املشروعات املدعومة في قطاع العلوم الزراعية والبيطرية ()2020 - 2008
ارقام قرارات
الرقم
الدعم

رقم املشروع

املشروع

القطاع

1

399/2017

رصد طفيليات وأمراض األسماك
املرجانية ،أداة فاعلة لتقييم صحة البيئة
الساحلية
Monitoring of Coral Fish Parasites Agr/2/16/2016
and Diseases, an Effective Tool for
Coastal Environmental Health
assessment

العلوم Agri /
الزراعية
والبيطرية

2

)(59/2018

استخدام تحمل امللوحة والتنوع الجيني
ملجموعة مختارة من املحاصيل العلفية
لتحسين إنتاجية األراض ي الهامشية في
األردن
Utilization of Salinity Tolerance and Agr/1/22/2017
Genetic Diversity in Selected Forage
Genotypes for the Improvement of
Marginal Lands Productivity in
Jordan

العلوم Agri /
الزراعية
والبيطرية

3

)(116/2019
+
)(199/2019

Agr/2/12/2017

تحديد مو اقع الجينات املسؤولة عن
االنتاجية في سالالت محلية من نبات
القمح القاس ي (.Triticum turgidum ssp
 )durumباستخدام طريقة املسح
الجينومي الشامل و ارتباطها بالصفات
A Genome Wide Association Study
for Yield and Yield Components in
Jordanian Durum Wheat (Triticum
turgidum ssp. durum) Landraces

العلوم Agri /
الزراعية
والبيطرية

موازنة املشروع

29,100

45,642

43,980

املدة الزمنية
للمشروع
باألش ــهر

24

30

24

تاريخ توقيع
االتفاقية
حسب العقد

الباحث الرئيس

د .محمد خليل محمد
20/11/2017
الزبدة

د .هاني محمود قاسم
28/3/2018
الصعوب

11/7/2019

د .عايد مريف عايد
العبدالالت

املؤسسة /
الجامعة
الباحث
الرئيس

الجامعة
االردنية

الجامعة
االردنية

الجامعة
االردنية

الباحثون املشاركون

مالحظات

د .محمد احمد مطلق وحشة /
الجامعة األردنية
د .معروف عبدالكريم محمد خلف /
الجامعة األردنية
د .وليد عدنان محمد الزيود /
الجامعة األملانية األردنية

تمت دراسة
التقريرالسنوي
االول ماليا

د .جمال يوسف محمود عياد /
الجامعة األردنية
د .محمد خضرالرفاعي /املركز
الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي

د .نسب قاسم رواشدة  /املركز
الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي
د .ربيع سالم السيايدة  /جامعة
البلقاء التطبيقية

تم تحويل التقرير
السنوي االول
للمالية بتاريخ
24/7/2019

تم تغييرتاريخ
التوقيع ليصبح
 1/9/2019بعد
تعديل قرار لجنة
االدارة
ولكن الباحث لم
يوقع على التعديل
لغاية اآلن

4

94/2017

الكشف عن وإدارة مرض الفايتوبالزما
التي تصيب نخيل التمرفي األردن
Detection and management of Agr/1/13/2016
Phytoplasma disease affecting Date
palm in Jordan

العلوم Agri /
الزراعية
والبيطرية

5

96/2017

دراسة طرق آمنة بيئيا ملكافحة آفات التربة
( الفيوزاريوم و النيماتودا) على محصولي
البندورة والخيارباستخدام نباتات من
العائلة الصليبية
Study the environment-friendly Agr/1/8/2016
control methods of soil borne
)diseases(Fusarium and nematode
of cucumber and tomato by using
cruciferous plant

العلوم Agri /
الزراعية
والبيطرية

30,250

6

393/2017

مسح والكشف عن وتعريف بكتيريا
 Xylella fastidiosaاملسببة ملرض
العلوم Agri /
التدهور السريع على الزيتون في األردن
الزراعية
Survey, detection and identification Agr/2/18/2016
والبيطرية
of Xylella fastidiosa , the causal
agent if Olive Quick Decline
Syndrome (OQDS) on olive in Jordan

48,500

22,151

12

36

18

8/6/2017

8/6/2017

20/11/2017

د .عبيرشعبان
موس ى ابو شربي

د .عادل صالح
حسين العابد

د .ابتهال محمد
إبراهيم أبو عبيد

د .ابتهال محمد ابراهيم ابو عبيد /
املركزالوطني للبحث واالرشاد الزراعي
جهاد جبرائيل يوسف حدادين/
املركزالوطني للبحث واالرشاد الزراعي
هاني داوود محمد غنيم /املركز
الوطني للبحث واالرشاد الزراعي
املركزالوطني
(ناهد معروف عبدالكريم احمد/
للبحوث
املركزالوطني للبحث واالرشاد
الزراعية
الزراعي) تم استبدالها بالباحثة د .ربى
العمري من املركزالوطني للبحث
واالرشاد الزراعي
د .خالد عبدهللا الهديب /جامعة
امللك فيصل

بانتظارالتقرير
النهائي

زياد وصفي مصطفى ناصر /املركز
املركزالوطني
الوطني للبحث واالرشاد الزراعي
للبحوث
عبداملنعم "محمد اكرم" الجعبري/
الزراعية
املركزالوطني للبحث واالرشاد الزراعي

تمت دراسة
التقريرالسنوي
االول ماليا

د .نهاية كامل الكرابلية  /الجامعة
األردنية
م  .جهاد جبرائيل حدادين  /املركز
الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي
املركزالوطني
م  .ناهد معروف احمد  /املركز
للبحوث
الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي
الزراعية
م .بالل محمد الشرمان  /املركز
الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي
صفاء سلطي مزاهرة  /املركزالوطني
للبحث واإلرشاد الزراعي

تمت دراسة
التقريرالسنوي
االول ماليا

تقييم تأثيربعض العمليات الزراعية
والظروف املناخية على انتفاخ وتقشيرثمار
النخيل().Phoenix dactylifera L
صنفي املجهول والبرحي
Evaluation of the Effects of Some Agr/1/16/2017
Agricultural Practices and Climatic
Conditions on Fruit Skin Separation
of Date Palm (Phoenix dactylifera
L.) cvs Medjool and Berhee

العلوم Agri /
الزراعية
والبيطرية

7

)(58/2018

8

)(60/2018

Agr/1/8/2017

9

98/2016

تقييم سالالت مختلفة من الكينوا تحت
ظروف البيئة األردنية للمساعدة في
التكيف مع التغيراملناخي وتعزيزاألمن
الغذائي
Evaluation of different Quinoa
Agr/2/6/2015
genotypes under Jordanian
environmental conditions, to help in
climate change adaptation and
enhancement of food security

العلوم Agri /
الزراعية
والبيطرية

10

182/2019

تكيف محاصيل الخضرلعوامل االجهاد
الناجمة عن التغييراملناخي في منطقة
البحراالبيض املتوسط
PRI/1/01/2018
Adapting Mediterranean vegetable
crops to climate change-induced
multiple stress

العلوم Agri /
الزراعية
والبيطرية

تقييم استخدام بعض مستخلصات
النباتات البرية األردنية كمبيد فطري
طبيعي ملقاومة البياض الدقيقي على
العنب
Evaluate the use of some Jordan's
wild plant extracts as Natural
Fungicide to Control Powdery
. Mildew on Grape

العلوم Agri /
الزراعية
والبيطرية

19,840

22,000

18,225

72,170

36

36

36

36

28/3/2018

28/3/2018

13/10/2016

11/9/2019

م .رائد لطفي عبد
اللطيف احمد

د" .محمد جمعة"
محمود محمد
بشابشة

د .إياد وليد محمد
ّ
مسلم

د .نعيم ذياب عيد
مزاهره

املركزالوطني
للبحوث
الزراعية

املركزالوطني
للبحوث
الزراعية

د .نعيم مزاهره  /املركزالوطني
للبحث واإلرشاد الزراعي
د .جمال عياد  /الجامعة األردنية

تمت دراسة
التقريرالسنوي
االول ماليا

ّ
د .إياد وليد محمد مسلم  /املركز تم تحويل التقرير
السنوي االول
الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي
م .عطاهللا عبدربه احمد الوحواح  /للمالية بتاريخ
3/7/2019
شركة القو افل الصناعية الزراعية

د .محمد خضرعبد العزيزالرفاعي /
املركزالوطني للبحث واإلرشاد
املركزالوطني
الزراعي
للبحوث
م .عبيرعبد املجيد عبد أبو رمان/
الزراعية
املركزالوطني للبحث واإلرشاد الزراعي

تم تحويل التقرير
السنوي الثاني
للمالية بتاريخ
25/3/2019

د .منارنيازي اجود تلهوني /املركز
املركزالوطني
مشروع PRIMA
الوطني للبحوث الزراعية
للبحوث
قيد التنفيذ
هيثم حمدان حسين حمدان /املركز
الزراعية
الوطني للبحوث الزراعية

ً
انتاج نباتات كوسا معدلة ور اثيا ومقاومة
ملرض التفاف أوراق الكوسا الفيروس ي
باستعمال تقنية االسكات الجيني
Development of Transgenic Squash Agr/1/07/2014
Plants Resistant to Squash leaf curl
virus via Post Transcriptional Gene
Silencing Technology

11

39/2015

12

394/2017

Agr/2/13/2016

13

95/2017

التوصيف الجزيئي للمكورات العنقودية
الذهبية املقاومة للميثيسيلين املعزولة من
التهاب الضرع البقري وأهميتها للبشرفي
األردن
Molecular characterization of Agr/1/19/2016
methicillin-resistant Staphylococcus
aureus (MRSA), Isolated from
bovine mastitis and its relevance for
humans in Jordan

دراسة الجينات التي يسببها صدأ األوراق
في القمح القاس ي األردني وعالقتها بالتنوع
الور اثي للفطراملسبب للمرض (البوشيني
القمحي) باستخدام (cDNA-AFLP
 )techniqueو(microsatellite
)markers
Studying leaf rust-induced genes in
Jordanian durum wheat in relation
to population genetic diversity of
the causative fungus (Puccinia
triticina) using cDNA-AFLP
technique and microsatellite
markers

العلوم Agri /
الزراعية
والبيطرية

العلوم Agri /
الزراعية
والبيطرية

العلوم Agri /
الزراعية
والبيطرية

78,045

113,707

60,668

36

36

24

22/3/2015

د .غاندي حسين
قاسم أنفوقة

جامعة البلقاء د .فؤاد احمد سالمة سليمان /شركة
العناية للمواد الزراعية
التطبيقية

د .معن خالد أمين حسن  /جامعة
البلقاء التطبيقية
د .نضال احمد علي جامعة البلقاء
20/11/2017
د .خلود محمد على العنانبة /
التطبيقية
عودات
الجامعة األردنية

8/6/2017

د .محمد حمدي
جميل غرايبة

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

د .لؤي فوزي محمد ابو قطوسة /
جامعة البترا

تمديد لغاية
21/9/2019
بانتظارالتقرير
النهائي

تمت دراسة
التقريرالسنوي
االول ماليا

تمت دراسة
التقريرالسنوي
االول ماليا

دراسة إمراضية ومصلية وجزيئية ملرض
(ميدي) االلتهاب الرئوي املتقدم في األغنام
في شمال ووسط األردن
Agr/1/2/2017
Pathological, Serological and
Molecular Investigation of Maedi
Disease in Sheep in Northern and
Central Jordan

العلوم Agri /
الزراعية
والبيطرية

59,700

15

)(56/2018

أنظمة جديدة لتدعيم األغذية لحل نقص
فيتامين د في اململكة األردنية الهاشمية
Novel Food Fortification Systems to Agr/1/27/2017
Resolve Vitamin D Deficiency in the
Hashemite Kingdom of Jordan

العلوم Agri /
الزراعية
والبيطرية

44,950

16

40/2015

تحديد املناطق الجينومية املتحكمة
بتحمل الجفاف و دودة الزرع في الشعير
الربيعي باستخدام طريقة االرتباط
الجينومي الواسع
Identification of genomic region
Agr/1/11/2014
controlling drought and the cereal
leafminer (Syringopais
temperatella) tolerance in spring
barley using wide-genome
association approach

العلوم Agri /
الزراعية
والبيطرية

17

88/2016

الكشف عن الجينات املستجيبة للجفاف
في أصناف العدس املقاومة و الحساسة
للجفاف باستخدام تقنية التهجين الكبحي
االختزالي للحمض النووي التكميلي
Identification of drought responsive Agr/1/20/2015
genes in drought tolerant and
sensitive lentil genotypes by cDNA
suppression subtractive
)hybridization (cDNA-SSH

العلوم Agri /
الزراعية
والبيطرية

14

)(57/2018

املجموع
عدد املشروعات قطاع العلوم الزراعية والبيطرية

34,929

57,993

801,850
17

24

24

36

24

Dr. Charles Dodd/
د .نبيل قاسم محمد جامعة العلوم
28/3/2018
والتكنولوجيا )Kansas State University (KSU
هيالت

28/3/2018

22/3/2015

13/10/2016

د .برهان الدين احمد البس /
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
د .طه محمد األحمد جامعة العلوم
Dr. Hao Feng/ University of
والتكنولوجيا
ربابعة
-Illinois at Urbana-Champaign
USA

د .عادل حسن
محمود عبدالغني

د .أمل محمد علي
حرب

جامعة مؤتة

جامعة
اليرموك

د .سعود يوسف العبادي/مؤتة
د .صدام عارف الضالعين/البلقاء
د .محمود عايد الدويري/االردنية

د .عايد مريف عايد العبدلالت /
الجامعة االردنية

تم تحويل التقرير
السنوي االول
للمالية بتاريخ
13/5/2019

تمت دراسة
التقريرالسنوي
االول ماليا

تم استالم التقرير
النهائي وقيد
الدراسة من
القطاعية

تمديد لغاية
13/10/2019
بانتظارالتقرير
النهائي

