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 )1توزٌع دعم البحث العلمً (المؤتمرات ،المشارٌع ،دعم النشر ،جوائز الننشر) على
الكلٌات:
تقوم عمادة البحث العممي بتقديم منح وجوائز العضاء الييئة التدريسية في الجامعة لتشجيع الباحثين
عمى النشر العممي في المجالت والمؤتمرات العالمية المرموقة اذ ترتبط ىذه الدعومات بشكل وثيق مع
مستوى وسمعة المجمة او المؤتمر المراد النشر فييا وتتوزع ىذه الدعومات باوجو عدة اىميا دعومات
المشاريع البحثية ،ودعم تكاليف التشر ،وجوائز النشر والمؤتمرات وخالل العام
دعم البحث العممي عمى كميات الجامعة كماىو مدرج في جدول (

 2017/2016توزع

 )1والشكل (  )1يمثل رسم بياني

يوضح كيفية توزيع ىذه الدعومات عمى كميات الجامعة.
جدول  1توزٌع دعم البحث العلمً على الكلٌات

الكلٌات
كلٌة الشرٌعة
كلٌة اآلداب
كلٌة العلوم
كلٌة االقتصاد
كلٌة العلوم التربوٌة
كلٌة الحقوق
كلٌة العلوم الطبٌة
كلٌة التمرٌض
كلٌة الهندسه
كلٌة الصٌدلة
كلٌة الفنون و التصمٌم
كلٌة الصحافة و اإلعالم
كلٌة تكنولوجٌا المعلومات
المجامٌع

المؤتمرات
2
8
3
23
3
4
0
4
9
4
3
5
17
85

المشارٌع
3
12
4
17
6
0
0
3
4
3
2
1
15
70

دعم تكالٌؾ النشر
2
10
1
28
0
0
0
0
11
1
0
1
3
57

شكل ( )1توزٌع دعم البحث العلمً على الكلٌات

جوائز النشر
4
8
4
40
3
0
0
5
8
5
1
0
12
90

وتوضح االشكال التالية توزيح دعم البحث العممي المقدم العضاء الييئة التدريسية حسب :الؤتمرات شكل ( )2
 ،المشاريع شكل ( ،)3دعم تكاليف النشر شكل ( ،)4جوائز النشر شكل (.)5

شكل ( :)2توزٌع الدعم على المؤتمرات حسب الكلٌات

شكل ( :)4توزٌع الدعم على تكالٌؾ النشر حسب الكلٌات

شكل ( :)3توزٌع الدعم على المشارٌع البحثٌة حسب الكلٌات

شكل ( :)5توزٌع الدعم على جوائز النشر حسب الكلٌات

 )2توزٌع دعم البحث العلمً حسب االقسام فً كل كلٌة:
أ) جوائز النشر
يعرض الجدول (  )2احصائية لنشاط االقسام في كميات الجامعة المختمفة بالنشر العممي في المجالت
المرموقة  ،وىذا يعكس اثر دعم جامعة الزرقاء العضاء الييئة التدريسية لمنشر في المجالت المفيرسة
في قواعد البيانات العالمية  ،وتقوم جامعة الزرقاء بمنح اعضاء ىيئة التدريس جوائز مالية مجزية
حسب فيرسة المجمة التي تم نشر البحث فييا ،وفيما يمي عرض النتاج اعضاء الييئة التدريسية من
االبحاث العممية المنشورة وىي كاالتي:
جدول 2االبحاث المشورة فً مجالت علمٌة عالمٌة مفهرسة ومحكمة

كلٌة الشرٌعة
القسم :الفقه و أصوله
اسم الباحث
أنس محمد عوض
الخالٌله
عبد هللا عبد
القادر حسن
قوٌدر
نجوى بدر محمد
قراقٌش
عبد هللا عبد
القادر حسن
قوٌدر
اٌمن عٌسى احمد
زعاترة

اسم المجلة

عنوان البحث

تارٌخ قبول النشر

العفو وأثره فً إسقاط عقوبة اإلعدام

مجلة جامعة القصٌم

2016/10/16

دالالت إعالمٌة فً التبلٌػ والدعوة إلى هللا تعالى

مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانٌة

2016/11 /15

اكل الولً من مال الٌتٌم فً الفقه االسالمً

مجلة البحوث االسالمٌة

2017/03/14

مجلة الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة

2017/07/16

دراسات  ،الشرٌعة والقانون

2017/08/29

أثر المنطق التشرٌعً فً توجٌه االجتهاد فً فهم
النص
القاعدة المبنٌة على ترك النبً  -علٌه السالم -
االستفصال  ،صٌؽتها  ،العمل بها  ،تطبٌقاتها

القسم :أصول الدٌن
عبد الرحٌم خٌر
هللا عمر الشرٌؾ
عبد الرحٌم خٌر
هللا عمر الشرٌؾ

دراسة نقدٌة لرد ابن حزم على ابن النؽرٌلة الٌهودي
معالم الشخصٌة اإلٌجابٌة للدعاة من ؼٌر األنبٌاء فً
القرآن الكرٌم

مجلة جامعة القصٌم  -العلوم الشرعٌة

2016/10/16

مجلة دراسات

2017/08/02

كلٌة اآلداب

القسم :اللؽة العربٌة و آدابها
حنان محمد
موسى حموده

المنجز الروائً العربً بٌن الوسٌلة والؽاٌة

علوم اللسان

2017/03/14

القسم:اللؽة االنجلٌزٌة وآدابها
عالء الدٌن صادق
فارس جراب
مروان حرب
عبدالكرٌم
القرٌوتً
عالء الدٌن صادق
فارس جراب
مروان حرب
عبدالكرٌم
القرٌوتً

of d. h. lawrence?s a study
experimental

Foreign Language US-China

2016/11 /01

concept of villain in the
shakespeare?s othello
quest for success and power in the
f. scott fitzgerald's novel the
?damned beautiful and

Language and Literature English
Studies

2016/11 /30

in Language and Literary Advances
Studies

2017/03/30

of death in emily dickinson's vision
selected poems

Social Science Asian

2017/06/01

القسم :وحدة المساقات الخدمٌة  /االداب
صالح محمد محً
الدٌن حسٌن
الكٌالنً
ساهر حمد مسلم
القرالة

التدٌن الطائفً (بحث فً جدلٌة العالقة السنٌة الشٌعٌة
)

مجلة البحوث والدرااست الشرعٌة

2016/11 /09

حقٌقة االستثناء بـ(السٌما)

مجلة المنارة للبحوث والدراسات

2016/11 /15

كلٌة العلوم

 الرٌاضٌات:القسم
2016/11 /28

of Mathematical and Journal
Computational Science

2016/12/07

Journal of Fluid Open
DynamicsScientific Research
Publishing

2017/05/18

Journal of Linear Algebra Electronic

simultaneous approximation ?? best
in banach lattice function spaces
heating and viscous joule
dissipation on effects on mhd flow
porous sheet over a stretching
subjecte
value and norm inequalities singular
associated

علٌاء عبد الجواد
عمر برقان
خالد خلٌل عبد
الهادي جابر
علٌاء عبد الجواد
عمر برقان

 الفٌزٌاء:القسم
2017/06/11

of electronic materials journal

of thermal and investigation
electrical properties for conductive
polymer composites

احمد عبد ناٌؾ
ابو عبٌد

 العلوم/  وحدة المساقات الخدمٌة:القسم

2017/05/18

Journal of Nonlinear Sciences and The
)Applications (JNSA

add order synchronization adaptive
and anti-synchronization of
systems fractionalorder chaotic
with

اسامة ٌوسؾ
عبدهللا عبابنة

كلٌة اإلقتصاد
 اإلقتصاد:القسم
2016/11 /07

export import scenario during jordan
2000- 2014

2017/02/02

مجلة االقتصاد والتنمٌة البشرٌة

العالقة بٌن القدرة التنافسٌة للقطاع السٌاحً واالبتكار
فً منطقة الشرق االوسط وشمال افرٌقٌا
 نموذج االنحدار:ًمحددات المٌزان التجاري األردن
الذاتً للفجوات الزمنٌة الموزعة

احمد عارؾ محمد
عساؾ
خالد محمد
ًمصطفى السواع

 إدارة اعمال:القسم
2017/06/07

مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات االنسانٌة

2016/10/18

Scientific Journal European

2016/11 /10

International Journal of Managerial
Studies and Research

2016/12/11

International Journal of Empirical
Finance (IJEF

2017/01/09

European Centre for Research

2017/02/16

International Journal of Managerial
)Studies and Research (IJMSR

2017/04/19

IJBMI

2017/04/19

Impact of Media Planning Application
in Crisis Management

2017/05/07

International Review of Social
Sciences

2017/05/31

 جامعة المنصورة- ًمجلة تطوٌر االداء الجامع

of the organizational culture impact
the impact of application of the
organizational empowerment
strategy
strategic planning for the "
applications of information and
")communication technology (ict
training plan and its impact
the impact of the critical success
e- factors in the maturity of
government applications
impact of application of the
organization's resources planning
impact of media planning
application in crisis management
the study of job satisfaction level
academicians among universities
تحلٌل بعض العوامل المؤثرة فً نجاح تطبٌق التخطٌط
االستراتٌجً دراسة حالة شركة االتصاالت األردنٌة
(أورا
أثر تطبٌق مبادئ الحوكمة على تطوٌر أداء العاملٌن
.فً وزارة الصناعة والتجارة األردنٌة

حازم خالد محمد
شحادة
حسن ٌاسٌن
طعمة طعمة
محمد عبد حسٌن
حسن
حازم خالد محمد
شحادة
محمد عبد حسٌن
حسن
ماجد عبدالمهدي
محمد المساعده
ماجد عبدالمهدي
محمد المساعده
خالد عبد الوهاب
هالل الزٌدٌٌن
لٌث عبد هللا
سلٌمان القهٌوي
حازم خالد محمد
شحادة

 المحاسبة:القسم
2017/06/08

ًمجلة تطوٌر االداء الجامع

2016/09/25

Research Journal of Finance and
Accounting

2016/11 /10

European Journal of Accounting,
Auditing and Finance

studying relationship between the
reengineering approach of business
an empirical s" and performance
the role of tax incentive and tax
collection procedures in
performance
أثر التدقٌق الداخلً فً حماٌة أنظمة المعلومات
المحاسبٌة فً البنوك التجارٌة فً األردن

عمر فرٌد
مصطفى شقور
اٌمن صالح
مصطفى حرب
اٌمن صالح
مصطفى حرب

2016/11 /27

Management & Journal of Business
)RJ - JBM&(COES

2016/11 /27

Journal of Business and Management

2016/12/05
2017/01/17

المجلة العربٌة للعلوم ونشر األبحاث

دور التحفظ المحاسبً فً التقارٌر المالٌة فً الحد من
ممارسة إدارة األرباح فً الشركات االستخراجٌة األرد
أثر اإلفصاح المحاسبً على المستثمرٌن الجدد والبٌئة
التنافسٌة على شركات السٌاحة فً األردن
the relationship between sharia
supervisory board and external
auditor: evidence from jordan

International Journal of Managerial
)Studies and Research (IJMSR

العوامل المؤثرة فً تكالٌؾ الوكالة

عمر فرٌد
مصطفى شقور
اٌمن صالح
مصطفى حرب
رائد جمٌل عطا
جبر
عمر فرٌد
مصطفى شقور

العلوم المالٌة و المصرفٌة:القسم
2017/03/19

المجلة العربٌة للعلوم ونشر األبحاث

"camels" أثر عناصر نموذج تقٌٌم أداء البنوك
على المخاطر اإلئتمانٌة التً تواجهها البنوك التجارٌة
األردن

اسماعٌل ٌونس
ابراهٌم ٌامٌن

التسوٌق:القسم
2017/01/19

مجلة جامعة الزرقاء

2016/10/24

دراسات العلوم االدارٌة

اثر تنشٌط المبٌعات على رضا طلبة كلٌة االقتصاد
االردن- والعلوم االدارٌة فً جامعة الزرقاء

2016/11 /06

EPRA International Journal of
Economic and Business Review

2017/03/08

International Journal of Marketing and
Technology

2017/05/09

International Journal Of Sales And
And Marketing Management Reseach
Development

assessing the effect of electronic
electronic marketing and its impact
in on the marketing performance
small business enterprises in jo
the impact of electronic promotion
food on the decision to buy fast
(applied study within amman city
impact of advertising messages
across social networks on
consumers' purchasing behavior of
mobile ph

& International Journal of Sales
Research and Marketing Management
)Development (IJSMMRD

assessment of assets between
accounting based on islamic
and accounting based on thought
internation

مصطفى سعٌد
محمد حماد
عبد الفتاح محمود
عسود العزام
عبد الفتاح محمود
عسود العزام
حمود محمد سند
سند
خالد توفٌق عبد
الرحمن العساؾ

نظم المعلومات المحاسبٌة:القسم

2017/05/24

زٌاد عبد الحلٌم
عبد المنعم الذٌبه

نظم المعلومات اإلدارٌة:القسم
2016/12/01

European Journal of Business and
Management

2016/10/17

journal of enterprise information
management

2016/11 /15

journal of business and management

2017/02/13

Information and Knowledge
Management

2016/10/22

research journal of finance and
accounting

2016/10/24

EPRA International Journal of
Economic and Business Review

دمٌثان عبد الكرٌم
ًمثقال المجال
دمٌثان عبد الكرٌم
ًمثقال المجال

entecedents
the effect
evaluating students? attitude
toward the use of e-learning: a
comparative study between a
private an

محمد موسى
ًجفال المومن

مصارؾ إسالمٌة:القسم

2016/11 /01
2016/11 /03

Journal of Islamic and Human
Advanced Research
EPRA International Journal of
Economic And Business

management of investment risk
fund in islamic banks
switching towards islamic banking
conversion system between integral
or windows
كفاءة أداء البنوك اإلسالمٌة وأثرها فً تعزٌز ثقة
المتعاملٌن
the impact of
financialdevelopment on exports
evidence from jordan
 المعدل8 تطبٌق معٌار المحاسبة المالٌة االسالمً رقم
فً البنوك االسالمٌة " دراسة عملٌة على المصارؾ
اال

حسٌن محمد
حسٌن سمحان
عمر ٌوسؾ
عبدهللا عبابنه
ٌحٌى عبدهللا
محمود الخصاونة
ابراهٌم محمد
ابراهٌم خرٌس
حسٌن محمد
حسٌن سمحان

 االقتصاد/ وحدة المساقات الخدمٌة:القسم
2017/01/04

65 ص- 49المجلة االردنٌة فً الدراسات االسالمٌة ص

أثر بلد المنشأ على اتخاذ قرار الشراء دراسة مٌدانٌة
على السلع االستهالكٌة المعمرة صٌنٌة المنشأ فً مدي

إٌاد عبد االله عبد
الحمٌد خنفر

2016/10/27
2016/12/15

مجلة إقتصادٌاتشمال إفرٌقٌا
International Journal of Managerial
)Studies and Research (IJMSR

role of the human resources
management
أثر عناصر المزٌج التسوٌقً الدوائً على قرار شراء
األدوٌة محلٌة الصنع (دراسة تطبٌقٌة فً مدٌنة عمّان
)

علً فالح سالمة
المناصٌر
إٌاد عبد االله عبد
الحمٌد خنفر

كلٌة العلوم التربوٌة
 معلم صؾ:القسم
2017/03/01
2016/11 /14

مجلة االقتصاد والتنمٌة البشرٌة

درجة امتالك معلمً المرحلة األساسٌة األولى للكفاٌات
ًالتدرٌسٌة من وجهة نظر مدٌري المدارس ومشرف
المرحل

البلقاء للبحوث والدراسات

درجة ممارسة معلمً الحلقة األساسٌة الثانٌة
الستراتٌجٌات التقوٌم وأدواته فً ضوء االتجاهات
الحدٌثة

عبد السالم
ٌوسؾ فالح
الجعافرة
عبد السالم
ٌوسؾ فالح
الجعافرة

 علم المكتبات والمعلومات:القسم
2016/12/01

دراسات لجامعة عمار ثلٌجً األؼواط

االحتٌاجات التدرٌبٌة الالزمة ألمناء المكتبات المدرسٌة
المتالك مجموعة من الكفاٌات التكنولوجٌة فً ضوء

عاطؾ ٌوسؾ
محمود عوده

 رٌاض األطفال:القسم
2016/12/28

مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة

ًمفهوم الذات وعالقته بمركز السٌطرة لدى االطفال ف
المدارس االساسٌة فً االردن

رضا سالمة محمد
المواضٌة

كلٌة التمرٌض
 التمرٌض:القسم
2017/07/16

مجلة جامعة الزرقاء للبحوث والدراسات االنسانٌة

2016/10/16

Research in Psychology and
Behavioral Sciences

2016/11 /27

Asia Pacific Journal of Oncology
Nursing

2017/05/17

J Psychosoc Nurs Ment Health Serv

the correlates of quality of life
among jordanian patients with
major depressive disorder
jordanian physicians' attitudes
toward disclosure of cancer
information and patient
participation in
mindfulness, quality of life, and
symptoms severity of depressive
among patients with schizophrenia
self reported adherence to
therapeutic regimens among
with hypertension patients

أحمد حسٌن راتب
رٌان
رنا فخري سلٌمان
عبٌدات
أحمد حسٌن راتب
رٌان
لٌلى اسماعٌل
عبدهللا الدكن

كلٌة الهندسة
 هندسة مدنٌة:القسم
2017/05/21

clinical and experimental hypertension

2016/09/28

International Journal of Civil
)IJCIET( Engineering and Technology

2016/11 /20

JOURNAL OF INTERNATIONAL
APPLIED ENGINEERING
)RESEARCH(IJAER

2016/11 /20

International Journal of Applied
Engineering Research

flexural strength of concrete-filled
tubular beam with partial steel
replacement of coarse aggregate
between concrete with comparison
granite powder and concrete with
iron powder
experimental evaluation of concrete
dependency fracture energy and its
on relevant parameters
using crump rubber (cr) of scrap tire
in hot mix asphalt

شحدة محمد
سالمة ؼنام
شحدة محمد
سالمة ؼنام
محمد عبدهللا
محمد الخطٌب
عمر أسعد محمد
أحمد

 هندسة كهرباء:القسم
2017/03/05

American Journal of Applied Sciences

2016/09/26

International Review of Electrical
Engineering

an intelligent high frequency toward
ac distributed power system: part i;
design conceptual
arduino and labview based control
fan for efficient drive of cooling
system

طارق صادق
فوزي الحسن
طارق صادق
فوزي الحسن

 هندسة مٌكانٌك:القسم

2016/09/26

Research Journal of Applied Sciences,
Engineering and Technology

2016/12/01

International Journal of Applied
Engineering Research

increasing the performance of
abrasive tools
stress concentration changes at
vibrodynamic workpiece machining

نزال محمد خضر
سالم
نزٌه ناصٌؾ
اسعد حسن

كلٌة الصٌدلة
 الصٌدلة:القسم
International Journal of Applied
Engineering Research

oxazole derivatives: a review of -1,3
biological activities as
antipathogenic

2016/10/04

DER PHARMA CHEMICA

discovery of new heat shock protein
co 90 inhibitors using virtual
crystallized pharmacophore genera

2016/10/18

Journal of Enzyme Inhibition and
Medicinal Chemistry

2016/12/04

2017/05/02

Journal of Pharmaceutical Innovation

2017/05/29

Journal of Molecular Recognition

2017/06/22

Science of The Total Environment

correlation between rheological
release properties and in vitro drug
from penetration enhancer loade
discovery of novel potent nuclear
factor kappab inhibitors via
extensive ligand based modeling
and v
suspect screening of
micropollutants and their
products in transformation
advanced wastewater treatm
structure based drug design of pim1 kinase followed by
pharmacophore guided synthesis of
-quinolone

لبنى محمود رستم
السوٌلمٌٌن
محمود عبد
الرحٌم محمود
الشاعر
أحالم شحادة
صالح زٌد
ًالكٌالن
محمود عبد
الرحٌم محمود
الشاعر
احمد عاطؾ سعٌد
ذٌب
لبنى محمود رستم
السوٌلمٌٌن

كلٌة الفنون والتصمٌم
ً التصمٌم الجرافٌك:القسم
2017/08/30

bioorganic and medicinal chemistry

انعكاس الفكر اإلسالمً على أخالقٌات الصورة من
خالل رسوم كتب الطفال

ماجد كمال الدٌن
محمد جمعة

كلٌة تكنولوجٌا المعلومات
 علم الحاسوب:القسم
2017/07/06
2017/01/23

مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانٌة
The International Arab Journal of
Information Technology

copy-move forgery detection using
zernike and pseudo zernike
moments
secure vehicular ad hoc toward
networks an

خالد ولٌد خالد
محمود
ٌوسؾ حافظ
حسٌن الرباعنة

and comparative study overview

2017/02/01

Journal of Computer and
Communications

localization hybrid range-free
algorithm for zigbee wireless sensor
networks

عامر عمر محمد
ابوسالم

 نظم المعلومات الحاسوبٌة:القسم
2017/08/28

IAJIT

2016/10/09

Computer and Information Science

2016/10/10

International Journal of Advanced
Applications Computer Science and

a proposed assessment criterion for
an :e-learning sites evaluation
experts? opinion
developing a transition parser for
the arabic language
face detection and recognition
using fusion of

2016/10/30

International Journal of Computer
Engineering Science and Electronics
(IJCSEE) Volume 4, Issue 1 (2016) ISSN
)2320?4028 (Online

a novel hybridization strategy for
krill herd algorithm applied
toclustering techniques

ًهاٌل حسٌن عل
خفاجة
عارؾ حسٌن
أحمد ابوعواد
احمد حسٌن امٌن
القرم

عصام سعٌد
صالح الهناندة

 هندسة البرمجٌات:القسم
reverse engineering model from
object-oriented programs using
concept lattice
key design characteristics for
developing usable e-commerce
websites in the arab world

2017/07/31

Applied Soft Computing

2016/10/05

Egyptian Computer Science Journal

2016/11 /28

Informing Science: the International
Journal of an Emerging
Transdiscipline

2017/03/21

International Journal of Computer
Security Science and Information

2017/08/13

International Arab Journal of
Information Technology

analyzing network traffic to enhance
intrusion the ids accuracy using
blacklist
empirical study of analysts?
practices in packaged software
implementation at small software
configuration management
measures in cmmi

International Journal of Applied
Engineering Research (IJAER

a practical approach for detecting
oriented logical error in object
environment

حامد جاسم خالد
الفواعره
لٌلى رشٌد عبدهللا
حسن
ًمحمد رسم
حسن موسى
عصام ٌوسؾ
محمود جبرٌن
محمود علً حمد
اخرٌوش

 تكنولوجٌا االنترنت:القسم
2017/09/19

ؼسان عبد الكرٌم
عبدهللا سمارة

ب) دعم تكالٌؾ النشر
تقوم عمادة البحث العممي بدفع تكاليف النشر لالبحاث التي سوف تنشر في مجالت عممية
عالمية مفيرسة ومحكمة طبقا لقواعد بيانات لفيرسة المجالت المعتمدة من قبل مجمس العمداء
:وكانت كاالتي
 دعم تكالٌؾ النشر3 جدول

كلٌة الشرٌعة
 الفقه و أصوله:القسم
تارٌخ قبول
النشر

اسم المجلة

عنوان البحث

2017/03/14

مجلة البحوث اإلسالمٌة

ًاكل الولً من مال الٌتٌم فً الفقه االسالم

2017/03/19

مجلة كلٌة الدراسات االسالمٌة والعربٌة
بالزقازٌق

الؽلو تحده ضوابط الحكم بالردة

اسم الباحث
نجوى بدر
محمد قراقٌش
أنس محمد
عوض الخالٌله

كلٌة اآلداب

 اللؽة العربٌة و آدابها:القسم
2017/05/16

 جامعة/ًمجلة تطوٌر األداء الجامع
.المنصورة

النزوع العقلً وأثره فً تفسٌر الشعر العربً القدٌم
وتأوٌله شراح األدب األندلسٌون حتى نهاٌة القرن السادس
.الهجري أنموذجا

سامر طلعت
توفٌق ابو لبدة

اللؽة االنجلٌزٌة وآدابها:القسم
2016/10/09

US-China Foreign
Language, USA

of d .h. lawrence?s a study
experimental discourse in the rainbow

2016/11 /28

English Language and
Literature Studies

the concept of villain in shakespeare?s
othello

2016/11 /29

Journal of Literature,
Languages and Linguistics

2017/02/20

Advances in Language and
Literary Studies

that make teachers of the reasons
english language don't use the
strategies, approaches, t different
the quest for success and power in f.
the beautiful scott fitzgerald's novel
and damned

عالء الدٌن
صادق فارس
جراب
مروان حرب
عبدالكرٌم
ًالقرٌوت
أنور فاٌز أحمد
البزور
عالء الدٌن
صادق فارس
جراب

2017/04/20

Asian Social Science

of death in emily dickinson's selected vision
poems

2017/06/12

Asian Social Science

presentation of the gentleman in jane the
austen's novel emma 1816

2017/08/01

Asian Social Science

the trace of air?: the creativity sniffing?
of influence in ezra pound?s ?the
?return

2017/09/18

Advance in Social Sciences
Research Journal

the perception of english consonants
case by arab elf learners. a

مروان حرب
عبدالكرٌم
ًالقرٌوت
عالء الدٌن
صادق فارس
جراب
سمٌة محمد
احمد الحاج
محمد
ًجمال عزم
محمد سالم

 االداب/ وحدة المساقات الخدمٌة:القسم
2016/11 /09

مجلة البحوث والدرااست الشرعٌة

)التدٌن الطائفً (بحث فً جدلٌة العالقة السنٌة الشٌعٌة

2017/04/11

International Institute for
Science, Technology and
IISTE( Education

implementation e-learning among
jordanian school?s management

صالح محمد
محً الدٌن
ًحسٌن الكٌالن
خالد محمد دخل
هللا الحمادٌن

كلٌة العلوم

 العلوم/  وحدة المساقات الخدمٌة:القسم
2016/10/27

for solving two numerical investigation
point fuzzy boundary value problems by
approach reproducing kernel

mathematics and applied
information sciences

رانٌه زهٌر
سعٌد سعادة

كلٌة اإلقتصاد

إدارة األعمال:القسم
2017/01/10

EAJ

plan and its impact training

2017/02/02

IJMSR

impact the

2017/03/30

International Review of
Social Sciences

the study of job satisfaction level
academicians among universities

Journal of International
Managerial Studies and
Research
International Journal of
Economic and Business
Review

some indicators of the measuring
productivity

2017/04/11
2017/04/11

modeling by using markov's statistical
switching

2017/04/19

International Journal of
Business and Management
Invention

of media planning application in impact
crisis management

2017/05/31

International Journal of
Managerial Studies and
Research

zarqa university interesting in quality
of its services provided

2017/04/19

European Journal of
Business and Management

impact of media planning application in
crisis management

حازم خالد
محمد شحادة
محمد عبد
حسٌن حسن
خالد عبد
الوهاب هالل
الزٌدٌٌن
حسن ٌاسٌن
طعمة طعمة
حسن ٌاسٌن
طعمة طعمة
ماجد
عبدالمهدي
محمد المساعده
ماجد
عبدالمهدي
محمد المساعده
ماجد
عبدالمهدي
محمد المساعده

المحاسبة:القسم
2016/10/03
2016/10/19

Journal of Business and
Management
European Journal of
Accounting, Auditing and
Finance Research

2016/10/23

المجلة العربٌة للعلوم ونشر األبحاث

2016/12/04

International Journal of
Managerial Studies and
)Research (IJMSR

أثر التدقٌق الداخلً فً حماٌة أنظمة المعلومات المحاسبٌة
فً البنوك التجارٌة فً اإلردن
of tax incentive and tax the role
collection procedures in performance
أثر اإلفصاح المحاسبً على المستثمرٌن الجدد والبٌئة
التنافسٌة على شركات السٌاحة فً األردن
relationship between sharia the
supervisory board and external
from jordan auditor: evidence

اٌمن صالح
مصطفى حرب
اٌمن صالح
مصطفى حرب
اٌمن صالح
مصطفى حرب
رائد جمٌل عطا
جبر

2017/03/02

المجلة العربٌة للعلوم ونشر االبحاث

العوامل المؤثرة فً تكالٌؾ الوكالة "دراسة تطبٌقٌة على البنوك
"التجارٌة المدرجة فً بورصة عمان

2017/03/02

المجلة العربٌة لإلدارة

ًدور الموازنات التقدٌرٌة فً تحسٌن كفاءة النظام المحاسب
وتحسٌن األداء المالً فً القطاع الصناعً فً األ

عمر فرٌد
مصطفى شقور
عمر فرٌد
مصطفى شقور

التسوٌق:القسم
خالد توفٌق
عبد الرحمن
العساؾ
عبد الفتاح
محمود عسود
العزام

2016/11 /01

INTERNATIONAL JOURNAL
& OF RESEARCH SCIENCE
MANAGEMENT

the jordanian tourist evaluation for
tourist sites in aqaba

2016/11 /06

International Journal EPRA
of Economic and Business
Review

the effect of electronic assessing

2016/12/27

International Journal of
Marketing Studies

effect of service quality dimensions on the
customers? loyalty through customer
satisfaction in jord

عاٌد محمد
عطوان المعال

2016/12/27

International Journal of
Economic and Business
Review

factors affecting university

عاٌد محمد
عطوان المعال

2017/02/02

International Journal of
Marketing and Technology
1058-2249 :(ISSN

marketing and its impact on the electronic
marketing performance in small business
enterprises in jordan

عبد الفتاح
محمود عسود
العزام

2017/05/08

International Journal Of
Sales And Marketig
And Management Research
Developmeant

impact of electronic promotion on the
decision to buy fast food

حمود محمد
سند سند

نظم المعلومات المحاسبٌة:القسم
2016/11 /09

European Journal of
Business and Management

of assets between accounting assessment
based on islamic thought and accounting
international accounting based on
standards

زٌاد عبد الحلٌم
عبد المنعم
الذٌبه

نظم المعلومات اإلدارٌة:القسم
2017/02/13

Information and Knowledge
Management

students? attitude toward the evaluating
use of e-learning: a comparative study
a private and public universities in between
jordan

محمد موسى
ًجفال المومن

مصارؾ إسالمٌة:القسم
2016/10/16

EPRA International Journal
of Economic and Business
Review

towards islamic banking system switching
between integral conversion or windows

عمر ٌوسؾ
عبدهللا عبابنه

 االقتصاد/ وحدة المساقات الخدمٌة:القسم
2016/11 /22

International Journal of
Managerial Studies and
Research

the human resources management role of

2017/05/16

كلٌة بؽداد للعلوم االقتصادٌة الجامعة

ًأثر العوامل الدٌمؽرافٌة فً اختٌار المستهلك األردن
لمراكز التسوق (تجارة التجزئة) دراسة تطبٌقٌة لمراكز
التسوق فً مدٌنة عمان

2017/07/26

المجلة العربٌة لالدارة

االفصاح االختٌاري واثره على تكلفة راس المال للشركات
ًالصناعٌة المدرجة فً سوق عمان المال

علً فالح
سالمة
المناصٌر
إٌاد عبد االله
عبد الحمٌد
خنفر
فاتن امٌن
ًموسى النعٌم

كلٌة الهندسة

 هندسة مدنٌة:القسم
2016/11 /01
2016/11 /20
2016/11 /27
2017/02/01

journal of international
applied engineering
research
International Journal of
Applied Engineering
Research
International Journal of
Applied Engineering
Research
American Journal of
Applied Sciences

between concrete with comparison
garanite powder and concrete with iron
powder
experimental evaluation of concrete
dependency on fracture energy and its
relevant parameters

محمد عبدهللا
محمد الخطٌب

prediction of concrete mix strength
using random forest model

أشرؾ عادل
محمد شقدان

using crump rubber (cr) of scrap tire in
hot mix asphalt design

عمر أسعد

شحدة محمد
سالمة ؼنام

محمد أحمد
the effect of partial replacement of cement
powder and/or oil shale by virgin oil shale
ash on properties of cement mortar
) )study (comparative

شحدة محمد
سالمة ؼنام

2017/04/27

Journal of Engineering and
applied Sciences

2016/09/26

Journal of Research
Applied Sciences,
Engineering and
Technology

labview based control for arduino and
efficient drive of cooling fan system

طارق صادق
فوزي الحسن

2016/09/26

International Review of
Electrical Engineering

toward an intelligent high frequency ac
system: part i; distributed power
conceptual design

طارق صادق
فوزي الحسن

 هندسة كهرباء:القسم

 هندسة مٌكانٌك:القسم
2016/11 /02
2016/11 /07

Journal of International
Applied Engineering
Research
International Journal of
Applied Engineering
Research

concentration changes at stress
vibrodynamic workpiece machining

نزٌه ناصٌؾ
اسعد حسن

increasing the performance of abrasive
tools

نزال محمد
خضر سالم

كلٌة الصٌدلة

 الصٌدلة:القسم
2016/10/04

derivatives: a review of oxazole-1,3
biological activities as antipathogenic

Chemica Der Pharma

لبنى محمود
رستم
السوٌلمٌٌن

كلٌة الصحافة واإلعالم

 إذاعة وتلفزٌون:القسم
2017/01/24

consumption patterns of the the media
arab spring revolutions: a field study
students' perceptions in the for the
faculty of journalism and press at aluniversity yarmouk

Media and Studies in
Communication

تحسٌن محمد
انٌس حسن
شرادقة

كلٌة تكنولوجٌا المعلومات

علم الحاسوب:القسم
2017/02/01

Computer and Journal of
Communications

vehicular ad hoc toward secure
networks an overview and comparative
study

ٌوسؾ حافظ
حسٌن الرباعنة

نظم المعلومات الحاسوبٌة:القسم
2016/10/20

Information Computer and
Science

assessment criterion for e- a proposed
learning sites evaluation: an experts?
opinion

هاٌل حسٌن
علً خفاجة

هندسة البرمجٌات:القسم
2017/03/21
2017/09/19

Journal of International
Computer Science and
Information Security
International Journal of
Applied Engineering
)Research (IJAER

network traffic to enhance analyzing
the ids accuracy using intrusion
blacklist

ًمحمد رسم
حسن موسى

configuration management measures
in cmmi

ًمحمود عل
حمد اخرٌوش

تكنولوجٌا االنترنت:القسم
2017/06/15

Approach for A Practical
Detecting Logical Error in
Object Oriented
Environment

approach for detecting a practical
logical error in object oriented

ؼسان عبد
الكرٌم عبدهللا
سمارة

ج) دعم المؤتمرات
تقوم عمادة البحث العممي بتشجيع ودعم اعضاء الييئة التدريسية بالمشاركة في المؤتمرات العالمية العممية
المحكمة وخاصة التي تعقد خارج ااردن وذلك لتعزيز االنفتاح مع الجامعات العالمية وتمييد سبل التعاون بين
الجامعات ،وتقسم المؤتمرات الى قسمين وىي المشاركة من خالل بحث مقبول او المشاركة من خالل الحضور
فقط ،والجدول (  )4يحتوي عمى احصائية بعدد المؤتمرات التي تم المشاركة بيا من قبل اعضاء الييئة
التدريسية:
جدول  4المشاركة فً المؤتمرات

طبٌعة
اسم
الباحث المساهمة

اسم المؤتمر

عنوان البحث

مكان
انعقاد
المؤتمر

بدء فترة
المؤتمر

انتهاء
الفترة

كلٌة الشرٌعة
القسم :الفقه و أصوله
أنس محمد
عوض
الخالٌله

حضور

عبد الرحٌم
خٌر هللا
عمر
الشرٌؾ

بحث مقبول

محمد
عبدالرحمن
حسن
الحجوج

بحث مقبول

سمٌة محمد
احمد الحاج
محمد

بحث مقبول

دور الجامعات فً الوقاٌة من اإلرهاب

السعودٌة

2017/04/11

2017/04/12

القسم  :أصول الدٌن
العالقة مع العلماء ودورها فً
التحصٌن الفكري

اإلسالم والتحدٌات المعاصرة فً ظالل رسالة
عمان

األردن

2017/04/27

2017/04/29

كلٌة اآلداب

القسم  :اللؽة العربٌة وآدابها
نحو النص ،قراءة فً عناصر
التماسك النصً

النص فً الدراسات اللسانٌة والنقدٌة

الجزائر

2016/11 /20

2016/11 /22

القسم  :اللؽة اإلنجلٌزٌة وآدابها

عالء الدٌن
صادق
فارس
جراب
وفاء علً
محمد ابو
حطب
ابراهٌم
فتحً محمد
حواري

Sites as a Postcolonial
Mirror Image of the
Traumatic Caribbean
Self: The Utopian and
Dystopian
Representations of V.
S. Naipaul and Caryl
. . Phillips

in english studies

تركٌا

2017/04/12

2017/04/14

االجتماع السنوي لجمعٌة كلٌات االداب فً
الوطن العربً  /الموتمر الدولً  6للؽة العربٌة

اإلمارات
العربٌة

2017/05/01

2017/05/04

بحث مقبول

Muhammad 's Prophet
Linguistic Etiquette

congress on international
poltical , economic and socail
studies

البوسنة

2017/05/19

2017/05/22

بحث مقبول

Written Supervisors
Feedback on
Jordanian Master's
Students

xiii, 13th international icss
conference on social sciences

النمسا

2017/10/06

2017/10/07

حضور

القسم :وحدة المساقات الخدمٌة  /االداب
نشوان عبد
هللا عبد
القادر
نشوان
ساهر حمد
مسلم
القرالة
راشد ناجً
جبر
فرٌحات

بحث مقبول

قٌاس لسمات الشخصٌة المتحدٌة
لدى الرٌاضٌٌن األردنٌٌن

الرٌاضة جزء منتظم من نمط الحٌاة الٌوم وفً
المستقبل

مصر

2016/11 /01

2016/11 /03

بحث مقبول

لؽة اإلعالم بٌن القاعدة
واالستعمال

المؤتمر الدولً السادس للؽة العربٌة

اإلمارات
العربٌة

2017/05/01

2017/05/04

بحث مقبول

ورشة اخالقٌات البحث العلمً

ورشة اخالقٌات البحث العلمً

مصر

2017/01/17

2017/01/20

كلٌة العلوم

القسم  :الفٌزٌاء

سامً
محمد علً
العلً

conference on international
quantum,antomic,molecular,
and plasma physics

حضور

برٌطانٌا

2017/09/03

2017/09/07

القسم  :وحدة المساقات الخدمٌة  /العلوم
فتحً
محمود
فتحً
الحطاب
اسامة
ٌوسؾ
عبدهللا
عبابنة

بحث مقبول

Efficient Ranking An
Algorithm for Scientific
Research Papers

international arab the
conference on information
technology - acit' 2016

المؽرب

2016/12/06

2016/12/08

بحث مقبول

Iterative Methods New
for SolvingNon-Linear
Equations

conferenceon international
recent advances in pure and
applied mathematics

تركٌا

2017/05/11

2017/05/15

كلٌة اإلقتصاد والعلوم اإلدارٌة
القسم  :اإلقتصاد
احمد عارؾ
محمد
عساؾ

حضور

لٌث عبد هللا
سلٌمان
القهٌوي

بحث مقبول

مؤتمر واجتماع جمعٌة كلٌات وادارة االعمال
والعلوم االقتصادٌة والسٌاسٌة فً الجامعات
العربٌة

لبنان

2017/03/21

2017/03/22

القسم  :إدارة األعمال

خالد عبد
الوهاب
هالل
الزٌدٌٌن
ماجد
عبدالمهدي
محمد
المساعده
خالد عبد
الوهاب
هالل
الزٌدٌٌن

of Application Impact
of Business Process
Reengineering in
improvement the
efficiency and
effectiveness of the

nd international 162 iier 2017
conference on advances in
business management and
information technology
)(icabmit

امرٌكا

2017/02/15

2017/02/16

حضور

المؤتمر العربً الدولً السابع لضمان جودة
التعلٌم العالً

مصر

2017/02/17

2017/02/25

حضور

المجلس العربً لتدرٌب طالب الجامعات
العربٌة

اإلمارات
العربٌة

2017/03/18

2017/03/22

حضور

استشراق المستقبل فً عمادات القبول
والتسجٌل

األردن

2017/04/24

2017/04/27

الحوكمة المؤسسٌة وتطبٌقها فً منظمات
األعمال أساس ا لتطوٌر األداء وتحقٌق
األهداؾ"

األردن

2017/04/19

2017/04/20

المؤتمر الدولً االول لكلٌة االدارة واالقتصاد
الجامعة اللبنانٌة الفرنسٌة

العراق

2017/05/10

2017/05/11

to the conference on invatation
" higher education and
refugees in the mediterranean
"region

لبنان

2017/09/26

2017/09/27

نهاٌة نواؾ
جبر الحمود

بحث مقبول

محمد عبد
حسٌن
حسن

بحث مقبول

خالد عبد
الوهاب
هالل
الزٌدٌٌن

حضور

فؤاد
سلٌمان
محمود
الفسفوس

بحث مقبول

اسماعٌل
ٌونس
ابراهٌم
ٌامٌن

حضور

الحاكمٌة المؤسسٌة واثرها على
أداء الشركات الصناعٌة المساهمة
العامة فً األردن "دراسة
تطبٌقٌة"
Error Pharmaceutical
Detection as a
Mediator of the
Relationship

القسم  :المحاسبة
الوقؾ و دوره فً بعض جوانب
التنمٌة المستدامة

المؤتمر العلمً المحكم والمتخصص حول :
الوقؾ االسالمً والتنمٌة المستدامة

األردن

2017/03/20

2019/03/22

القسم  :العلوم المالٌة و المصرفٌة
المؤتمر العربً الدولً السابع لضمان جودة
التعلٌم العالً

مصر

2017/02/17

2017/02/25

القسم  :التسوٌق
عبد الفتاح
محمود
عسود
العزام

بحث مقبول

أثر األنشطة التسوٌقٌة على جودة
الخدمات المقدمه من قبل
المصارؾ االسالمٌة على رضى
العمالء

المؤتمر العالمً الثامن للتسوٌق االسالمً

تركٌا

عاٌد محمد
عطوان
المعال

بحث مقبول

of Market Impact
Orientation and
Promotional Strategies
on Bank Performance
Jordan sector in

world 179th academics
international conference on
science, social science and
ic3se) will be held ( economics
at oxford , united kingdom on
.19th -20th may, 2017

برٌطانٌا

خالد توفٌق
عبد
الرحمن
العساؾ

بحث مقبول

تدرٌب رجل البٌع على المهارات
البٌعٌة ودورها فً السلوك
الشرائً لسلع التسوق للمستهلك
االردنٌتدرٌب رجل البٌع على
المهارات البٌعٌة ودورها فً
السلوك الشرائً لسلع التسوق
للمستهلك االردنٌتدرٌب رجل البٌع

المؤتمر الدولً الرابع لإلدارة والتدرٌب
والتنمٌة

مالٌزٌا

2017/05/03

2017/05/19

2017/04/28

2017/05/05

2017/05/20

2017/04/29

على المهارات البٌعٌة ودورها فً
السلوك الشرائً لسلع التسوق
للمستهلك االردنً

زكرٌا احمد
محمد عزام

بحث مقبول

عاٌد محمد
عطوان
المعال

بحث مقبول

نضال
محمود
عبدهللا
الرمحً

حضور

RELATIONSHIP THE
BETWEEN PRODUCT
MIX ELEMENTS AND
CONSUMER BUYING
CASE BEHAVIOR ? A
OF JORDAN
of Market Impact
Orientation and
Promotional Strategies
on Bank Performance
Jordan sector in

international conference eigth
on emerging trends in
scientific research

تركٌا

2017/04/29

2017/04/30

international rw- 200th
conference on science,
technology, engineering and
icstem( management

الفلبٌن

2017/06/28

2017/06/29

القسم  :نظم المعلومات المحاسبٌة

نضال
محمود
عبدهللا
الرمحً
نضال
محمود
عبدهللا
الرمحً

المؤتمر السنوي الثامن للمنظمة العربٌة
لضمان الجودة فً التعلٌم بعنوان " تفعٌل
جودة التعلٌم على المستوى االقلٌمً" والمقرر
عقده فً الجامعة األمٌركٌة فً بٌروت  -لبنان
خالل الفترة  2-1دٌسمبر /كانون األول 2016

لبنان

2016/12/01

2016/12/02

حضور

capacity building in + erasmus
higher education programme

اٌطالٌا

2017/02/14

2017/02/15

حضور

المؤتمر العربً لضمان جةدة التعلٌم العالً
iacqa

مصر

2017/02/17

2017/02/25

(الحوكمة المؤسسٌة وتطبٌقها فً منظمات
األعمال اساسا لتطوٌر ااألداء وتحقٌق
األهداؾ)

األردن

القسم  :نظم المعلومات اإلدارٌة
كلثوم
منصور
محمود
الؽنانٌم

بحث مقبول

الحاكمٌة المؤسسٌة واثرها على
أداء الشركات الصناعٌة المساهمة
العامة فً األردن "دراسة
تطبٌقٌة"

2017/04/19

2017/04/20

القسم  :مصارؾ إسالمٌة
حسٌن
محمد
حسٌن
سمحان
ابراهٌم
محمد
ابراهٌم
خرٌس

حضور

بحث مقبول

نحو تصور مقترح لقانون ضرٌبً
اسالمً معاصر

اقتصاد ما بعد النفط

البحرٌن

2016/11 /06

2016/11 /07

تقنٌن الخدمات المالٌة االسالمٌة بأوروبا

أسبانٌا

2017/04/19

2017/04/23

القسم  :وحدة المساقات الخدمٌة  /االقتصاد
effect of integrated he
marketing
communication
elements on
customers? buying
decision (An Empirical
Study of Umniah
Company for
Telecommunication
at zarqa City- Services
)Jordan
impact of direct The
marketing tools on
consumer purchasing
decision of internet
service(An empirical
study of orange
Telecommunication
Company at Amman
)Jordan -city

إٌاد عبد
االله عبد
الحمٌد
خنفر

بحث مقبول

إٌاد عبد
االله عبد
الحمٌد
خنفر

بحث مقبول

احمد عٌسى
محمد داود

بحث مقبول

درجة توظٌؾ معلمً الطلبة
الموهوبٌن النماط التعلم
االلكترونً فً االردن

محمد
الٌاس بكر
العزاوي

بحث مقبول

االعتماد االكادٌمً ومعاٌٌر الجودة
فً التعلٌم العالً فً ضل المنافسة
العالمٌة والعولمة صراع لسٌطرة
األقوى ام تعاون ٌؽنً الجمٌع

 international conference oneconomics, management and
)social study (icemss

الهند

2016/12/25

2016/12/26

conference international
oneconomics and finance
)research(icefr

الهند

2017/04/25

2017/04/26

كلٌة العلوم التربوٌة
القسم  :معلم صؾ
المؤتمر االقلٌمً" اعداد المعلم العربً معرفٌا
ومهنٌا

األردن

2016/11 /29

2016/11 /30

القسم  :رٌاض أطفال
المؤتمر الدولً الرابع لكلٌة التربٌة االعتماد
االكادٌمً طرٌق إلى استدامة الجودة فً
التعلٌم

كلٌة الحقوق

سلطنة عمان

2016/11 /14

2016/11 /17

 الحقوق: القسم
2016/12/16

2016/12/14

هولندا

دورة تدرٌبٌة

حضور

2016/12/16

2016/12/14

هولندا

دورة تدرٌبٌة

حضور

2016/12/16

2016/12/14

هولندا

 الملكٌة/دورة تدرٌبٌة لبرنامج الماجستٌر
الفكرٌة

حضور

2017/05/05

2017/05/03

تركٌا

ًالمؤتمر العالمً الثامن للتسوٌق االسالم

االخبار عن جرائم الفساد االداري
فً القانون االردنً والشرٌعه
االسالمٌة

بحث مقبول

عمر
محمود
سلٌمان
ًالمخزوم
مصطفى
فؤاد محمد
الخصاونة
نداء كاظم
محمد جواد
المولى
محمد مقبل
سالم
ًالعندل

كلٌة التمرٌض
 التمرٌض: القسم
2016/12/08

2016/12/07

األردن

and spiritual therapy palliative
conference

2017/04/08

2017/04/06

أسبانٌا

european -2017 europrevent
congress of preventive
cardiology

2017/10/01

2017/09/23

فلندا

teaching staff +erasmus
mobility

اٌطالٌا

care and refugees. palliative?
current stage of affairs and
?.approaches for the future

2017/10/13

2017/10/11

study of Evaluation
cancer pain
management program
in Jordan
hookah Understanding
smoking behaviors
among non current
cigarettes smokers:
for Implications
prevention programs

involvement Academic
in promoting
acceptable solutions
for refugees?
foreign acceptance in
countries

بحث مقبول

محمود
محمد عبد
القادر
الصراٌرة

بحث مقبول

نضال فرٌد
ًصبح
عٌشه

حضور

ؼادة محمد
حسٌن أبو
شوشة

بحث مقبول

رنا فخري
سلٌمان
عبٌدات

بحث مقبول

بشرى
محمد
سعدي
حسام زلوم

كلٌة الهندسة
 هندسة معمارٌة: القسم
2017/07/09

2017/07/07

برٌطانٌا

ecsee2017

Livable Public Creating
Spaces

هندسة مدنٌة: القسم
2016/12/16

0201/12/14

هولندا

دورة تدرٌبٌة

حضور

2017/02/15

2017/02/14

اٌطالٌا

meeting of the rescue kick-off
project

حضور

2017/07/22

2017/07/21

تاٌالند

international conference th17
& on researches in science
technology (icrst

2017/07/29

2017/07/24

أسبانٌا

structural international
engineering and construction
society ? isec-09

2017/05/11

2017/05/09

األردن

seventh jordanian the
international civil engineering
conference

of concrete Variation
modulus of elasticity
due to the variation of
composition concrete
EXPLORING
BARRIERS IN
IMPLEMENTING
BUILDING
INFORMATION
MODELLING (BIM): A
STUDY PRELIMINIRAY
Destructed Recycling
Concrete in Building
Reconstruction

بحث مقبول

أشرؾ
عادل محمد
شقدان
أشرؾ
عادل محمد
شقدان
محمد
عبدهللا
محمد
الخطٌب

بحث مقبول

ؼانم عبد
الرحمن بكر

بحث مقبول

شحدة محمد
سالمة ؼنام

 هندسة كهرباء: القسم
2016/11 /23

2016/11 /20

انجلترا

conference on international
renewable energy research
and applications (icrera) 2016

2017/10/11

2017/10/09

أسبانٌا

international th9 2017
conference on information
management and engineering
)2017 (icime

أسبانٌا

international th9 2017
conference on information
management and engineering
)2017 (icime

of Axial Development
Flux Permanent
Magnet Generator for
Direct Driven Micro
Wind Turbine

بحث مقبول

طارق
صادق
فوزي
الحسن

security system Home
using PIC
microcontroller

بحث مقبول

واصؾ
عبدالعزٌز
سعادة
سلعوس

بحث مقبول

نزٌه
ناصٌؾ
اسعد حسن

 هندسة مٌكانٌك: القسم
2017/10/11

2017/10/09

Application of the The
Electric Discharge
Technologies for
Mining and

Metallurgical Industry

كلٌة الصٌدلة
القسم  :الصٌدلة
أحالم
شحادة
صالح زٌد
الكٌالنً

بحث مقبول

لبنى محمود
رستم
السوٌلمٌٌن

بحث مقبول

امل هشام
محمود
عزرٌل

بحث مقبول

أحالم
شحادة
صالح زٌد
الكٌالنً

حضور

أشرؾ
عباس
حسٌن
سلٌمان

بحث مقبول

of Characterization
hydrogel films
intended for
transdermal
applications
of 1- Identification
Substituted-6-Fluoro-8Nitro-4-Oxo-1,4Dihydro-Quinoline-3Acid as Carboxylic
New Pim Kinase I
?Inhibitors
of IL-10 and The role
TNF-? cytokines and
STAT4 and TNFSF4
genes as biomarkers
inJordanian patients
with Systemic Lupus
Erythematosus and
their correlations
withdisease outcome

pharmaceutical th fip6
sciences world congress 2017

السوٌد

2017/05/21

2017/05/24

international conference th8
on emerging trends in
scientific research

تركٌا

2017/04/29

2017/04/30

المؤتمر الدولً االردنً السادس للحساسٌة
والمناعة

األردن

2017/07/26

2017/07/28

world congress of th fip77
pharmacy and pharmaceutical
sciences 2017

كورٌا

2017/09/10

2017/09/14

كلٌة الفنون والتصمٌم
القسم  :التصمٌم الجؽرافٌكً
بحث عملى فى فنون جرافٌك -
ورشة عمل

الملتقى الدولى االول لفنون الجرافٌك

مصر

2017/04/20

2017/04/25

القسم  :التصمٌم الداخلً
حسنً
محمد
سلٌمان ابو
كرٌم
أحمد
موسى
حسن
شاوٌش

حضور

بحث مقبول

اعمال فنٌه عدد 2

بحث مقبول

of Radio in The Role
National Development
Particularly in
Jordanian Rural Areas

حضور اجتماع اللجنة التنفٌذٌة لجمعٌة كلٌات
الفنون الجمٌلة -اتحاد الجامعات العربٌة

لبنان

2016/10/21

2016/10/23

مهرجان الوان دكالة

المؽرب

2017/03/23

2017/03/26

كلٌة الصحافة واإلعالم
القسم  :الصحافة واإلعالم
محمدنور
صالح
عبدالكرٌم
العدوان

communication international
management conference

الهند

2017/01/10

2017/01/12

القسم  :إذاعة وتلفزٌون
تحسٌن
محمد انٌس
حسن
شرادقة
تحسٌن
محمد انٌس
حسن
شرادقة
اشرؾ فالح
ٌوسؾ
الزعبً
محمود
ابراهٌم
ٌوسؾ
شلبٌه

أخالقٌات البحث العلمً

مصر

2017/01/17

2017/01/20

حضور

بحث مقبول

واقع وتحدٌات الفجوة الرقمٌة
العالمٌة فً اإلعالم الجدٌد فً ظل
مجتمع المعرفة

اإلعالم  -الواقع و التحدٌات

لبنان

2017/03/27

2017/03/30

بحث مقبول

دور الصورة السٌمائٌة فً الخطاب
اإلعالمً اإلرهابً وأثر ذلك على
المتلقً

ملتقى معهد الصحافة وعلوم االخبار

تونس

2017/04/13

2017/04/15

ظاهرة اإلرهارب فً الخطاب اإلعالمً
المرجعٌات والتمثالت والمساحات الفارؼة

تونس

2017/04/13

2017/04/15

حضور

كلٌة تكنولوجٌا المعلومات
القسم  :علم الحاسوب
خالد
ولٌد ّذٌب
منصور
محمد عبد
الرحٌم
محمد

بحث مقبول

Keystroke Adopted
Rhythm for Password
Hardening

international conference th11
on passwords

ألمانٌا

2016/12/05

2016/12/07

بحث مقبول

حضور فقط

aci2-2016

المؽرب

2016/12/06

2016/12/08

حسان

2017/03/30

2017/03/29

سنؽافورة

th 19: 2017 iccmcm
international conference on
computational mathematics
computational model and

2017/04/06

2017/04/04

األردن

international conference the
on information and
communication systems -icics
2017

2017/02/25

2017/02/17

مصر

ًالمؤتمر العربً لضمان جةدة التعلٌم العال
iacqa

2017/05/04

2017/05/01

اإلمارات
العربٌة

المؤتمر الدولً السادس للؽة العربٌة

2017/05/04

2017/04/30

اإلمارات
العربٌة

المؤتمر السادس للؽة العربٌة واإلجتماعات
المرافقة له

اذربٌجان

international conference nd172
on science, technology,
engineering and management

2017/05/31

2017/05/30

of the Simulations
Large Hadrons
Collisions Using Monte
Carlo Tools by Essam
Al Daoud
Password: A Elastic
New Mechanism for
Strengthening
Passwords Using Time
between Delays
Keystrokes

بحث مقبول

عصام فالح
سعٌد الداود

بحث مقبول

خالد ولٌد
خالد محمود

حضور
توظٌؾ تقنٌة المعلومات لتمٌٌز
الكتابة العربٌة الٌدوٌة

بحث مقبول

حضور
an Certifying
Interoperable model of
Personal Health
Records for Multiple
Patients Sclerosis

مرام ٌوسؾ
عبدهللا
ًالسفارٌن
محمد
مصطفى
سلٌمان
الحاج حسن
محمد عبد
الرحٌم
محمد
حسان

بحث مقبول

بٌداء طه
رشٌد
ًالحمدان

بحث مقبول

خالد صالح
صالح
معابرة

حضور

احمد حسٌن
امٌن القرم

بحث مقبول

عصام سعٌد
صالح
الهناندة

بحث مقبول

هاٌل حسٌن
علً خفاجة

بحث مقبول

عصام
ٌوسؾ
محمود
جبرٌن

 نظم المعلومات الحاسوبٌة: القسم
2016/12/08

2016/12/06

المؽرب

international arab the
conference on information
technology - acit' 2016

2016/12/08

2016/12/06

المؽرب

international arab the
conference on information
technology - acit

2107/05/14

2017/05/12

تركٌا

conference on nd world2
technology, innovation and
entrepreneurship

2017/05/21

2017/05/18

تركٌا

conference on international
cyber politics, cybersecurity
and international relations

Impact of E- The
Learning Usage on
Students?
Achievements: A Case
Study

and Overview
Comparison of Three
Classifiers: Arabic
Documents as a Case
Study
of students Trends
toward using
computers in their
Studying plan of Arts
college in and design
Zarqa University

 هندسة البرمجٌات: القسم
Study of Empirical
Analysts? Practices in
Packaged Software
Implementation at
Software Small
Enterprises
RGB Color Enhancing
Image EncryptionDecryption Using OneDimensional Matrix

2016/12/08

2016/12/06

المؽرب

arab conference international
on information technology

2016/12/08

2016/12/06

المؽرب

international arab the
conference on information
)technology (acit

2016/12/08

2016/12/06

المؽرب

المؤتمر العربً الدولً لتكنولوجٌا المعلومات
acit 2016

حضور فقط

بحث مقبول

2017/04/28

2017/04/27

تونس

international second
conference on trends in
computing and information
)ictcit 2017( technology

System E-learning
Barriers: & Challenges
A Case Study

بحث مقبول

بحث مقبول

محمد
ًرسم
حسن
موسى
حامد جاسم
خالد
الفواعره
عصام
ٌوسؾ
محمود
جبرٌن

 تكنولوجٌا االنترنت: القسم
2017/05/18

2017/05/17

األردن

international conference th8
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د) دعم لمشارٌع البحثٌة:
تطرح عمادة البحث العممي بشكل سنوي من خالل دورات تطرح عمى الفصل االول والثاني لتقديم
مقترحات لمشاريع بحثية تخدم الجامعة والمجتمع المحمي ،وفيما يمي عرض لممشاريع التي تم
منحيا العضاء الييئة التدريسية حيث تم دعم  70مشرع بحث عممي لمختمف كميات الجامعة،
وتقسم ىذه المشاريع الى قسمين تطبيقي حسث تم دعم  32مشروعا بحثيا كما ىو موضح في
الجدول ( ، )5ونظري حيث تم دعم  38مشروعا بحثيا كما ىو موضح في الجدول (.)6

د )1.المشارٌع البحثٌة التطبٌقٌة:
جدول  5المشارٌع البحثٌة التطبٌقٌة

كلٌة الهندسه
اسم الباحث

عنوان المشروع البحثً

بشرى محمد سعدي حسام زلوم

gendered spaces: the social meaning of home-making
across culture
أثر تخطٌط وتصمٌم األحٌاء السكنٌة فً السلوك اإلنسانً فً ضواحً مدٌنة عمان
بالتركٌز على نواحً التفاعل االجتماعً
analysis on contractor's liability under fidic conditions

مالك محمد عبد الرحمن
المومنً
أٌمن عبدهللا محمد ابو حماد

كلٌة الصٌدلة
محمود عبد الرحٌم محمود
الشاعر

)elaboration of new phosphoinositide 3-kinase delta (pi3kd
inhibitors using virtual co-crystallized pharmacophore
generation and in vitro analysis

كلٌة تكنولوجٌا المعلومات
عصام فالح سعٌد الداود
اٌمان فارس موسى مشاقبه
هاٌل حسٌن علً خفاجة
محمود محمد حمدان المحاشً
محمود علً حمد اخرٌوش
فراس ٌوسف خلٌل عمر
غسان عبد الكرٌم عبدهللا سمارة

minimal walking technicolor simulation
person identification from distant based multimodal
biometric hand - face fusion
arabic root extraction using a hybrid technique
dna searching algorithms support nanotechnology
organizational training measures in cmmi
car accidents prevention system
a practical approach for detecting logical error in object
oriented environment

كلٌة التمرٌض
غادة محمد حسٌن أبو شوشة

beliefs and adherence to oral versus infusion chelation
therapies in jordanian children and adolescents with
thalassemia major: a comparative study

كلٌة العلوم
مالك محمد حسن خلٌل

effectiveness of mindfulness-based intervention on
perceived stress, state anxiety, and self-esteem among
undergraduate nursing students

كلٌة العلوم التربوٌة
طالل عبدهللا محمد الزعبً

استخدام المنظم المتقدم ونموذج بوسنر فً التغٌر المفاهٌمً لتدرٌس مادة العلوم
وأثرهما على اكتساب المفاهٌم العلمٌة وتنمٌة مهارات التفكٌر العلمً والتفكٌر الناقد
لدى الطلبة الصف الثامن األساسً

اشرف فؤاد احمد كنعان
عمر أحمد محمد همشري

المشكالت التً ٌعانً منها طلبة الدراسات العلٌا فً كتابة رسائل الماجستٌر
والدكتوراه
واقع استخدام طلبة كلٌة العلوم التربوٌة فً جامعة الزرقاء لمواقع التواصل
االجتماعً كمصادر للمعلومات واتجاهاتهم نحوها

كلٌة االقتصاد
حمٌد جاسم حمٌد الجمٌلً
محمد عبد حسٌن حسن

حسن ٌاسٌن طعمة طعمة

اشكالٌة االستثمارات العربٌة البٌنٌة و االستثمارات العربٌة الموظفة فً الخارج
the role of strategic information systems in building
strategic alliances: application to al-hikma pharmaceuticals
company
estimation and analysis of the jordanian consumer
expending pattern using the quadratic expenditure system
)(qes

خالد عبد الوهاب هالل الزٌدٌٌن

role of training strategies and its impact on the
organizational excellence for the jordanian commercial
banks
لجامعات واثرها فً حماٌة المجتمعات من الفساد االداري -دراسة حالة جامعه
الزرقاء
impact of the job empowerment in managerial decisions:
application on sample of managers in jordanian ministries
centers

ماجد عبدالمهدي محمد المساعده

impact of application of the media planning in crisis
management a case study of the directorate general of
jordanian civil defense

لٌث عبد هللا سلٌمان القهٌوي

حازم خالد محمد شحادة

اٌمن صالح مصطفى حرب

the effect of accounting reservation in the fairness of the
financial statements in the private hospitals in jordan
العوامل المؤثرة فً تكالٌف الوكالة "دراسة تطبٌقٌة على البنوك التجارٌة المدرجة فً
بورصة عمان

رائد جمٌل عطا جبر

أثر الحاكمٌة المؤسسٌة على مستوى تمهٌد الدخل فً البنوك األردنٌة  :دراسة تطبٌفٌة

عبد الفتاح محمود عسود العزام

electronic marketing and its impact on the marketing
performance on the jordanian communication companies
أثر التدرٌب داخل مكان العمل فً تحسٌن وتطوٌر أداء العاملٌن فً الشركات
الصناعٌة

عمر فرٌد مصطفى شقور

حسٌن علٌان ارشٌد الهرامشة

كلٌة اآلداب
رٌحان اسماعٌل احمد المساعٌد
ابراهٌم فٌاض فالح المعاقبة
االء حسٌن محمد سمحان

المدارات الداللٌة فً تلقً صورة المرأة فً الشعر القدٌم ،قراءة فً " بان الخلٌط "
لجرٌر
the impact of teacher's questions types on learners
outcomes
intertextuality as a tool of enquiry in tumblr social website

د )2.المشارٌع البحثٌة النظرٌة:
جدول  6المشارٌع البحثٌة النظرٌة

كلٌة الشرٌعة
عنوان المشروع

اسم الباحث
اٌمن عٌسى احمد زعاترة
نجوى بدر محمد قراقٌش
تٌسٌر خمٌس حسٌن العمر

معنى التوقؾ عند األصولٌٌن
أكل ُ الولًّ من مال الٌتٌم فً الفقه اإلسالمً
ضمانات العالقات الدولٌة حال الحرب بٌن الشرٌعة و الفانون

كلٌة اآلداب
كوثر اجود نصوح حسن
مروان حرب عبدالكرٌم
القرٌوتً
نادر احمد ابراهٌم جرادات
صالح محمد محً الدٌن
حسٌن الكٌالنً
مؤٌد توفٌق عقل حٌدر
خالد محمد دخل هللا
الحمادٌن
عالء الدٌن صادق فارس
جراب
معاذ تٌسٌر محمد عٌاصرة

literaria coleridge's theories in literature through his biographia
vision of death in emily dickinson's selected poems
فاعلٌة استخدام السٌكودراما فً خفض أعراض العنؾ الجامعً لدى عٌنة من طلبة جامعة الزرقاء الخاصة
الدمقرطة فً عصر الربٌع العربً
سٌاسة حسن نواٌا العرب تجاه برٌطانٌا وفرنسا لنٌل حقوقهم فً الحرٌة والوحدة واالستقالل فً بالد الشام
بٌن عامً (1922 -1914م)
management the implementation of e-learning among jordanian schools
notion of regionalism in alice walker's the color purple the
المعجزة بٌن الفرق االسالمٌة

كلٌة العلوم
فتحً محمود فتحً الحطاب

mining: a guide to new researches by analyzing future work in data
papers scientific

كلٌة االقتصاد
ثائر احمد علً ابو سلٌم
زٌاد عبد الحلٌم عبد المنعم
الذٌبه
محمد موسى جفال المومنً
نهاٌة نواؾ جبر الحمود
ابراهٌم محمد ابراهٌم
خرٌس

تقٌٌم البطالة فً االقتصاد األردنً فً ظل التحوالت الدٌموؼرافٌة
مدى ادارك الشركات االردنٌة الهمٌة تخصص نظم المعلومات المحاسبٌة
based mechanism for hot data storage in hbase system cluster
a " empowerment and its impact on managerial creativity management
" the greater amman municipality field study in
countrieseconomic growth and an empirical study for mena
unemployment relationship

كلٌة العلوم التربوٌة
احمد عٌسى محمد داود

استراتٌجٌات تعلم األطفال وتعلٌمهم الشائعة لدى معلمً الصفوؾ الثالثة األولى

كلٌة الصٌدلة
محمد عصام الدٌن
محمدعمر ابو عصب

pharmacy practice details in jordan community

كلٌة تكنولوجٌا المعلومات
ٌوسؾ حافظ حسٌن
الرباعنة
محمد منصور خروٌع
العثمان
حامد جاسم خالد الفواعره
عصام ٌوسؾ محمود
جبرٌن

clustering algorithms: a second look data
malware detection and protection schema intelligent
quality model for maintenance software purposes software
analysts expertises in requirement determination: critical requirements
proficiencies

)3

ترتٌب الجامعة حسب تصنٌؾ  Webometricsالعالمً

جدول  7تصنٌؾ الجامعة محلٌا وعربٌا ودولٌا

الشهر

الجامعات االردنٌة

الجامعات العربٌة

عالمٌا

كانون الثاني20 17 -

18

165

5100

تموز20 17 -

15

148

4495

ترتيب الجامعة باالعتماد عمى معيار التميز العممي والبحثي  Excellenceىو االول عمى مستوى الجامعات
االردنية الخاصة لتققيم شير . 2017/7/1ويعد تصنيف  webometricsمن اشير معايير تصنيف الجامعات
عمى مستوى العالم و يصدر في ىذا التصنيف في

إسبانيا عن المجمس العالي لمبحث العممي دف التقييم ىو

تحسين وجود مؤسسات التعميم العالي والبحث العممي عمى اإلنترنت وتشجيع نشر المقاالت العممية المحكمة وىو
تقييم نصف سنوي حيث يصدر في شير  1وشير  7من كل عام.

)4

دعم نشر الكتب
تقوم عمادة البحث العممي بدعم تاليف وطباعة الكتب المنيجية العضاء الييئة التدريسية من خالل
رصد مكافات مجزية لممؤلفين وتحمل تكمفة طباعة الكتب كاممة .وقد قامت الجامعة بدعم تاليف
وطباعة الكتب التالية:

جدول  8دعم تالٌؾ وطباعة الكتب

الكتاب

مقدمة فً تارٌخ االردن وفلسطٌن
الثقافة اإلسالمٌة
اخالقٌات الطالب الجامعً
التربٌة الوطنٌة (حالٌا ضمن اجراءات الطباعة)

عدد النسخ

1000
1000
1000
1500

 )5المجالت العلمٌة العالمٌة المحمكة والفهرسة :
أ) احصائٌات ابحاث مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات االنسانٌة
)Zarqa Journal for Research and Studies in Humanities (ZUJ
تصدر عن عمادة البحث العممي مجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات االنسانية ،وىي م جمة عممية محكمة
مفيرسة عالميا متخصصة في العموم اإلنسانية ،تنشر عمى صفحاتيا نتاج أعمال بحثية مختمفة ،تمتاز
باألصالة ،وتضيف إلى المعرفة اإلنسانية ما يستفيد منو الباحثون في شتى فروع العموم اإلنسانية.

شكل ( :)6ؼالؾ مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات االنسانٌة
جدول  9ؼالؾ مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات االنسانٌة

احصائية 2017
االبحاث المستقبمة من المجمة

180

االبحاث المقبولة

%11

االبحاث المنشورة في اعداد هذه

60

السنة
اعداد المجمة سنويا

 + 3عدد خاص بالتربية

عدد المحكمين الذين قيموا االبحاث

162

الفهرسة العالمية



Ebsco



Ulrich's



Copernicus



ResearchBib



معامل التأثير العربي (الصادر عن اتحاد جامعات الدول العربية) لممجمة 1.72 :



اعتماد المجمة لمترقية من قبل لجنة اعتماد المجالت في الجامعة االردنية



تم التقديم لمقواعد العالمية التالية وهي االن في مرحمة التقييم:



)Clarivate ( Thomson ISI, Web of knowledge



)Elsevier ( Scopus

ب) احصائٌات ابحاث المجلة الدولٌة العربٌة لتكنولوجٌا المعلومات
)International Arab Journal of Information Technology (IAJIT
تشرف كلٌة تكنولوجٌا المعلومات على اصدار المجلة العربٌة الدولٌة لتكنولوجٌا المعلومات منذ عام  ،2003وهً المجلة
الرسمٌة التحاد الجامعات العربٌة فً تكنولوجٌا المعلومات .وقد صنفت فً أكثر من أربع عشرة مؤسسة من

مؤسسات الفهرسة العالمٌة ،من أشهرها :ثومٌسون ،والسٌفٌر لفهرسة الدورٌات العلمٌة المحكمة.

شكل ( :)7المجلة العربٌة الدولٌة لتكنولوجٌا المعلومات

جدول  10احصائٌة المجلة العربٌة الدولٌة لتكنولوجٌا المعلومات

احصائية 2017
االبحاث المستقبمة من

1300

المجمة

%7

االبحاث المقبولة
االبحاث المنشورة في

112

اعداد هذه السنة

 + 6عدد خاص

اعداد المجمة سنويا
عدد المحكمين الذين قيموا

200

االبحاث

مفيرسة ضمن ( )14مؤسسة عالمية اىميا:
الفهرسة العالمية

 Clarivate ( Thomson ISI, Web of knowledge) وليا معامل تاثير ( )0.724
Elsevier ( Scopus) 

المجمة الدولية لضمان الجودة International journal for quality

ج)

Assurance
حصمت جامعة الزرقاء عمى موافقة معالي وزير الدولة لشؤون االعالم وىيئة االعالم ،إلصدار مطبوعة
متخصصة تُعنى بالبحث العممي ،بعنوان "المجمة الدولية لضمان الجودة" ،وىي نصف سنوية ،وتصدر بالمغتين
الجودة في

العربية واالنجميزية  .وتنشر البحوث التي تعنى بالمواضيع العممية والنظريات السائدة في ضمان

مختمف المجاالت االقتصادية االدارية والصناعية والزراعية والطبية والصيدالنية  ،كما تيتم بالمواضيع األصيمة
ذات القيمة العممية والعممية التي تعود بالقيمة والفائدة عمى االشخاص الميتمين في ادارة المؤسسات المختمفة.

 )6المبتعثٌن داخلً  /خارجً
بمغ عدد المبتعثين خالل العام الدراسي (  51 )2017/2016مبتعث كماىو موضح في الجدول (  ،)3ويتبين من
ىذ الجدول عدد الذين انيو ابتعاثيم والذين مازالوا عمى مقاعد الدراسة عمى مستوى الماجستير والدكتوراة.
جدول  11المبتعثٌن الخارجٌٌن والداخلٌٌن

داخمي

المجموع

خارجي

أنهى

فعال

أنهى

فعال

الدكتوراة

1

2

9

18

30

الماجستير

14

1

4

1

21

يوضح جدول ( )12توزيع المبتعثين عمى الكميات وبمد االبتعاث كما ويبين حالة المبتعث من حيث انو مازال
يدرس (فعال) او انو انيى الدراسة خالل العام الدراسي (.)2017/2016
جدول  12توزٌع المتعثٌن على الكلٌات وبلد االبتعاث
الكمية

الجامعة

الدولة

العدد

حالة المبتعث

الدرجة العممية
ماجستير

ماجستير

دكتوراه

الزرقاء

االردن

4

4

-

-

West of England

بريطانيا

2

-

2

-

جامعة اولدنبورج

المانيا

1

-

1

-

-

الزرقاء

االردن

4

4

-

-

-

West of England

بريطانيا

1

-

1

-

Anglia Ruskin

بريطانيا

1

-

1

-

+

أنيى

فعال

دكتوراة
كمية تكنولوجيا
المعمومات

كمية االقتصاد

والعموم اإلدارية

University

-

-

كمية الصحافة
واالعالم

كمية اليندسة

Malaysia Terengganu

ماليزيا

1

-

1

-

جامعة كوفنتري

بريطانيا

1

-

1

-

الجامعة االسالمية العالمية

ماليزيا

1

-

1

-

جامعة اوتار ماليزيا

ماليزيا

1

-

1

-

West of England

بريطانيا

1

-

1

-

-

الجامعة االردنية

االردن

3

3

-

-

West of England

بريطانيا

4

-

1

3

-

-

West of England

بريطانيا

1

-

-

1

-

الجامعة االردنية

االردن

1

1

-

-

-

الجامعة االردنية

االردن

2

1

1

-

الجامعة االردنية

االردن

1

-

1

-

-

جامعة ليفربول

بريطانيا

1

1

-

-

-

جامعة مانشستر

بريطانيا

1

1

-

-

-

University of Reading

بريطانيا

1

-

1

-

Queen's University

بريطانيا

1

-

1

-

-

University of Central

بريطانيا

1

-

1

-

-

University of Bradford

بريطانيا

1

-

1

-

-

Queen's University

بريطانيا

1

-

1

-

-

كمية التمريض

Nottingham

بريطانيا

1

-

1

-

كمية العموم التربوية

الجامعة االردنية

االردن

1

1

-

-

جامعة ليدز

بريطانيا

1

-

1

-

-

West of England

بريطانيا

1

-

1

-

-

Queen's University

بريطانيا

1

-

1

-

-

جامعة قبرص الدولية

قبرص

3

3

-

-

-

جامعة كوفنتري

بريطانيا

1

1

-

-

-

الجامعة األردنية

األردن

1

-

1

-

-

جامعة برونيل

بريطانيا

1

-

1

-

-

كمية الصيدلة

Belfast

England Birmingham

-

-

Belfast

كمية االداب

-

Belfast
كمية الفنون والتصميم
كمية العموم

 )7التفرغ العلمً
تنمح عمادة البحث العممي العضاء الييئة التدريسية فرصة التفرغ العممي في احد الجامعات االجنبية
مسيمتا منو بتعزيز وتطوير البحوث العممية عمى المستوى المحمي والعالمي من خالل التشارك مع
الجامعات والمراكز البحثية العالمية.
جدول  13دعم التفرغ العلمً

التفرغ العممي
اسم عضو هيئة التدريس

الكمية

الجامعة /المؤسسة

البمد

أ.د.بسام الحمو

الهندسة

جامعة montan

مدينة  leabonفي النمسا

د.أحالم الكيالني

الصيدلة

جامعة كوينز

بريطانيا

د.محمود الشاعر

الصيدلة

جامعة نوتنغهام

المممكة المتحدة

 )8ورش العمل والدورات
لغايات تطوير وتحسين كفاءات وميارات اعضاء الييئة التدرييسية واالدارية تقوم عمادة البحث العممي
بدعم المشاركة بورش العمل التى ليا دور في تطوير العممية التعميمية سواءا كانت داخممية ام خارجية.
جدول  14دعم ورش العمل

ورش العمل والدورات
اسم عضو هيئة

الكمية

الجامعة /المؤسسة

البمد

أعضاء هيئة

د.نضال عيشة

التمريض

جامعة st.georges

سواحل

1

university

الكاريبي

المبرمجون

مركز الحاسوب

شركة Apptrainers

األردن

1

المشرفة مرام محمد

مشرفة مختبر

الجامعة األردنية

األردن

1

أ.د.أحالم الكيالني

الصيدلة

جامعة العين لمعموم

االمارات

2

د.خالد الزيديين

اإلقتصاد

مؤسسة الفنار لإلعالم

تركيا/اسطنبول

1

المشرفة سعاد

مشرفة مختبر

الجمعية العممية الممكية

األردن

1

د.أمل هشام

الصيدلة

جامعة الزيتونة

األردن

1

د.خالد السواعي

اإلقتصاد

بمدية أبو ظبي

االمارات

1

التدريس

صوفان

العموم

والتكنولوجيا

التدريس

