املشروعات املدعومة املنتهية في قطاع العلوم الطبية والصيدالنية ()2019 - 2008
املشروع

القطاع

موازنة املشروع

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

1

51/2009

ط ص2008/16/2/

 Development of a spray congealingbased process/formulation platform for
the improvement of pharmaceutical and
biopharmaceutical properties of poorlyالعلومMPH /
soluble drugs.
الطبية والصيدالنية
تطويرقاعدة تركيبية  /تقنية مبنية على تصلب
املواد املصهورة بعد الرش لتحسين الصفات
الصيدالنية والصيدالنية الحيوية ألدوية قليلة
الذائبية

70,500

2

88/2009

ط ص2008/07/3/

Characterization of calcium salts as
delivery vehicles for insulin in osseous
العلومMPH /
repair
الطبية والصيدالنية
تقييم امالح الكالسيوم كحامل وناقل موضعي
لألنسولين للمساعدة في شفاء كسور العظام

25,100

3

53/2009

ط ص2008/22/2/

Production of human nonimmunogenic camel anti-IgE
العلومMPH /
nanobodies for asthma treatment
الطبية والصيدالنية
purposes .
إنتاج أجسام مضادة من الجمال لعالج مرض
الربو لدى اإلنسان

120,000

4

15/2010

ط ص2009/03/1/

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

24

24

24

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

2/7/2009

11/10/2009

2/7/2009

الباحث الرئيس

د.حاتم سمير
الخطيب

د.لؤي "احمد
وصفي" الزعبي

د.خالد محمود عبد
القادر القاعود

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

االردنية

الهاشمية

اليرموك

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

د .خالد اعيدة/االردنية
د .محمد خليل محمد/االردنية
د .بشار الخالدي/االردنية
د .ياسرالبستنجي/االردنية
د .حاتم السيوري/االردنية
د .سامرالنجار  /شركة سنا
لالبحاث الصيدالنية

47/2014
+
267/2014

د .اسامة بطاينة /الهاشمية
د .ذاكراملومني/الهاشمية

مالحظات

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

380/2014

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

د .رائدة خليل /جامعة
فيالدلفيا
326/2014
اروى قاقيش /طالبة ماجستير
/اليرموك

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

دور البكتيريا Chlamydia Pneumoniae
في االصابة بامراض القلب في االردن
العلومMPH /
Association of Chlamydia Pneumoniae
الطبية والصيدالنية
infection with coronary heart disease in
Jordan

31,811

24

15/4/2010

د.هشام محمود
مسعود اليونس

االردنية

د .محمود ابوعبيلة/االردنية
د .باسم محمد جابر/االردنية

286/2014

5

93/2009

ط ص2008/27/3/

Developing A model For molecular
العلومMPH /
pharmacogentic studies in Jordan
تطويرنموذج لدراسات علم الور اثة الدوائية الطبية والصيدالنية
في األردن

118,580

36

11/10/2009

د.كارم حسن محمد
الزعبي

العلوم والتكنولوجيا

د .عمرفالح خابور/العلوم
والتكنولوجيا
د .سايرالعزام/العلوم
والتكنولوجيا

379/2014

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

6

16/2010

ط ص2009/21/1/

التسليم املستهدف الدوية جزيئية عمالقة
العلومMPH /
لداخل الخاليا السرطانية
 Targeted-delivery of macromolecularالطبية والصيدالنية
drugs (Aptamers) to cancer cells

60,300

24

15/4/2010

د.فدوى محمد علي
عودة

االردنية

د .سعيد اسماعيل/االردنية
د .عبيرالبواب/االردنية
د .رنا ابو الذهب/االردنية

283/2014

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

7

94/2009

ط ص2008/34/3/

)Towards HIV Protease (HIVP
inhibitors: [60]fullerene complexes with
العلومMPH /
calix[4]arene derivatives
نحو تحضيرمثبطات لفيروس االيدز:معقدات الطبية والصيدالنية
مشتقات الكالكس
 -4-ارين مع الفلرين 60

79,000

د .ذيب مرجي/اليرموك
د .محمد اشرم/مؤتة
Dr.Ahmad
Maslat/Yarmouk

173/2014
+
321/2014

8

85/2011

ط ص2010/11/1/

24

1/11/2009

د.شحادة عبد
الرحمن عبد الرسول
مزيد

تقييم الوضع الحالي لخدمات الرعاية الصحية
املنزلية في األردن
Assessment of Current Situation of
Home Health Care Services bad users
perception of Quality of Home health
Care in Jordan

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

6,494

6

24/11/2011

د.هانيا ايوب صالح
داواني

اليرموك

فيالدلفيا
ً
الخاصة(سابقا)
املجلس التمريض ي
األردني

د .موس ى العجلوني/العلوم
التطبيقية الخاصة

169/2013

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

املشروع

القطاع

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

9

89/2009

ط ص2008/13/3/

10

14/2010

ط ص2009/01/1/

11

95/2009

ط ص2008/39/3/

ADF/cofilin signaling pathway involved
in establishing polarized migration in
العلومMPH /
metastatic breast tumor cells
الطبية والصيدالنية
دور البروتينات  ADF/cofilinفي هجرة خاليا
سرطان الثدي الخبيث

28,680

12

87/2009

ط ص2008/03/3/

Molecular categorization ,
epidemiological surveillance and
virulence determinants methicillin
resistant Staphylococcus aureus
(MRSA) and Coagulase-negative
العلومMPH /
staphylococci (CoNS) in Jordan
الطبية والصيدالنية
community
التصنيف الجزيئي واملسح الوبائي ومحددات
الضراوة للمكورات العنقودية الذهبية
واملكورات العنقودية السالبة التجلط
واملقاومة للميثيسيلين في املجتمع األردني

موازنة املشروع

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

الباحث الرئيس

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

مالحظات

د .هديل الحديثي/االردنية
د .فيوليت كسابري/االردنية

149/2013

د .محمد حسين محمد رسول
كيالني/الردنية
د .احمد عبدهللا حسن ابو
خضر/الهاشمية
د .سعيد ابراهيم عبدالحميد
اسماعيل/االردنية
د .بسام امين صويلح/االردنية

238/2015

د .سالم مالول/الهاشمية
prof. James
Bamburg/Colorado State
University

94/2013

Natural iron chelating agent for
thalassemic patients' alternative to
deferoxamine: development of novel
العلومMPH /
medicoments.
الطبية والصيدالنية
البحث عن مواد طبيعية اختالبية حاصره
للحديد كبديل للدفروكسامين الستخدامها
عند مرض ى التالسيميا :تطويرعالج جديد

134,000

36

11/10/2009

د.طالل احمد ابو
رجيع

االردنية

د .كامل منس ي/آل البيت
prof.Nakashima
Kenichiro/Nagasaki
university/Japan
موس ى البرقاوي/مستشفى
االميرة رحمة التعليمي

247/2014
+
359/2014

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

13

52/2009

ط ص2008/19/2/

Cosmeceutical properties of Dead Sea
العلومMPH /
Mud
الخصائص التجميلية والعالجية لطينة البحر الطبية والصيدالنية
امليت

81,913

30

2/7/2009

د.سجى حمدهللا
مصطفى حامد

الهاشمية

د .سالمة الدعجة/الهاشمية
د .عبداملجيد املالطي/الهاشمية

411/2014

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

14

50/2009

ط ص 2008/14/2/

Isolation, identification, and
cytotoxicity determination of local
streptomyces, bacillus, and
extremophilic species against cancer
العلومMPH /
cells.
الطبية والصيدالنية
عزل وتوصيف عزالت محلية من
الستربتومايسيزوالباسيلس والكائنات الدقيقة
املقاومة للحرارة وامللوحة العالية وتحديد
سميتها ضد خاليا سرطانية

118,360

دراسة حول أفضل مصدر للخاليا الجذعية
لتكوين جلد بشري بطريقة فعالة ومجدية
و اقتصادية
 Investigation of best stem cell source onالعلومMPH /
 a scaffold to create full thickness humanالطبية والصيدالنية
skin in an efficient, fast, reliable and
cost-effective method

32,100

300,000

24

24

36

36

1/11/2009

15/4/2010

1/11/2009

2/7/2009

د.امل غالب البكري

د.عبد هللا صالح
سليمان العويدي
العبادي

د.لبنى حامد تهتموني

د.ماهرسليمان
سالمة عبيدات

االردنية

االردنية

الهاشمية

البلقاء التطبيقية

د .هالة الحور اني/االردنية
د .اديب الزعبي/جامعة
فيالدلفيا

245/2014

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

املشروع

القطاع

موازنة املشروع

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

15

100/2010

ط ص2009/04/2/

بحث العالقة البيولوجية بين االصابة بداء
التوكسوبالزما وتصرفات العنف بين السجناء
في االردن
العلومMPH /
Investigating the biological relationship
الطبية والصيدالنية
between the infection of T.gondii and
violent actions among prisoners in
Jordan

64,361

16

85/2011

ط ص2010/03/1/

معرفة واتجاهات والتزامات املمرضين
القانونيين األردنيين بقواعد منع العدوى:
دراسة وطنية
العلومMPH /
Knowledge, Attitudes ,and Compliance
الطبية والصيدالنية
of Jordanian Registered Nurses
:Regarding Infection Control Guidelines
A National Study

27,988

17

139/2011

MPH/2/04/2010

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

24

24

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

12/10/2010

27/7/2011

الباحث الرئيس

د.علي محمد شوتر

د.عمرمحمد علي
الرواجفة

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

العلوم والتكنولوجيا

آل البيت

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

سكينة عبدالرحمن
الزيود/الهاشمية
عايد عواد الوريكات/مؤتة

383/2014

د .عيس ى محمد
الهويدي/العلوم والتكنولوجيا
د .مراد الخاليلة/آل البيت
د .يوسف القاعود/العلوم
والتكنولوجيا
د .سهيلة الشبول/العلوم
والتكنولوجيا

186/2014

مالحظات

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

تصميم و تخليق ادوية مثبطة للفوسفوداي
استريز 2لعالج مرض الزھايمر
العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

13,538

18

54/2009

ط ص2008/24/2/

Ultrafine nanovehicles for oral drug and
gene delivery and transport via the
transcellular route to specific biological
العلومMPH /
receptor sites
الطبية والصيدالنية
ً
ناقالت نانوية دقيقة جدا إليصال العقاقير
والجينات من خالل القناة الهضمية ونفاذها
.عبراألغشية الخلوية إلى مستقبالتها الحيوية

141,400

19

92/2009

ط ص2008/18/3/

Do Flavonoids Attenuate Nitrate
Tolerance? Impact on Cardiovascular
العلومMPH /
Diseases
الطبية والصيدالنية
توهن الفالفونويدات تحمل النيترات؟ أثر
هل ِ
ذلك على أمراض الجهاز الدوري

187,720

20

90/2009

ط ص2008/14/3/

Design and synthesis of a new lead
targeting DPP-4 enzyme to control high
العلومMPH /
blood glucose levels
الطبية والصيدالنية
تصميم وتصنيع أدوية جديدة لتثبيط عمل
أنزيم  DPP-4لضبط مستوى السكرفي الدم

83,100

21

67/2012

MPH/2/01/2011

مزيج من منضم املناعي املستخلص من نبات
االسكادنيا مع دايكلورواسيتيت لعالج سرطان
املثانة
العلومMPH /
Combination of an immunomodulator
الطبية والصيدالنية
Eriobotrya japonica hydrophilic extract
with Dichloroacetate for treatment of
urothelial carcinoma

27,874

Design and synthesis of
phosphodiesterase 2 inhibtors for
treatment of alzheimer disease

18

36

36

30

24

8/9/2011

2/7/2009

11/10/2009

11/10/2009

28/6/2012

د.ايمان عبد السالم
مقبل منس ي

د.محمد بدري احمد
الزغول

د.شتيوي صالح
العبدهللا

د.قص ي علي البلص

د  .خالد مطالقة

الزرقاء الخاصة

االردنية

االردنية

العلوم والتكنولوجيا

جامعة البتراء

د .عدنان غالب
اللبادي/جامعة عمان االهلية

341/2014

د .موس ى البرغوثي/الهاشمية
د .عدنان بدوان/االردنية
لالدوية
د .محمود العمري/االردنية
لالدوية
د .مياس الريماوي/االردنية
لالدوية
د .خلدون السعود/آل البيت

230/2012

هناء حماد/االردنية
حكم الخطيب/الهاشمية
حال الجابر/البلقاء
د .ميادة شحادة /االردنية
د .موس ى ابو زرقة/االردنية

56/2014

د .امجد قنديل/العلوم
والتكنولوجيا
د .كارم الزعبي /العلوم
والتكنولوجيا

2015/347

د .فادي صالح قعدان/البترا
د .نضال عادل قنة/البترا
طالب ماجستير1
طالب ماجستير2

236/2015

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

(متعثر)
ايقاف الدعم بقرار مجلس
االدارة رقم ()230/2012
مغلق فنيا وماليا ومجاز من
ديوان املحاسبة

)متعثر(
مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

قرار رقم
()163/3/2012
لتعديل االتفاقية
مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
املوقعة ليصبح
ديوان املحاسبة
املبلغ 27874
دينار بدال من
 43409دينار

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

املشروع

القطاع

موازنة املشروع

22

65/2008

ط ص2008/02/1/

مقاييس حيوية من التصويربالرنين
املغناطيس ي لتقص ي االختالالت العصبية
magnetic resonance imaging
biomarkers to track neurrological
disorders

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

59,300

23

63/2011

ط ص2010/04/1/

استكشاف مثبطات ألنزيم األستيل كولين
استيرز
ومضادات األكسدة لنباتات طبية أردنية
مختارة وذلك
لعالج أمراض الجهاز العصبي املركزي
العلومMPH /
الطبية والصيدالنية
Screening of Selected Jordanian
Medicinal Plants for
Acetylcholinesterase Inhibitory Activity
and Anti-oxidant Capacity for
Neurological Diseases

91,304

24

194/2014

MPH/2/16/2013

السيتوكرومات ب  ٤٥٠كاهداف انتقائيه
لتفعيل السيتوتوكسينات في االورام السرطانيه العلومMPH /
 -Cytochromes P450 as targets for tumourالطبية والصيدالنية
. selective activation of cytotoxins

29,000

25

65/2011

ط ص2010/07/1/

اضطراب الشبكة االندوبالزمية في سرطان
القولون
العلومMPH /
 The Endoplasmic Reticulum (ER) Stressالطبية والصيدالنية
in Human Colorectal Cancer

100,409

26

91/2009

ط ص2008/16/3/

-Micro RNA profiling and micro RNA
العلومMPH /
based treatment of breast cancer
دراسة أنماط الـ  micro RNAواستخدامها في الطبية والصيدالنية
معالجة حاالت سرطان الثدي

189,140

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

24

24

36

36

24

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

2/2/2008

5/5/2011

15/7/2014

5/5/2011

11/10/2009

الباحث الرئيس

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

د.عبد املجيد موس ى
الياسين

اليرموك

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

د .نضال رشيدات/اليرموك
د .انس عبابنة/اليرموك
د .زياد عبابنة/اليرموك

120/2011

أ.د سليمان الخليل /األردنية
د .دانية عبيدات /شركة العالم
للمستحضرات الطبية

2015/311

د .سميح عبدالكريم
الصرايرة/مؤتة
د .جهاد محمد الشنيقات/مؤتة
د .ايمن ابراهيم القطيطات
/مؤتة
د .محمد سالم السبوع/مؤتة
د .صالح عبدالرحمن
الطراونة/مؤتة
د .ابراهيم الطراونة/البلقاء

59/2015

د .قص ي علي البلص /العلوم
والتكنولوجيا
د .اريج عساف  /األردنية
د .عمرخابور /العلوم
التطبيقية
د .سليمان سويدان/العلوم و
التكنولوجيا

2016/33

أ.د رامي ياغان/مستشفى امللك
عبدهللا
د عبد الكريم العمري/
مستشفى امللك عبدهللا
د غازي قسايمة /مستشفى
امللك عبدهللا
د رضوان مساعدة /مستشفى
األميرة بسمة
د.سعيد علي جرادات العلوم والتكنولوجيا
د اسماعيل مطالقه /مستشفى
امللك عبدهللا
د.علي أبو صيني /الخدمات
الطبية امللكية
د .علي العبوس ي  /الخدمات
الطبية امللكية
أ.د .وجيه عويس  /جامعة
العلوم والتكنولوجيا

80/2015
115/2017

د.سوسن محمد علي
سعيد ابو حمدة

الجامعة األردنية

د.يوسف محمد جابر
الصرايرة

مؤتة

د.نزار محمود محسن
العلوم والتكنولوجيا
مهيدات

مالحظات

)متعثر(
مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

)متعثر(
تم الغاء الدعم بقرار مجلس
) (59/2015االدارة رقم
مغلق فنيا وماليا ومجاز من
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

(متعثر)
ايقاف الدعم بقرار مجلس
االدارة رقم ()80/2015
مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

املشروع

القطاع

موازنة املشروع

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

الباحث الرئيس

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

27

100/2013

MPH/2/09/2012

تصويراصالح الحمض النووي الرايبوسومي
منقوص االوكسجين
In Vivo Imaging of DNA Repair

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

171,696

36

17/6/2013

د.مالك عيد سلطي
جويعد

الجامعة االردنية

28

49/2009

ط ص2008/12/2/

29

289/2012

MPH/1/03/2012

30

72/2012

MPH/2/03/2010

31

150/2014

MPH/2/04/2013

أثرتنشيط وتثبيط مستقبالت الكانابنويد رقم
 1على استقالب الجلوكوز واألحماض الدهنية
وااللتهاب وعملية السمنة واالنقسام و التميزفي
العلومMPH /
خاليا العضالت الهيكلية للجرذان.
 The impact of CB1 receptor on glucoseالطبية والصيدالنية
,and fatty acid metabolism
inflammation, obesity process and/or
.myogenesis in rat skeletal muscle cells

64,956

32

178/2011

MPH/1/06/2011

مركبات اوكسندول -بيريدون جديدة كمضادات
لالورام السرطانية ومضادات للبكتريا
العلومMPH /
New 4-pyridone annelated-oxindole
الطبية والصيدالنية
derivatives as antitumor and
antibacterial agents

80,126

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

د .اريج مشهور
العساف/االردنية
د .اوريانا يعقوب عواد/االردنية
391/2014
د .ايمان احمد
299/2017
العفيشات/االردنية
226/2019
د .عبداللطيف عبدهللا
11/2020
الشريف/االردنية
د .عماد صالح
الطراونة/االردنية

Search for novel antibiotic(s) producing
bacteria isolated from different
العلومMPH /
Jordanian soil ecologies.
البحث عن عزالت جرثومية منتجة ملضادات الطبية والصيدالنية
حيوية جديدة في مصادر بيئية مختلفة من
التربة األردنية

182331

24

2/7/2009

د.صائب نظمي
صادق السخن

العلوم والتكنولوجيا

أ.د .خالد الطراونه/جامعة
مؤتة
د  .ايهاب ابو باشا/العلوم
والتكنولوجيا
د .احمد املجالي/العلوم
والتكنولوجيا
د .امجد قنديل/العلوم
والتكنولوجيا

239/2015

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

44,640

24

31/1/2013

د .عماد شريف
إبراهيم اليحيى

الجامعة األردنية

د .زيادة حوامدة /االردنية
د .سائد دحبور/االردنية
عدنان وشاح/االردنية
prof. Helen Dawes
Oxford Brookes/
University

153/2015
بانتظار قرار
املجلس

الركائزالعصبيه للتداخل اإلدراكي الحركي أثناء
املش ي
Neural correlates of cognitive motor
interference during walking

الخصائص العصبية التطورية لدى األطفال
املولودين بطرق والدة غيرطبيعية :دراسة
مسحية أردنية.
العلومMPH /
Neurodevelopmental outcomes among
 Jordanian newborns born using invasiveالطبية والصيدالنية
delivery methods: An epidemiological
Study

20,240

18

32

24

28/6/2012

15/7/2014

24/11/2011

د ..محمد صبحي نزال العلوم والتكنولوجيا

د .منصور إميل
جورج حداد

د.مصطفى محمد
موس ى العبادلة

جامعة فيالدلفيا

الجامعة األردنية

د .فراس الفوارس/العلوم
والتكنولوجيا
د .عمرالرواجفة/آل البيت
د .وضاح الخريسات
د .بالل عبيدات

269/2015

د .مالك عواد موس ى
الزحلف/االردنية
د .مروان محمود عليان
ابوحالوة/جامعة فيالدلفيا

258/2015
بانتظار قرار
املجلس

د .سليم صبري  /الجامعة
االردنية
د .جالل زهره/الجامعة االردنية

38/2017

مالحظات

(متعثر)
ايقاف الدعم بقرار مجلس
االدارة رقم ()391/2014
مغلق فنيا وماليا

قرار 20/2011
)متعثر(
الطلب من
الغاء دعم املشروع بقرار
الباحث الرئيس
مجلس االدارة رقم
تزويد الصندوق
)(2011/126
واغالق املشروع نهائيا بقرار بتقريرعن جميع
التساؤالت من
) (239/2015رقم
حيث انجاز
مغلق فنيا وماليا ومجاز من
املشروع.
ديوان املحاسبة
(متعثر)
ايقاف الدعم بقرار مجلس
االدارة رقم ()153/2015
مغلق فنيا

مغلق فنيا وماليا ومجاز من
ديوان املحاسبة

(متعثر)
ايقاف الدعم بقرار مجلس
االدارة رقم ()258/2015
مغلق فنيا وماليا ومجاز من
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا ومجاز من
ديوان املحاسبة

قرار رقم
()163/7/2012
لتعديل االتفاقية
املوقعة ليصبح
املبلغ 20240
دينار بدال من
 27861دينار

املشروع

القطاع

موازنة املشروع

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

33

288/2012

MPH/1/05/2012

اثرر افعة سقف الحلق الصناعية على وضوح
الكالم عند املرض ى األردنيين املصابين بصعوبة
العلومMPH /
النطق
 Palatal Lift Prosthesis Effect on Speechالطبية والصيدالنية
Clarity among Jordanian Flaccid
Dysarthrics

27,824

34

2011/66

ط ص 2010/08/1/

حبيبات نانوية محملة بمزيج عالج كيماوي و
عالج ضوئي للتغلب على السرطانات متعددة
املقاومة
العلومMPH /
Nanoparticle-mediated Combination of
الطبية والصيدالنية
Photodynamic Therapy and
Chemotherapy to Overcome Multidrug
Resistant Tumors

123,200

35

285/2012

MPH/1/06/2012

املحاور الثالثية النتشار خاليا الثدي
السرطانية :مستقبل هرمون االندروجين-
مستقبالت االنتجرين-االنزيمات املحطمة
العلومMPH /
للبروتينات
الطبية والصيدالنية
The three axes of breast cancer cell
-invasion: androgen receptor-integrins
proteases

63,500

36

286/2012

MPH/1/04/2012

37

17/2013

MPH/1/02/2012

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

24

36

30

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

31/1/2013

5/5/2011

31/1/2013

وجود هرمون األندروجين وتعدد أنماطه
العلومMPH /
الور اثية في سرطان الثدي
 Expression and genetic polymorphismالطبية والصيدالنية
of androgen receptor in breast cancer

41,616

30

31/1/2013

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

115,544

24

17/6/2013

38

101/2013

MPH/2/12/2012

زراعة القوقعة :العالقة بين استجابة العصب
السمعي و ادراك الكالم عند االطفال
العلومMPH /
Cochlear implantation: Relation
 between Electrically Compound Actionالطبية والصيدالنية
Potential and Speech Perception in
Young Children

55,799

39

37/2015

MPH/1/17/2014

تصميم ابرمتناهية الصغرإليصال املضادات
العلومMPH /
الحيوية الى الجلد
 Design of Polymeric microneedles forالطبية والصيدالنية
the dermal delivery of antibiotics

60,100

40

68/2012

MPH/2/04/2011

تطويرنموذج لالستخدام االمثل لألدوية في
العلومMPH /
االردن
 Developing a Model for Rational Drugالطبية والصيدالنية
Use in Jordan

129,318

مشروع دراسة صرع االطفال في االردن
Jordanian Pediatric Epilepsy Project

24

36

36

17/6/2013

22/3/2015

28/6/2012

الباحث الرئيس

د .فراس صالح ظاهر
الفوارس

د.خالد محمد علي
صالح اعيدة

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

العلوم والتكنولوجيا

الجامعة األردنية

د .مأمون أحمد سليم
أه ـ ـرام

الجامعة األردنية

د .فاطمة نوري
يوسف عبيدات

الجامعة األردنية

د.عبلة محمود علي البصول الجامعة االردنية

د.سهى نظمي عبد
الرحمن جرادات

الجامعة االردنية

د .شريف محمد
شريف عبد الغني

الجامعة االردنية

د.سايرإبراهيم فريد
العزام

العلوم والتكنولوجيا

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

د .عبدالرحيم بيبرص/العلوم
والتكنولوجيا
د .عبدالهادي حماشا/العلوم
والتكنولوجيا
مها ابو عواد/العلوم
والتكنولوجيا

226/2017

د.ايمن خضير/التطبيقية
د.اسالم حمد /التطبيقية
د.حاتم الخطيب /االردنية
د.محمد خليل محمد محمد/
األردنية
د.عالء عيس ى /االردنية
د .ياسرالبستنجي /االردنية

220/2017

مالحظات

مغلق فنيا وماليا ومجاز من
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا ومجاز من
ديوان املحاسبة

د .مالك الزحلف/الردنية

333/2017

د .مامون أهرام/االردنية
د .احمد سليمان/االردنية

327/2017

مغلق فنيا وماليا

د .عبدالكريم عبدالرحمن
القضاة/االردنية
د .ابراهيم علي العبادي
256/2017
/االردنية
د .لينا حسن السكران /االردنية
د .اميرة طاهراملصري/االردنية

مغلق فنيا وماليا

د .حسين يوسف نمر
قاسم/الخدمات الطبية امللكية

37/2017

د .درويش بدران/االردنية
Dr.Yusuf Kemal
Demir/Marmara
University

2016/178

د .صالح الدين ابو الرز
د .قيس محمد احمد العيفان
د .كارم الزعبي /العلوم
والتكنولوجيا

231/2017

مغلق فنيا وماليا

)متعثر(
مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

)متعثر(
مغلق فنيا وماليا  /ومجاز من
ديوان املحاسبة

مغلق فنيا وماليا

املشروع

القطاع

موازنة املشروع

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

41

2010/99

ط ص2009/03/2/

دراسات حول إعادة تمعدن البقع البيضاء في
األسنان املعالجة تقويميا مقاسة بجهاز QLF
العلومMPH /
Studies on remineralization of
الطبية والصيدالنية
orthodontic white spots measured with
QLF

140,000

42

2011/64

ط ص2010/09/1/

تحضيرحبيبات نانونية من مبلمرات متراكمة
باستخدام الكيتوسان لإليصال طويل األمد
ألدوية مضادات االلتهاب غيرستيرودية
العلومMPH /
لالطفال على شكل جرعة صيدالنية سائلة
 -Structured polymeric aggregates nanoالطبية والصيدالنية
particles based on chitosan for
sustained release delivery of NSAIDs to
children in liquid dosage form

163,293

43

287/2012

MPH/1/01/2012

تنفيذ برنامج اعداد الوالدة في مراكزاالمومة
والطفولة في االردن
العلومMPH /
Implementation of a Childbirth
الطبية والصيدالنية
Preparation Program in the Maternal
.and Childhealth Centers in Jordan

24,120

44

164/2013

MPH/2/07/2012

التأثيرالوقائي ملجموعة مختارة من
مستخلصات نباتات طبية أردنية ضد اإلصابة
العلومMPH /
بالسرطان
 Protective Effect of selected Jordanianالطبية والصيدالنية
Medicinal Plant Extracts against Cancer
Development

160,399

45

32/2014

MPH/1/10/2013

تطويرو تطبيق و تقييم لبرنامج تثقيفي ملعالجة
الربو عند االطفال في املدارس االساسية في
االردن
العلومMPH /
Development, Implementation and
الطبية والصيدالنية
Evaluation of a School Based Asthma
Management Program for Primary
School Children in Jordan

23,475

46

99/2013

MPH/2/05/2012

دراسة وطنية إلنشاء و تفعيل سجل طبي
متكامل لألطفال املصابين بالشلل الدماغي في
العلومMPH /
األردن
 A population-based health registerالطبية والصيدالنية
program for children with Cerebral
Palsy CPUP_in Jordan

72,235

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

36

36

24

36

30

36

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

12/10/2010

5/5/2011

31/1/2013

17/11/2013

10/2/2014

17/6/2013

الباحث الرئيس

د.سوزان نديم
محمود الخطيب

د.بشار يوسف
الطعاني

د .رهام محمد حامد
الخرشه

د .كارم حسن محمد
الزعبي

د.محمد عبد املطلب
محمود املطلق

د.نهاد علي جابر
املصري

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

د .عال بركات البطاينة /العلوم
والتكنولوجيا
د .عماد فرحان املعايطة
العلوم والتكنولوجيا
/العلوم والتكنولوجيا
أ.د .إلهام صالح أبو الهيجاء
/العلوم والتكنولوجيا

العلوم والتكنولوجيا

مؤتة

الهاشمية

الجامعة االردنية

)متعثر(
وبانتظار قرار مجلس االدارة

د عدنان علي بدوان  /الشركة
االردنية لصناعة االدوية
د ايمن عبد الكريم عبيدات
/العلوم والتكنولوجيا
ا د بسام موس ى ابراهيم
طشطوش /العلوم
والتكنولوجيا
د اياد سعيد عبد القادر
رشيد/شركة سواغ لتطوير
انظمة ايصال الدواء
د ايمن عبد محمد خضير/
العلوم التطبيقية الخاصة

407/2017

د .اروى عويس/العلوم
والتكنولوجيا
د .منى امللك/مؤتة

334/2017

د .احمد سليمان
الكوفحي/العلوم والتكنولوجيا
د .عمرفالح خابور/العلوم
العلوم والتكنولوجيا
والتكنولوجيا
د .نزار محمود مهيدات/العلوم
والتكنولوجيا

مالحظات

260/2017

د .نهاية عدنان يوسف
الشيب/العلوم والتكنولوجيا

329/2017

د .ميسون نمراسعد
صالح/االردنية
د .سنا " محمد نذير" حمدي
ابو الذهب/االردنية
د .سمية حسين محمد
ملكاوي/االردنية

265/2017

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا

املشروع

القطاع

موازنة املشروع

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

47

46/2016

MPH/1/6/2015

دراسة وطنية ملعرفة مدى انتشار السكري
واالم راض املزمنة األخرى
العلومMPH /
 A proposal to conduct a national surveyالطبية والصيدالنية
for diabetes and other NCDs

163,806

48

289/2014

MPH/2/2/2013

دراسة لتقييم مدى انتشار مرض نقص هرمون
الغدة الدرقية ومرض زيادة هرمون الغدة
العلومMPH /
الدرقية عند البالغين في االردن
 Cross-sectional study to assess theالطبية والصيدالنية
prevalence of adult thyroid dysfunction
disorders in Jordan

83,116

49

444/2015

MPH/1/41/2015

تأثيرهرمون االكستوسن على الخاليا املزنكمية
املعزولة من الحبل السري و السائل االمنيوني:
تحليل التعبيرالجيني و التمايزالى خاليا عضلة
القلب
العلومMPH /
The Effect of Oxytocin on Mesenchymal
الطبية والصيدالنية
Stem Cells Isolated From Human
:Umbilical Cord and Amniotic Fluid
Gene Expression Analysis and
Cardiomyocytes Differentiation

67,540

50

197/2015

MPH/2/4/2014

التخديراملوضعي اإلبتكاري الحديث عبر
العضلة املربعة القطنية املوجه باملوجات فوق
الصوتية.
دراسة فعالية املسكن بعد الوالدات القيصرية:
العلومMPH /
دراسة سريرية عشوائية مر اقبة مزدوجة
الطبية والصيدالنية
التعمية
The novel Trans Quadratus Lumborum
block; the analgesic efficacy after
,cesarean delivery: a randomized
.controlled, double-blind clinical trial

41,100

51

32/2013

MPH/1/08/2012

تصنيع قرنية ذاتية باستخدام خاليا جذعية
من طرف العين
العلومMPH /
In vitro generation of functional cornea
الطبية والصيدالنية
using autologous cultured human
limbal stem cells

481,950

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

12

18

12

12

36

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

30/3/2016

4/12/2014

8/12/2015

18/8/2015

17/6/2013

الباحث الرئيس

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

د .محمد الخطيب  /الجامعة
االردنية
د .انور بطيحة  /جامعة
العلوم والتكنولوجيا االردنية
د .هاشم كنعان  /جامعة
د .كامل محمد صالح املركزالوطني للسكري
العلوم والتكنولوجيا االردنية
والغدد الصم والور اثة
العجلوني
د .يوسف خضر /جامعة
العلوم والتكنولوجيا االردنية
د .دانا حياصات NCDEG /
د .محمد الطراونة  /وزارة
الصحة

د .منيراحمد عوض
ابو هالله

دانا ماجد نجيب
الحطاب

مؤتة

الجامعة االردنية

د .وليد خالد علي
سمارة

الجامعة االردنية

د.عبد هللا صالح
سليمان العويدي
العبادي

الجامعة االردنية

د .سميح عبدالكريم
الصرايرة/مؤتة
د .نضال عبدالرؤوف
يونس/االردنية
د .عبدالفتاح احمد فريد
الحادر/العلوم والتكنولوجيا
د .حسام احمد
الشريدة/العلوم والتكنولوجيا

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
8/9/2017

189/2019

د .هنا محمود محمد حماد /
الجامعة االردنية
فاطمة عباس فاضل الجمالي /
الجامعة االردنية
د .امجد تيسيراحمد الشطرات
 /الجامعة االردنية

29/2018

Dr. John Gerard Mc
Donnell / The National
University of Ireland,
Galway,
د .سامي عبدالحميد ابو
حالوة /الجامعة االردنية
د .محمود منصور دياب
املصطفى /الجامعة االردنية
 /د .خالد شيمان الزبن
الجامعة االردنية
/د .مازن حافظ ابو فريج
الجامعة االردنية

221/2019

د .معاوية البدور/االردنية
د .محمد ابو عميرة/االردنية
د" .محمد حسين"
كيالني/االردنية
دانا الحطاب/االردنية
حنان جعفر/االردنية

مالحظات

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
17/7/2017

املشروع

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

52

193/2014

MPH/2/7/2013

تنقية املحددات املرضية البروتينية الكتشاف
مضادات حيوية جديدة :الوصف الدقيق
للموقع النشط لألنزيم املصنع ملبلمرة
الفوسفات في البكتيريا.
العلومMPH /
Purification of Pathogenesis
الطبية والصيدالنية
Determinant Proteins for the
Identification of Novel Antimicrobial
Targets: Polyphosphate Kinase 1 Active
.Site Characterization

90,000

53

33/2015

MPH/1/23/2014

تعزيزالتو افرالحيوي لألنسولين املعطى عن
طريق الفم باستخدام بوليمرات PLGA
النانوية :تقييم السمية و الفعالية في
العلومMPH /
الحيوانات املخبرية
الطبية والصيدالنية
Enhanced oral bioavailability of insulin
using PLGA NPs: in vivo evaluation of
.toxicity and therapeutic effect

38,370

54

277/2015

MPH/2/2/2014

55

96/2016

MPH/2/4/2015

56

36/2015

MPH/1/15/2014

السمية الخلوية للرصاص املنبعث من عوادم
السيارات ،في عينة مختارة من العمال األردنيين
Lead Cytotoxicity of Automobile
Exhaust in Selected Jordanian Workers
الفعالية الطبية الستخدام جل طبي جديد
يحتوي على مضادات حيوية قليلة التركيز
إلعادة تكوين العصب اللبي
The effective use of a novel
methylcellulose gels loaded with
diluted antibiotics for endodontic
regeneration procedures

القطاع

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

موازنة املشروع

129,862

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

17,800

تحديد االنشطة املخبرية والحية املضادة
للميكروبات واالغلفة الحيوية لببتيدات هجينة
مصممة ً
بناء على تسلسل االحماض االمينية
لببتيدات محددة سابقا ذات انشطة مضادة
العلومMPH /
للميكروبات.
 In vitro and In vivo antibacterial andالطبية والصيدالنية
antibiofilm activities of peptides
designed as hybrids based on the
primary amino acid sequence of
antimicrobial peptides

59,300

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

36

36

24

24

24

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

15/7/2014

22/3/2015

25/10/2015

13/10/2016

22/3/2015

الباحث الرئيس

د.سناء خالد محمد
بردويل

د .سامرربحي شحادة
أبو لطيفة

د .زياد عاهد عبد
الشريدة

د .االء حسين عارف
صبره

د .عمار منتصر
حابس املعايطة

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

الجامعة االردنية

الجامعة االردنية

الجامعة االردنية

الجامعة االردنية

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

الباحثون املشاركون

د .خالد الفوارس /االردنية
د .يوسف محمد
الحيارس/االردنية
د .محمد هاشم
الزويري/االردنية
د .محمد خنفر/االردنية

د .عالء الدين عرسان
الكيالني/االردنية
د .حاتم سميرالخطيب/االردنية
د .خالد "محمد علي"
الفوارس/االردنية
د .محمد عبداملعطي
خنفر/االردنية
د .محمد عيس ى محمود
صالح/االردنية

ارقام قرارات
االغالق

154/2019

مالحظات

مغلق فنيا وماليا

مغلق فنيا وماليا

153/2019

د .درويش حسن درويش
بدران  /الجامعة االردنية
د .عبدالقادر حمدي
عبدالقادر بطاح  /الجامعة
االردنية
د .عبدالرحيم احمد الحنيطي
 /الجامعة االردنية

مغلق فنيا وماليا

د .محمد محمود احمد حماد /
الجامعة االردنية
د .أحمد عبدالسالم حمدان/
الجامعة االردنية

) متعثر(
ايقاف املشروع
مغلق فنيا

د .قص ي علي البلص/العلوم
والتكنولوجيا
د .كارم الزعبي/العلوم
والتكنولوجيا

مغلق فنيا وماليا

167/2019

املشروع

القطاع

موازنة املشروع

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

57

75/2014

Mph/2/03/2012

أساليب جديدة لعالج مرض السكري واألم راض
املعدية بواسطة البيبتيدات االصطناعية
املضادة للسكري وامليكروبات
العلومMPH /
Novel Approaches for the Treatment of
الطبية والصيدالنية
Diabetes Mellitus and Infectious
Diseases by Synthetic Antidiabetic and
Antimicrobial Peptides

105,450

58

259/2014
+
336/2015

MPH/2/22/2013

نقص األوكسجين املزمن في خالياسرطان الثدي
( : )MCF7تتبع التغيرات على مستوى األيض
الخلوي
العلومMPH /
 chronic hypoxic MCF7 Breast Cancerالطبية والصيدالنية
Cell line: tracking the alterations on
cellular metabolism level

24,788

59

33/2014

MPH/1/15/2013

دراسة االستخدامات الطبية للمعادن الطينية
املعزولة من التربة الطينية في األردن
Evaluation of medicinal use of clay
minerals isolated from Jordan's clay soil

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

52,598

60

95/2016

MPH/2/15/2015

التغيرات في النتاج الجيني املسببة ملقاومة
العالج الكيماوي لخاليا سرطان الثدي املعرضة
العلومMPH /
لنقص األكسجين املزمن
 Determing the gene expression changesالطبية والصيدالنية
that cuase chemoresistance in chronic
hypoxic MCF7 Breast Cancer Cell line

37,850

61

34/2015

MPH/1/5/2014

التقييم البيولوجي للنباتات الطبية املحلية
لعائالت Asteraceae, Lamiaceae and
 Papaveraceaeواملركبات الصناعية املثبطة
 DPPIV, LIPASEو تسكيرالبروتين
العلومMPH /
Biological Evaluation of in vitro
 inhibitory effects of some medicinalالطبية والصيدالنية
,plants of the families Asteraceae
Lamiaceae and Papaveraceae native to
Jordan and synthetic compounds on
lipase, DPPVI and protein glycation

34,600

62

94/2016

MPH/2/6/2015

تنفيذ بروتوكول إلعداد وإعطاء األدوية
املستخدمة عن طريق الحقن في وحدات رعاية
األطفال حديثي الوالدة في املستشفيات األردنية
العلومMPH /
الرئيسية
الطبية والصيدالنية
Implementation of a protocol for
parenteral medications preparation and
administration in major Jordanian
hospitals' neonatal care units

36,560

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

30

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

15/7/2014

الباحث الرئيس

د .دعسان محمود
موس ى جرادات

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

جامعة البلقاء
التطبيقية

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

د .سميراحمد الطويل/مؤتة
د .توفيق عرفات/البترا
د .كارم الزعبي/العلوم
والتكنولوجيا
د .اياد مالح/البترا

مالحظات

مغلق فنيا وماليا

220/2019

18

30

18

24

24

25/10/2015

10/2/2014

13/10/2016

22/3/2015

13/10/2016

د .عبد القادر فارس
محمد البواب

جامعة الزيتونة
االردنية الخاصة

د .جوان حسين
محمد عبيني

الجامعة الهاشمية

د .هنا محمود محمـد
حماد

د .فيوليت نجيب
عوض كسابري

د .عبلة محمود علي
البصول

الجامعة االردنية

الجامعة االردنية

الجامعة االردنية

د.مالك عواد موس ى زحلف /
الجامعة األردنية

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
9/1/2018

أ .محمد إبراهيم محمد القنه
 /الجامعة الهاشمية
خلود يوسف طاهرمشعل /
الجامعة الهاشمية
د .كارم حسن محمد الزعبي /
العلوم والتكنولوجيا
د .ماجد محمد احمد مساعدة
 /العلوم والتكنولوجيا
د .جميلة عبد الرحمن أحمد
أبو ادحيل /الجامعة الهاشمية

مغلق فنيا وماليا

د .مالك عواد موس ى الزحلف/
الجامعة االردنية

مغلق فنيا وماليا

د .فاطمة عقلة عفيفي/االردنية
د .يوسف محمد
الحياري/االردنية
د .ياسرالبستنجي/االردنية

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
16/4/2019

د .ايمان فاروق بدران
/الجامعة االردنية
د .منار عواد اللواما  /الجامعة
االردنية
د .اسماء رزق طنش  /الجامعة
االردنية

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
20/5/2019

موازنة املشروع

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

الباحث الرئيس

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

الباحثون املشاركون

تنبؤ تعاطي املخدرات بين املراهقين في األردن
العلومMPH /
predictors of substance abuse among
الطبية والصيدالنية
adolescent in Jordan

20,942

24

13/10/2016

د .احمد يحيى
امحمد السقرات

جامعة مؤتة

د .ايمن محمد "حمدان
منصور"  /الجامعة االردنية

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
7/4/2019

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

126,062

24

30/3/2016

د .محمد محمود
محمد رشيد

الجامعة االردنية

د .مازن عدنان حمودي
الصالحي  /الجامعة االردنية
حنان داود محمد جعفر/
الجامعة االردنية
دانا ماجد نجيب حطاب /
الجامعة االردنية
د .اسماعيل ابراهيم علي
مطالقة  /جامعة العلوم
والتكنولوجيا االردنية
د .عبد هللا صالح سليمان
العويدي /الجامعة االردنية

متعثر"
يوجد توصية اللجنة القطاعية
بايقاف املشروع
يوجد مذكرة الى اللجنة
"العلمية

د .فدوى محمد علي
عودة
بدال من
د .سعيد ابراهيم
عبدالحميد اسماعيل

الجامعة االردنية

د .فدوى محمد علي عودة/
الجامعة االردنية
د .عبيرالبواب  /الجامعة
االردنية

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
22/5/2019

د .إسماعيل إبراهيم علي
مطالقة  /جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية
د .محمود أحمد محمود الفقيه
 /جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية
د.محمد صايل احمد العرجاني
 /جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية

اعتذر الباحث عن االستمرار
باملشروع
ايقاف واغالق املشروع
واعتباره متعثروتحويله ملالية
الصندوق للدراسة واسترداد
املبالغ

املشروع

القطاع

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

63

92/2016

MPH/2/2/2015

64

8/2016

MPH/1/18/2015

دراسة استخدام الخاليا امليسنكيمية في التهاب
القولون التقرحي
Ulcerative colitis stem cell therapy

65

221/2014

MPH/2/08/2013

تطويرانظمة عالجية مبتكرة الستهداف الخاليا
السرطانية باستخدام تكنولوجيا االبتمرات
العلومMPH /
Development of novel targeted
الطبية والصيدالنية
anticancer drug delivery systems using
aptamer technology

113,160

66

396/2017

MPH/2/5/2016

دور األستروجين في حدوث وعالج مرض
االنسداد الرئوي املزمن
العلومMPH /
The Role of Estrogen in the
الطبية والصيدالنية
Pathogenesis and Treatment of Chronic
Obstructive Pulmonary Disease

30,160

67

199/2015

MPH/2/11/2014

دراسة مدى تأثيرالظروف الفعلية اليومية
لدرجتي الحرارة والرطوبة خالل إستخدام
وتخزين املرض ى لبخاخاتهم التنفسية على
خصائص الرذاذ الدوائي املنبعث من هذه
العلومMPH /
البخاخات
 The patients’ real-life environmentalالطبية والصيدالنية
humidity and temperature usage
conditions of their inhaler devices: The
impact on the aerosol emission
characteristics

30,975

68

38/2015

MPH/1/03/2014

العالقة بين مستويات ميجالين في البول ونقص
فيتامين (د) في املرض ى الذين يعانون من
السكري من النوع ،٢وتأثيرفيتامين (د) على
مستويات املجالين في البول
العلومMPH /
The relationship between urinary
الطبية والصيدالنية
megalin levels and vitamin D deficiency
in patients with diabetes mellitus, and
the effect of vitamin D supplement on
urinary megalin

30,400

36

36

24

24

4/12/2014

20/11/2017

18/8/2015

22/3/2015

د .عبدهللا عادل
ضامن الزعبي

د وسام غازي سليم
عماري

د .أمل عبد الرؤوف
محمد عكور

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

د .محمد خليل محمد اللحام /
مركزأكديما للتكافؤ الحيوي
والدراسات الصيدالنية
جامعة عمان األهلية
د .رباب فايزتيم  /مركزأكديما
للتكافؤ الحيوي والدراسات
الصيدالنية

الجامعة االردنية

د .فيوليت كسابري/االردنية
د .نائلة بوالتوفا/االردنية
د .املعتصم فهمي
يوسف/االردنية
د .ايمن عارف زايد/االردنية
د .منذر سليمان
املومني/االردنية

ارقام قرارات
االغالق

82/2019

مالحظات

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
5/2/2019

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
5/2/2019

املشروع

القطاع

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

69

35/2015

MPH/1/6/2014

دقائق نانوية مبلمرة تحمل في جوفها دقائق
الذهب النانوية من أجل قياس مستوى
الحامالت النانوية الصيدالنية وتتبعها في
الخاليا والجسم.
العلومMPH /
Polymeric Nanoparticles with
الطبية والصيدالنية
:Encapsulated Gold Nanoparticles
Towards Sensitive Quantification and
Visualization of Pharmaceutical
polymeric Nanocarriers

85,000

70

396/2015

MPH/1/15/2015

فعالية االستخدام املتزامن ملادتي
" "Quercetinو " "Doxorubicinفي تثبيط نمو
خاليا سرطان الثدي .النتائج املخبرية مقابل
العلومMPH /
الطيف اامليكروسكوبي لألشعة تحت الحمراء
الطبية والصيدالنية
Antiproliferative activity of the
combination of Quercetin/Doxorubicin
.on breast cancer cell lines
In vitro tests vs FTIR micorspectroscopy

19,550

71

398/2015

MPH/1/19/2015

تطويرجهاز استشعار بيولوجي حساس
باستخدام حبات النانو املغناطيسية لفحص
نشاط االنزيمات البروتينية للميكروبات
العلومMPH /
املسببة للتسمم الغذائي
الطبية والصيدالنية
Ultra-sensitive microarray for the
screening of food-borne microbial
pathogen protease activity based on
magnetic nano beads

73,000

72

97/2016

MPH/2/14/2015

دراسة وتحديد آلية عمل مركب مضاد لل
 HER2والتحقق من سميته املحتملة على
العلومMPH /
الحيوانات
 Determining the mechanism of actionالطبية والصيدالنية
of a new anti-HER2 drug and investigate
its potential toxicity in animals

55,400

73

323/2014

MPH/2/15/2013

استخدام تكنولوجيا السوائل فوق الحرجة
لتحضيرمستنشق االيروجيل لعالج سرطان
العلومMPH /
الرئة
الطبية والصيدالنية
Using supercritical fluid technology to
prepare pulmonary drug delivery
systems for treatment of lung cancer

موازنة املشروع

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

36

24

24

24

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

22/3/2015

8/12/2015

8/12/2015

13/10/2016

الباحث الرئيس

د .عالء الدين محمد
عرسان الكيالني

د .إنعام أيوب سعيد
خليل

د .غديرعبدالرحمن
يوسف اسعيفان

هبة "محمد ماجد"
عريف زلوم

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

الجامعة االردنية

الجامعة االردنية

الجامعة االردنية

الجامعة االردنية

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

prof.Catherine Johns
Murphy/university of
Illinois USA
د .حاتم الخطيب/االردنية
د .سامرابو لطيفة/االردنية
د .خالد محمد اعيدة/االردنية
د .عدنان محمد
مساعدة/العلوم والتكنولوجيا

مالحظات

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
5/3/2019

د .رنا محمد نذيرحمدي ابو
الذهب
 /الجامعة االردنية

مغلق فنيا وماليا

د .ميادة بشيرشحادة/
الجامعة االردنية
د .روال درويش  /الجامعة
االردنية
/Dr Mohammed Zourob
Canfield University

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
17/3/2019

د .مالك عواد موس ى الزحلف/
الجامعة االردنية

مغلق فنيا وماليا

146/2020

130,640

36

4/12/2014

د .رنا محمد خالد
عبيدات

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

د .محمد حسين علي
النايف/االملانية االردنية
د .بسام موس ى
طشطوش/العلوم
والتكنولوجيا
Irina Smirnova/Hamburg
university of Technology
TUHH

مغلق فنيا وماليا

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

املشروع

القطاع

موازنة املشروع

74

109/2015

MPH/1/11/2014

دراسة كمية لتخطيط الدماغ من اجل.
تشخيص التوحد
Resting State Quantitative
Electroencephalography (QEEG) for
Autism Diagnosis

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

94,696

75

196/2015

MPH/1/20/2014

دراسة االمكانيات العالجية للتحفيزالكهربائي
للدماغ في عالج مرض التوحد عند االطفال
العلومMPH /
Therapeutic Effects Of Transcranial
 Direct Current Stimulation in Childrenالطبية والصيدالنية
with
Autism Spectrum Disorders

125,736

76

399/2015

MPH/1/4/2015

العالقة بين سرطان الرئة و تعدد طرز جين
مستقبل عامل نمو البشرة في املجتمع األردني
العلومMPH /
Association of lung cancer epidermal
الطبية والصيدالنية
growth factor receptor gene
polymorphism in Jordanian population

34,490

77

93/2016

MPH/2/17/2015

توصيف الواسمات الجزيئية في سرطان
البروستات في الشرق االوسط
Characterization of novel molecular
markers of prostate cancer in middle
eastern population

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

85,640

78

183/2015

Egy-Jor/1/03/2015

عالج إلتهاب املفاصل الناتج عن الكوالجين عن
طريق جسيمات الذهب النانوية
Treatment of Collagen -Induced
Arthritis Using Gold Nanoparticles

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

10,650

MPH/1/2/2017

اثرتطبيق درجة التحذيراملبكراملعدل على
الدور و الكفاءة الذاتية ملمرض ي أقسام
الطوارئ :دراسة شبه تطبيقية
العلومMPH /
The Impact of Introducing the Modified
الطبية والصيدالنية
Early Warning Score (MEWS) on
Emergency Nurses' Perceived Role and
Self-Efficacy: A Quasi-Experiment Study

12,645

MPH/2/6/2016

عالج توقف التنفس أثناء النوم عند البالغين
باستخدام املحاكاة البيولوجية والجهاز عن
العلومMPH /
طريق الفم
 Biomimetic oral appliance therapy forالطبية والصيدالنية
the treatment of Obstructive Sleep
Apnea in adult

32,000

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

36

24

36

24

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

18/8/2015

18/8/2015

8/12/2015

13/10/2016

الباحث الرئيس

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

الباحثون املشاركون

د .ايناس وليد سليم
عبد الحي

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

د .فراس صالح ظاهرالفوارس
JUST /
د .لؤي عارف احمد الزغول /
الجامعة االردنية
د .رباح محمد سعد العبدي /
JUST
د .ميرال عبدهللا املومني JUST /

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
28/2/2019

د .محمد صبحي سعيد نزال
JUST/
د .حنان وحيد سليم خليل /
JUST
د .نهاد علي جبراملصري /
الجامعة االردنية

مغلق فنيا وماليا

د .حكمت محمد
حسن حدوش

د .نبيل احمد محمد
بشير

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

د .سامرمحمد عبد
هللا البشير

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

د .عالء الدين محمد
الكيالني

الجامعة االردنية

ارقام قرارات
االغالق

مالحظات

266/2019

د .عمرخابور /جامعة العلوم
والتكنولوجيا االردنية
د .بشيرخصاونة  /جامعة
العلوم والتكنولوجيا االردنية

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
17/3/2019

د .نجالء حلمي الداود  /جامعة
العلوم والتكنولوجيا االردنية
د .اسماعيل ابراهيم مطالقة/
جامعة العلوم والتكنولوجيا
االردنية/
د .عمرمحمد حاللشه  /جامعة
العلوم والتكنولوجيا االردنية

مغلق فنيا وماليا

267/2019

79

80

)(47/2018

357/2017

24

12

2/12/2015

28/3/2018

د .محمود طاهر
محمود الكاللدة

جامعة الزيتونة
االردنية الخاصة

د .محمود يوسف القواريق /
الجامعة االردنية

مغلق فنيا حول للمالية بتاريخ
25/6/2019

د .خالد حسن حسين سليمان
 /جامعة الزيتونة األردنية
د .لؤي محمد جمعة ابو
شحرور  /جامعة الزيتونة
األردنية

مغلق فنيا وماليا

145/2020

24

20/11/2017

د .نور عبدهللا
عبدهللا املرتض ى

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

د .بشيرخصاونة /جامعة
العلوم والتكنولوجيا األردنية
/ Dr. Dave Singh
/ Biomodeling solutions
USA

241/2019
173/2020
9/2020

"متعثر
بقرار لجنة االدارة
( )241/2019بايقاف واغالق
املشروع

املشروع

الرقم

ارقام قرارات الدعم

رقم املشروع

81

107/2015

MPH/2/06/2014

دور هرمون االندروجين في تمايزأنماط جزيئات
الحمض الريبي القصيربين أنواع سرطان الثدي
العلومMPH /
Role of androgens in differential
الطبية والصيدالنية
profiling of miRNA among breast cancer
subtypes

94,300

82

155/2016

MPH/2/5/2015

تصنيع نظم سريعة إليصال الدواء فمويا
باستخدام التكنولوجيا الساخنة لصهروقذف
املواد ،للمساعدة في البلع واخفاء الطعم مع
القاء الضوء على تطبيقات تحسين الذائبية
العلومMPH /
Fabrication of fast oral drug delivery
الطبية والصيدالنية
systems using hot melt extrusion
technology to assist swallowing, taste
masking and throwing light onto
improved solubility applications

114,700

83

358/2017

MPH/2/24/2016

تحليل الطفرات و دراسات التو افق بين
الصورة املرضية و الصورة الجينية في حمى
البحراألبيض املتوسط
– Mutation analysis and genotype
phenotype correlation studies in
Familial Mediterranean Fever

القطاع

العلومMPH /
الطبية والصيدالنية

موازنة املشروع

60,000

املدة الزمنية
للمشروع باألشـ ــهر

36

36

24

تاريخ توقيع االتفاقية
حسب العقد

18/8/2015

13/10/2016

20/11/2017

الباحث الرئيس

د .مأمون أحمد سليم
أهرام

د .اسراء خليل أحمد
البراهمية

د .حاتم عصام
محمد الشنطي

املؤسسة  /الجامعة
الباحث الرئيس

الجامعة االردنية

الجامعة االملانية
االردنية

الجامعة االردنية

الباحثون املشاركون

ارقام قرارات
االغالق

مالحظات

د .فاطمة نوري يوسف
عبيدات /الجامعة االردنية
د .جمال خليل مسعد ملحم /
الجامعة االردنية
د .ميساء عدنان صبري
الحسيني /مركزالحسين
للسرطان

تم اغالق املشروع فنيا وتحويله
للدراسة املالية 5/1/2020

د .بشار احمد توفيق الخالدي
 /الجامعة االردنية
د .يوسف محمد علي الحياري
 /الجامعة االردنية
\Prof. Duncan Q. M. Craig
University College of
)London (UCL

تم اغالق املشروع فنيا وتحويله
للدراسة املالية 5/1/2020

د .محمد سعيد الخطيب /
املركزالوطني للسكري والغدد
الصم والور اثة
د .فريد "محمد توفيق" خضير
 /الجامعة األردنية

قرار لجنة االدارة ()14/2020
بايقاف واغالق املشروع

14/2020

