
الرقم
ارقام قرارات 

الدعم
موازنة املشروعالقطاعاملشروعرقم املشروع

املدة الزمنية 

للمشروع باألشــــهر

تاريخ توقيع االتفاقية 

حسب العقد
الباحث الرئيس

الجامعة / املؤسسة 

الباحث الرئيس
مالحظاتارقام قرارات االغالقالباحثون املشاركون

2009/13/1/ج ن122/2010

اقع أثرية معرضة للتهديد حاالت من : مو

األردن 

Archaeological sites under risks: The 

case of Jordan

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

15,0002415/4/2010
فادي مطيع عبد هللا .د

يوسف بلعاوي
الهاشمية

ميرنا حسين مصطفى 

الجامعة /مصطفى

الهاشمية

93/2014
ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

2009/03/2/د ق م2103/2010

 اآلثار االقتصادية املتوقعة التفاقية منطقة

التجارة الحرة األردنية الكندية

Expected Economic Effects of the 

Jordanian – Canadian Free Trade Area

العلوم االدارية 

واملالية واالثار 

(ADM)والسياحة

االردنيةطالب محمد وراد.د.أ16,9122430/9/2010
عبدهللا محمد عبدهللا 

اليرموك/ غزو
66/2014

ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

32011/187ADM/1/06/2011

 تأثير تكنولوجيا املعلومات على مستوى

دراسة تطبيقية على: االنتاجية والخدمات  

بلديات معان والطفيلة والكرك

Impact of IT on the level of 

productivity and services: a field study 

on greater municipalities of Maan, 

Tafila, and karak.

العلوم االدارية 

واملالية واالثار 

(ADM)والسياحة

9,8301224/11/2011
سليمان احمد سليمان .د

آل خطاب
الحسين بن طالل

احمد علي احمد . د

الحسين/املحتسب 

اكرم شاهر عودة هللا .د

الحسين/العوض 

172/2014

+

268/2014

ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

2008/01/1/د ق م440/2008

Compitition in Jordan and MENA 

Countries Banking Markets.

 التنافسية في األردن ودول شمال أفريقيا في

أسواق التمويل

العلوم االدارية 

واملالية واالثار 

(ADM)والسياحة

الجامعة االردنيةنضال احمد الفيومي.د4,9001218/11/2008

هشام الغرايبة . د

االملانية االردنية/

الزيتونة/بانا ابو زيد. د

98/2012
ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

2008/01/1/ ج ن520/2008

التحليل والتقييم ملخطوطات البحر امليت 

وابعادها التاريخية والدينية واالجتماعية 

واالقتصادية في اطارها الحضاري العام

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

عمر عبد القادر الغول.د119,6102418/11/2008
تفرغ / جامعة اليرموك

علمي في االردنية

اليرموك/عفاف زيادة. د

محمد عدنان . د

االردنية/البخيت

14/2013
ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

2009/04/1/ج ن62010/20

- املشروع أآلثاري للثورة العربية الكبرى

املوسم الرابع

The Great Arab Revolt Archaeological 

Project (GARAP)- The fourth season

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

الحسين بن طاللزياد مهدي السالمين.د14,235726/4/2010

منصور . د

ال/عبدالعزيزالشقيرات

حسين بن طالل 

جامعة /  نيل فولكنر. د

بريطاني-لندن 

جا/نيكوالسساوندرز.د

معةبريستو بريطانيا

239/2013

+

110/2014

ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

د ق م /72011/732010/07/1

االجتماعي لخصائص – التحليل االقتصادي 

الصناعات الصغيرة واملتوسطة في اقليم 

الشمال

The Socio – Economic Analysis of 

SME’s Characteristics  in Region of 

North

العلوم االدارية 

واملالية واالثار 

(ADM)والسياحة

16,129225/5/2011
سفيان عيس ى عبد 

الحافظ حريز
آل البيت

/ محمد السميرات 

آل البيت/ اداري 
159/2013

(متعثر)

ومجاز من/ مغلق فنيا وماليا   

ديوان املحاسبة

(2019-2008)املشروعات املدعومة املنتهية في قطاع العلوم االقتصادية 



2010/08/1/د ق م82011/74

العالقة بين خصائص نظام التخطيط 

االستراتيجي والفاعلية التنظيمية في الفنادق 

األردنية

The relationship between strategic 

planning system characteristics  and 

organizational effectiveness in 

Jordanian hotels

العلوم االدارية 

واملالية واالثار 

(ADM)والسياحة

17,890245/5/2011
جهاد صالح ثلجي .د

الدحيات
الحسين بن طالل

/ عادل آل خطاب 

الحسين بن طالل
256/2012

ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

92011/162ADM/2/01/2010

 تقييم مدى نجاح الشراكة بين القطاعين"

 العام والخاص في تطبيق تجربة الحكومة

 "االلكترونية في األردن

“Assessing the extent of the success 

Public Private Partnership (PPP) in E-

government Implementation 

experiment in Jordan”

العلوم االدارية 

واملالية واالثار 

(ADM)والسياحة

17,647188/12/2011
زيد ابراهيم سليمان . د

شقيرات
الحسين بن طالل

عطا عليان محمد 

البلقاء/الشرعه

اياد عيس ى سليمان -

اليرموك/ مصطفى

محمود ابراهيم الرواد -

الحسين/

408/2014
ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

102011/188ADM/1/03/2011

توثيق القرى التراثية في اقليم البتراء

Documentation of traditional villages 

at Petra Region. 

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

35,3452424/11/2011
سعد احمد محمد .د

الطويس ي
الحسين بن طالل

فوزي قاسم محمد .د

الحسين بن / ابو دنة 

طالل

محمد بركات .د

الحسين بن / الطراونة 

طالل

أديب موس ى محمد .د

الحسين بن / السالمين 

طالل

102/2015
ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

11292/2012ADM/2/05/2011

مدى تحقيق الوزارات واملؤسسات الفائزة 

بجائزة امللك عبدهللا الثاني لتميز األداء 

الحكومي والشفافية لثقافة التميز من وجهة 

نظر العاملين فيها ومتلقي الخدمة

The extent to which Ministries and 

Public Institutions, the Winners of 

King Abdullah II Award for Excellence 

in Government Performance and 

Transparency, achieve culture of 

excellence, from the Perspective of 

employees and clients

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

10,1201224/11/2011
شفيق ابراهيم فريح . د. أ

الحداد

جامعة العلوم 

التطبيقية الخاصة

محفوظ احمد . د

عبدالكريم 

جامعة العلوم /جودة

التطبيقية الخاصة

83/2015
ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

2010/05/1/ج ن1275/2011

ثقافة النصب والدوائر الحجرية في وادي 

الزرقاء

Megalithic culture in Wadi ez Zarqa 

العلوم االدارية 

واملالية واالثار 

(ADM)والسياحة

46,664365/5/2011
فردوس خالد محمد .د

العجلوني
الجامعة الهاشمية

/ خالد أحمد دغلس. د

الهاشمية

بالل مصطفى . د

الهاشمية/ خريسات

يحيى سليمان . د

الهاشمية/ الشوابكة

مغلق فنيا وماليا301/2017



13129/2012ADM /1/05/2011

تحليل البقايا العضوية املحفوظة في فخاريات 

اقع من العصر البرونزي والعصر  أثرية من مو

الحديدي في األردن 

 "Analysis of Organic Residues 

Preserved in Archaeological Ceramics 

from Bronze Age and Iron Age Sites 

   in Jordan".

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

59,1942428/6/2012
عبد الرؤوف سالم .د

حسين مياس
الجامعة الهاشمية

/ بالل خريسات. د

الهاشمية

/ خالد دغلس. د

الهاشمية

/ محمد القضاه. د

اليرموك

/ ابراهيم بني ياسين. د

آل البيت

مغلق فنيا وماليا

 (163/1/2012)قرار رقم 

لتعديل االتفاقية املوقعة 

 دينار 59194ليصبح املبلغ 

 دينار59374بدال من 

142011/  183Soci/1/04/2011

تاريخ األردن اإلداري واالقتصادي واالجتماعي 

من خالل السالنامات العثمانية 

م 1918-1868/هـ1336/هـ1263

History of jordan

قطاع العلوم 

االجتماعية و 

التربوية و الدينية 

(Soci)

26,7252024/11/2011
محمد عبد القادر .د.أ

خريسات
منفردالجامعة األردنية

30/2018

9/2018

لجنة ادارة

مغلق فنيا وماليا بقرار مجلس 

30/2018االدارة رقم 

 دينار بقرار 5000تحويل مبلغ 

 9/2018لجنة االدارة رقم 

24/10/2018تاريخ 

15201/2015ADM/2/1/2014

تحويالت العاملين في الخارج واالستهالك 

دراسة قياسية: الخاص في األردن

Remittances and Household 

Consumption in Jordan: An Empirical 

Investigation

قطاع العلوم 

االنسانية 

واالجتماعية 

واالقتصادية

5,7331418/8/2015

 

غازي ابراهيم محمد . د

العساف 
األردنية

عالء الدين عوض .  د

/ تحسين الطراونة  

الجامعة االردنية

مغلق فنيا وماليا254/2017

16402/2015ADM/1/1/2015

اقع صناعة األسمدة في األردن وأبرز  و

التحديات التي تواجهه

Fertilizers Industry in Jordan:  Reality 

and Challenges

قطاع العلوم 

االنسانية 

واالجتماعية 

واالقتصادية

19,900128/12/2015
عبدالناصر طلب نزال .  د

الزيود
199/2017منفردجامعة البلقاء التطبيقية

ومجاز من / مغلق فنيا وماليا 

ديوان املحاسبة

1755/2014ADM/1/02/2013

دراسة و توثيق االدوات االثرية املصنعة من 

العظام من العصر الحجري القديم حتى 

العصر البرونزي

  Study and Documentation of 

archaeological bone tools from 

Paleolithic until Bronze age.

قطاع العلوم 

االنسانية 

واالجتماعية 

واالقتصادية

21,8382415/7/2014
بالل احمد عوض ابو . د

هاللة
جامعة الحسين بن طالل

سعد احمد محمد . د

الحسين بن / الطويس ي 

طالل

فوزي قاسم محمد . د

الحسين بن / ابودنه 

طالل

ميسون عبدالغني . د

األردنية/ النهار

مغلق فنيا وماليا230/2017

18202/2015ADM/2/2/2014

اآلثار االقتصادية لحالة عدم االستقرار 

السياس ي

حالة األردن- في الشرق األوسط

 The economic effects of political 

instability In the Middle East -The case 

of Jordan

23,4492418/8/2015
محمد عبد الهادي عبد . د

هللا عالوين
الجامعة األردنية

ياسمين توفيق محمد 

املؤسسة / األسعد 

االردنية للبحوث 

والدراسات

ماهر سامي محمد 

مستشفى / الغريب 

الحسين للسرطان

مغلق فنيا محول سابقا قبل 

اكثر من عام



19403/2015ADM/1/3/2015

أثر التحويالت املالية للعاملين في الخارج على 

حالة سوق عمان املالي: سيولة سوق األسهم

The Impact of Workers’ Remittances 

on The Liquidity of Stock Market :

Evidence from Amman Stock Exchange

الجامعة األردنيةمحمد إبراهيم ذياب تايه.  د9,276128/12/2015

غازي ابراهيم محمد .  د

الجامعة / العساف 

االردنية

مغلق فنيا وماليا106/2018

20426/2015ADM/1/2/201573,7602430/3/2016موسوعة الصيرفة اإلسالمية
هناء محمد هالل . د

الحنيطي

جامعة العلوم 

اإلسالمية العاملية

عبدالناصر طلب . د

جامعة  / نزال الزيود 

البلقاء التطبيقية

مغلق فنيا وماليا

21100/2016ADM/2/3/2015

السياسات االستثمارية وأداء صندوق 

دراسة : استثمار أموال الضمان االجتماعي

2015 - 2000تحليلية انتقاديه للفترة من 

Investment’s Policies and Performance 

of the SSC’s Investment Fund: A 

Critical Analysis for the Period 2000 – 

2015

19,2982413/10/2016
راض ي موس ى عطيه . د

الحمادين

جامعة االميرة سمية 

للتكنولوجيا

مالك أحمد رفاعي .  د

الجامعة / الشرايري 

االملانية االردنية 

Dr. Andreas G. F .

Hoepner  \ 

University of 

Reading-UK

149/2020

متعثربسبب انسحاب الباحث 

بقرار اللجنة العلمية في 

تاريخ  (4/2020)جلساها رقم 

27/2/2020 

قرار لجنة االدارة رقم 

بايقاف   (149/2020)

املشروع واعتباره متعثر


