2014
WE/2/16/20

13

تأثير التباين والتغير املناخي 

على مصادر املياه الجوفية 

في االردن 

Effects of Climate 

Variability and Change 

on Groundwater 

Resources in Jordan. 

47,2503615/7/2014قطاع املياه والبيئة
ناصر محمد .  د

عبدهللا املناصير
البلقاء التطبيقية

باسم عيد 

البلقاء/عباس ي

436/2017

32/2018
مغلق فنيا وماليا

25194/2015WE/2/2/2014

تأثير إضافة  مياه معاصر 

على  (الزيبار)الزيتون 

خصائص التربة ومحتواها 

من الدبال و على نمو 

النبات في املناطق شبه 

الجافة

Effect of soil 

amendment with olive 

mill wastewater 

(OMW) on soil 

properties, soil humic 

content and plant 

growth performance 

under semi arid 

conditions

45,5852421/1/2016قطاع املياه والبيئة
اسامة عيس ى .د

محمد مهاوش
جامعة مؤتة 

حسام ضامن .  د

نايف الحمايدة 

جامعة مؤتة/

مغلق فنيا وماليا

26393/2015
WE/1/16/20

15

معالجة املياه الناتجة عن 

عصر الزيتون  باستخدام 

طريقة مبتكرة فعالة

Effective Treatment of 

Olive Mills 

Wastewater Using a 

Novel technique

44,800308/12/2015قطاع املياه والبيئة

عبير محمود علي .  د

البصول

كلية الحصن 

الجامعية

البلقاء التطبيقية

محمد حسين علي .  د

الجامعة /  النايف 

االملانية االردنية

محمد يوسف . د

/  سليمان الشناق 

الجامعة االردنية

مغلق فنيا وماليا

27195/2015WE/2/13/2014

تقييم امكانية النقل 

التفضيلي للمواد املذابة في 

التربة القريبة من نهر  

الزرقاء

Evaluating the 

potential of 

preferential solute 

transport in soils near 

Zarqa river

53,5642418/8/2015قطاع املياه والبيئة
ميشيل ادوارد .د

ميشيل راهبه
الجامعة االردنية

سيد خليل  محمد . د

الجامعة / خطاري

االردنية

" محمد هاشم. "د

سمير شريف  

الجامعة / إستيتية

االردنية

مغلق فنيا حول 

للمالية بتاريخ 

26/2/2019



28394/2015WE/1/20/2015

تطبيقات تكنولوجيا 

الفضــاء لتقييم اآلثار 

البيئية واستنزاف املوارد 

الطبيعية الناجمة عن 

وجود مخيمات الالجئين 

حالة . السوريين في األردن

"مخيم الزعتري"دراسية 

Space Technology 

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

66,443188/12/2015قطاع املياه والبيئة
عوني محمد .  د

صالح خصاونة

املركز الجغرافي امللكي 

االردني

هاني أحمد أبو . د

JUST/  قديس 

سطام سليم . د

جامعة /الشقور 

مؤتة 

نورس نايف . د

جامعة / شطناوي

البلقاء التطبيقية

سميح بشير . د

جامعة / رواشدة 

البلقاء التطبيقية

147/2020

مغلق فنيا وماليا


