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

