املشروعات املدعومة املنتهية في قطاع علوم االتصاالت ()2019 - 2008
ارقام قرارات
الرقم
الدعم

رقم املشروع

املشروع

القطاع

املدة الزمنية
موازنة املشروع للمشروع
باألش ــهر

1

58/2011

استخدام اساليب معالجة االشارات لتشخيص مرض
الربو من صوت القحة
هـ2010/05/1/
A Signal Processing Approach for the
Diagnosis of Asthma from Cough Sounds

قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
املعلومات

48,816

2

62/2009

Efficient cryptographic processor for internet
and wireless security based on elliptic curve
cryptography
ت ح2008/07/2/
معالج تشفيرمتطور ألمن اإلنترنت والشبكات
الالسلكية باستخدام املنحنيات املقوسة

قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
املعلومات

56,000

3

64/2009

Using wireless transmission for faster service
of emergency vehicles
ت ح2008/14/2/
استعمال اإلتصال الالسلكي لتسريع عمل مركبات
الطوارئ

قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
املعلومات

45,400

4

 100/2009ت ح2008/04/3/

5/5/2011

د.محمود عاليا
جميل الخصاونة

اليرموك

د .فيصل محمد صالح ابو
قطيش/العلوم والتكنولوجيا
د .خالد محمد عبدالرحمن
غرايبة/اليرموك
د .هيثم احمد محمد بني
سالمة/اليرموك
اسراء مصطفى سليمان
الشرع/العلوم والتكنولوجيا

182/2014

د .محمد الروسان/العلوم
والتكنولوجيا
د .اسامة الخليل/العلوم
والتكنولوجيا

330/2014

د .يحيى طشطوش/العلوم
والتكنولوجيا
د .خالد طشطوش/كلية االمير
حسين الفنية العسكرية

250/2014

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

د.لؤي علي طوالبة

العلوم والتكنولوجيا

د.حسين راشد
ابراهيم الزعبي

اليرموك

قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
املعلومات

15,000

24

11/10/2009

د.ايمن عيس ى خليل
زريقات

مؤتة

د .عصمت الضمور/العلوم
التطبيقية الخاصة
د .خالد بقاعينGlamorgan/
university

201/2012

 Integration of geomatics and geophysics forقطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
geospatial archeology database system in
املعلومات
jordan.

71,200

24

18/11/2008

د.رامي عيس ى الرزوق

البلقاء التطبيقية

د .عبدهللا الزعبي/البلقاء
د .موفق غنمة/البلقاء
د .عبدالرحمن عقل/البلقاء

99/2011

مغلق فنيا محول سابقا
قبل اكثرمن عام

قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
املعلومات

21,550

24

2/12/2008

د.محمد محمود
حمدان

اليرموك

د .عبدهللا قطنيش/اليرموك
د .محمد عبدالرزاق/اليرموك

158/2012
+
184/2013

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

24

2/7/2009

د.حسن محمد حسن
نجادات

العلوم والتكنولوجيا

د .احمد داللعة/العلوم
والتكنولوجيا
د .عزت الصمادي/اليرموك

200/2012
223/2017

24

8/9/2011

د.سوسن خليل
الشطناوي

اليرموك

بتول مجاهد شوكت
املحيسن/اليرموك

4/2015

QoS –sensitive resource management in
wireless mobile networks
إدارة املوارد الحساسه لكفاءة الخدمة في الشبكات
الخلويه الالسلكيه

5

28/2008

ه ـ2008/06/1/

6

66/2008

ت ح2008/01/1 /

7

63/2009

 Measuring Jordanian hospitals' efficiencyقطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
ت ح 2008/08/2/تقييم كفاءة املستشفيات األردنية من خالل التنقيب
املعلومات
املغلف للبيانات

20,000

8

136/2011

قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
املعلومات

21,878

EIT/2/06/2010

24

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

الباحث الرئيس

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات االغالق

مالحظات

A partical swarm a parallel framework for
multi criteria optimization

دليل سياحي الكتروني
Electronic tourist guide

18

24

2/7/2009

2/7/2009

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

قراررقم
()49/2010
لتعديل
االتفاقية
مغلق فنيا وماليا ومجاز املوقعة
ليصبح
من ديوان املحاسبة
املبلغ
20000
ديناربدال
من 27000
مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

تقنيات التنقيب عن البيانات ونظم املعلومات
الجغر افية للتنبؤ عن مناطق جديدة للمياه الجوفية
قطاع االتصاالت
في شرق وجنوب األردن:
وتكنولوجيا
ت ح2010/05/1 /
Data mining and geographical information
املعلومات
system techniques for ground water
prediction in Jordan

9

57/2011

10

Intelligent System for Stack Emission Air
Pollution Detection Using Video Monitoring
قطاع املياه والبيئة
 101/2009ت ح2008/06/3/
نظام ذكي للرصد والكشف عن تلوث الهواء الناجم
من االنبعاثات باستخدام مر اقبة الفيديو

47,994

32,760

11

49/2013

A Library of Automatically Optimized Sparse
Matrix Computations Kernels on Graphics
ICT/2/02/2012
Processors Accelerators
ً
مكتبة أللباب العمليات الحسابية ّ
املسرعة آليا
للمصفوفات املتناثرة على وحدات معالجة الرسومات

قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
املعلومات

19,728

12

284/2012

قطاع االتصاالت
االنشاء الشبه التلقائي للكتب الرقمية املتكلمة
وتكنولوجيا
Semi-Automatic Generation of Arabic Digital EIT/1/05/2012
املعلومات
.Talking Books

16,400

13

35/2014

شبكة مجسات السلكية لتطبيقات الدفاع املدني
وكشف تسربات الغازالبترولي املسال في املنشآت
A Wireless Sensor and Actuator Network ICT/01/01/2013
Prototype for Gas Leakage Detection in Civil
Defense Applications and Industrial Facilities

قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
املعلومات

43,243

14

151/2015

قاعدة بيانات وطنيه لالجهزة العلمية واملواد العلمية
والبحثية والبرامج الحاسوبيه وتراخيصها للجامعات
قطاع االتصاالت
الوطنية في االردن
وتكنولوجيا
ICT/2/4/2014
National Database for Scientific and
املعلومات
Research Equipment, Materials, and Software
Licenses for National Universities in Jordan

10,800

15

149/2014

نظام ثالثي األبعاد لتحليل صور االمواج فوق
الصوتية بهدف الكشف الدقيق عن سرطان الثدي
قطاع االتصاالت
Three-dimensional ultrasound image analysis
وتكنولوجيا
ICT/2/07/2013
system for
املعلومات
.accurate breast cancer detection

52,400

24

24

5/5/2011

11/10/2009

د.فادي فايزحسين
عبد الجابر

فيالدلفيا

م .عمرعبدهللا ملكاوي/شركة
مياهنا
م .محمد رضوان املومني/وزارة
املياه والري
د .حسين عبدالجابر/العلوم
االسالمية العاملية
د .وائل موس ى هادي/جامعة
فيالدلفيا

91/2013

د.اشرف مأمون عبد
الرؤوف احمد

االميرة سمية
للتكنولوجيا

د .يحيى الحلبي/جامعة األميرة
سمية للتكنولوجيا
د .ادوارد جاسر/جامعة األميرة
سمية للتكنولوجيا
د .بهاء الدين خصاونة/جامعة
األميرة سمية للتكنولوجيا
السيد زيد حمزة/شركة Lead

323/2016

(متعثر)
ايقاف الدعم بقرار
مجلس االدارة رقم
()91/2013
مغلق فنيا وماليا ومجاز
من ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

24

17/6/2013

د.وليد عبد الكريم
علي ابو صوفة

االردنية

منفرد

121/2015

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

24

31/1/2013

د .اياد تيسيرمحمد
أبو دوش

اليرموك

د .فيصل الخطيب/اليرموك
د .عبدالرؤوف البصول/اليرموك

170/2015

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

محمد فوزي مصطفى الذينات/
الدفاع املدني
د .وليد خلف بني سالمة/البلقاء
د .محمود عاليا
الخصاونة/اليرموك

192/2017

24

6

24

10/2/2014

18/8/2015

15/7/2014

د .هيثم احمد محمد
بني سالمه

د .عامرمحمد أحمد
املقابلة

د.محمد إبراهيم
احمد داود

اليرموك

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

الجامعة األملانية
األردنية

د .رائد محمد احمد الزعبي/
JUST
د.لؤي محمد ذيب عالونهJUST /

د .محاسن صادق عبد الحفيظ
النجار/
الجامعة األردنية

177/2016
بانتظارقراراملجلس

406/2017

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا /
ومجازمن ديوان
املحاسبة

مغلق فنيا وماليا

16

32/2015

تطبيق للهاتف الذكي في مجال التواصل املرئي
لتقديم الخدمات الصحية اإللكترونية للقرى و
قطاع االتصاالت
املناطق النائية
وتكنولوجيا
ICT/1/04/2014
A Smartphone-based online video
املعلومات
conferencing platform for eHealth services in
rural areas

22,560

17

395/2015

تطويرنظام طبي منخفض التكلفة ،سهل الحمل،
لتصويرالجزء الخلفي من العين
Developing A Handy and Low Cost Medical
System to take images of the Ocular Fundus

قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
املعلومات

36,000

18

)ICT/1/19/2017 (54/2018

استخدام طرق البيانات الضخمة لبناء التمثيل
البياني الداللي للغة العربية
Exploiting Big Data Methods for Building
Arabic Semantic Graph

قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
املعلومات

23,148

ICT/1/5/2015

24

24

36

22/3/2015

8/12/2015

28/3/2018

د .عالء فتحي محمد
خليفة

الجامعة األملانية
األردنية

د .فادي إبراهيم علي
وديان

الجامعة الهاشمية

د .ماجد عبدالواحد كاظم
الطائي
Kingston University
London, UK

مغلق فنيا محول سابقا
قبل اكثرمن عام

د .زيدون يوسف محمد الشرع /
وزارة الصحة
د .أحمد منصور فواز
الخصاونة /الجامعة الهاشمية
د .هاني أحمد خلف بني سالمه
/الجامعة الهاشمية
د .خالد تركي ياسرالصرايرة
/الجامعة الهاشمية
د .خالد عبدالكريم محمود
املخادمة /الجامعة الهاشمية

"متعثر
بقرارلجنة االدارة
( )242/2019بايقاف
واغالق املشروع

د .سارة محمد
جميل تدمري/
د .عرفات عطيوي عوجان/
جامعة األميرة سمية
جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
للتكنولوجيا
جامعة األميرة سمية د .سارة محمد جميل تدمري/
(بدال من)
جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
للتكنولوجيا
د .اكرم محمد
محسن الكوز
د .نائلة املاض ي  /جامعة األميرة
سمية للتكنولوجيا
بقرارلجنة االدارة
رقم ()122/2019
تاريخ 17/4/2019

242/2019
8/2020

148/2020

متعثربسبب انسحاب
الجامعة بقراراللجنة
العلمية في جلساها رقم
( )4/2020تاريخ
27/2/2020
قرارلجنة ادارة
الصندوق رقم
( )148/2020بايقاف
واغالق املشروع بسبب
اعتذاروانسحاب
الدكتورة ساره تدمري
عن االستمرارباملشروع

)13/2020
تاريخ
16/1/2020
بتغييرمبلغ
الدعم
ليصبح
()23148
ديناربدال
من
()23166
دينار

