املشروعات املدعومة في قطاع العلوم األساسية ()2020 - 2008
الرقم

ارقام قرارات
الدعم

1

347/2017

تصنيع ودراسة الفعالية البيولوجية ملجموعة
جديدة من املركبات الحلقية غيراملتجانسة املحتوية
على اميدازو [ ]a-1,5بريدين ،اوكسازبينواندوالت
ومولداتها من مركبات االسبايرو
Bas/2/13/2016
Synthesis and biological activities of novel
sets of heterocycles incorporating
imidazo[1,5-a]pyridine, oxazepinoindoles
and their spiro-precursors

قطاع العلوم
األساسية

2

395/2017

تصنيع و تعريف مبلمرات غيرعضوية موصله
للكهرباء مبنية على الخامات األلومينوسلكاتية
األردنية
Synthesis and characterization of
Bas/2/9/2016
electrically conducting inorganic polymers
based on Jordanian alumino-silicates raw
materials

قطاع العلوم
األساسية

3

89/2017

مراحل تطور نماذج التدفق الحراري -الهيدروليكي
لجسيمات وقود املفاعل النووي
-Development of Multiphase Flow Thermal Bas/1/5/2016
Hydraulics Models for Nuclear Reactor Fuel
Assemblies

قطاع العلوم
األساسية

4

191/2015

تطويروتكييف منظومة كشف أشعة جاما تزامنية
فائقة الحساسية لتطبيقات في البيئة والطاقة
واألمن وسالمة املياه والغذاء
-Improvement and Adaptation of Ultra
Bas/2/4/2014
Sensitive Coincidence Gamma-Ray
,Detection Array for Environmental, Energy
Security, Water- and Food-Safety
.Applications

قطاع العلوم
األساسية

رقم املشروع

املشروع

القطاع

موازنة املشروع

48,656.0

106,300.0

40,000

546,970

املدة الزمنية تاريخ توقيع
االتفاقية
للمشروع
باألش ــهر حسب العقد

24

36

24

36

الباحث الرئيس

د .مصطفى محمد موس ى
20/11/2017
العبادلة

د .محمد خيرعودة راض ي
20/11/2017
الحور اني

8/6/2017

7/9/2015

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

الجامعة االردنية

الجامعة االردنية

د .ضياء حسين
عبدالحميد زيدان

الجامعة األملانية
األردنية

د .سائد عودة فرج دبابنة
تم استبداله بالباحثة
اشراق محمد علي عبابنة/
البلقاء
بسبب وفاة الباحث
الرئيس بقراررقم
()268/2019

جامعة البلقاء
التطبيقية

الباحثون املشاركون

مالحظات

د .جالل احمد يوسف
بانتظارتحويل تقرير
زهرة  /الجامعة األردنية
سنوي اول للمالية
د .سليم سعيد عبدهللا
حال اكتماله
صبري  /الجامعة األردنية

د .هاني نقوال يوسف
خوري  /الجامعة االردنية
د .مؤيد ديب احمد
املو افقة من العلمية
اسعيفان/
على التقريرالسنوي
Independent
االول بتاريخ
Researcher
2/2/2020
د .محمد حسينن محمد
رسول الكيالني /الجامعة
االردنية
د .محمد اكرم مفلح
القضاة  /الجامعة
األملانية األردنية
/Dr. Henrik Ström
Chalmers University
of Technology

تمت دراسة التقرير
سنوي اول ماليا
طلب تمديد سنة
وبانتظارقرارالعلمية

تمت دراسة التقرير
إشراق محمد علي عبابنة السنوي الثاني ماليا
املو افقة على
 /البلقاء التطبيقية
د .شادي سالم /البلقاء التمديد ملدة سنة
وينتهي بتاريخ
التطبيقية
7/9/2019

5

)(41/2018

Bas/1/1/2017

تحضيرودراسة الفاعلية البيولوجية ملشتقات
نيترواميدازول كمضادات للسرطان والبكتيريا
Synthesis and Biological Activity of
Nitroimidazole Derivatives as Potential
Anti-tumor and Anti-bacterial Agents

قطاع العلوم
األساسية

6

)(90/2019

Bas/2/1/2017

تحديد املورثات املسببة ملرض نقص القدرات
الذهنية
Identification of Intellectual Disability
Disease Genes

قطاع العلوم
األساسية

املجموع
عدد املشروعات قطاع العلوم األساسية

137,000

74,800

953,726.0
6

36

24

28/3/2018

11/7/2019

د .ياسين احمد سالم
السعود

جامعة آل البيت

د .رائد عبدهللا صالح
القواسمة  /الجامعة قيد الدراسة املالية
لتقريرالسنوي االول
االردنية
حول للمالية بتاريخ
7/5/2019
د .لؤي فوزي محمد ابو
قطوسة  /جامعة البترا

ميرال عبدهللا حسين
املومني  /جامعة العلوم
والتكنولوجيا االردنية
جامعة العلوم
د .عاصم "محمد علي"
د .خلدون غازي خالد
عبد القادر الخطيب والتكنولوجيا االردنية
البدور
 /جامعة العلوم
والتكنولوجيا االردنية

قيد التنفيذ

