البحث العلمي
دعم البحث العلمي في مختلف كليات الجامعة:
تقوم العمادة ممثلة بعمادة شؤون البحث العلمي بتقديم منح وجوائز ألعضاء الهيئة التدريسية لتشجيع
الباحثين على النشر العلمي في المجالت والمؤتمرات العالمية المرموقة ،ويرتبط هذا الدعم بشكل وثيق
مع مستوى المجلة وسمعتها أو المؤتمر المراد المشاركة فية ،ويتخذ هذا الدعم صورة دعم المشاريع
البحثية ،ودعم تحمل تكاليف النشر ،باإلضافة إلى جوائز النشر والمؤتمرات.
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المشاريع

تغطية تكاليف النشر

.7102/7102

جوائز النشر
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3

0

2

6

كلية اآلداب

5

6

5

9

كلية العلوم

4

5

2

5

كلية االقتصاد والعلوم
اإلدارية
كلية العلوم التربوية

11

14

16

16

3

5

1

5

كلية الحقوق

1

1

0

0

كلية العلوم الطبية المساندة

0

0

0

0

كلية التمريض

5

0

0

6

كلية الهندسة التكنولوجية

3

4

2

3

كلية الصيدلة

3

0

0

6

كلية الفنون والتصميم

4

1

0

4

كلية الصحافة واإلعالم

2

1

0

0

كلية تكنولوجيا المعلومات

11

5

3

14

24
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أ) الدعم المالي في صورة جوائز النشر:
يعرض الجدول اآلتي رقم" "7األبحاث العلمية المنشورة في مجالت علمية عالمية وذلك في مختلف
كليات الجامعة:

جدول رقم ""2

األبحاث العلمية المنشورة في مجالت علمية عالمية مفهرسة ومحكمة في العام الجامعي 7102/7102
( )0قسم :الفقه وأصوله:

أوالً  -كلية الشريعة
تاريخ قبول

اسم الباحث

عنوان البحث

اسم المجلة

النشر

أنس محمد عوض الخاليله.

دية منافع األعضاء

مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات

3107/01/32

أنس محمد عوض الخاليله.

األحكام الشرعية لمهنة تصفيف الشعر للرجال
والنساء

مجلة جامعة القصيم

3107/01/32

دراسات الشريعة والقانون

3102/10/02

أنس محمد عوض الخاليله.

حكم الزواج بهدف الحصول على الجنسية على
ضوء مقاصد الشريعة في الزواج

2

عبد الرحيم خير هللا عمر الشريف.

الدفاع النفسي باإلسقاط عند المستشرقين ،تكرار
القصص القرآني نموذجا

مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية

3102/17/32

بسام محمد قاسم عمر.

أحكام المفقود بين الفقه اإلسالمي وقانون األحوال
الشخصي األردني والكويتي

مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
للبنين في القاهرة

3102/17/20

ثانياً  -كلية اآلداب

( )0قسم :اللغة العربية وآدابها:

ريحان اسماعيل احمد المساعيد.

فاعلية االتساق الصوتي في انسجام النص الشعري
" خمرية أبي نواس النونية أنموذجا "

دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية

3107/01/10

معايير القيمة بين الفكر الفلسفي ورؤى النقد
األدبي الحديث
3107/00/02

ريحان اسماعيل احمد المساعيد.
دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية
حنان محمد موسى حموده.

الشاهد الديني والتاريخي بين العتبات والنص في
رواية جسر بنات يعقوب لحسن حميد

حنان محمد موسى حموده.

أضواء على منهجية التحقيق عند األستاذ الدكتور
محمد الدروبي

األكاديمية للدراسات االجتماعية
واإلنسانية

مجلة كلية التربية للبنات

3102/10/32

3102/10/03

( )7قسم:اللغة االنجليزية وآدابها:
ابراهيم فتحي محمد حواري.

congratulation strategies of
jordanian efl postgraduate
students

نبراس عبد الهادي محمود العمر.

cultural identity in sinan antoon's
washer self-translated the corpse

Indonesian Journal of

3107/01/33

Applied Linguistics
International journal of
English Linguistics
supervisors written feedback

ابراهيم فتحي محمد حواري.

ابراهيم فتحي محمد حواري.

سمية محمد احمد الحاج محمد.

7102/10/00

Academic

on jordanian master's students
a study of apology strategies in
english: a case study on
jordanian and asian
undergraduate students

Research International

3102/10/02

World English Arab
)Journal (AWEJ

3102/12/37

speaking and silence as means
of resistance in alifa rifaat's
"distant view of a minaret "and
"bahiy

of International Journal
Women's Studies

3

3102/10/12

: وحدة المساقات الخدمية:) قسم3(
:العلوم

 كلية- ًثالثا
: الرياضيات:) قسم0(

7102/10/03

Global Journal of Pure and

designs for multiple comparisons
of control versus treatments

Applied Mathematics.

exact solution for camassa7102/10/01

Global Journal of Pure

and Applied Mathematics

.غريب موسى ابراهيم غريب

holm equations which desribe
pesudo-spherical surface

relations between the complex

.شوكت محمود رشيد الخزاعله

neutrosophic sets with their
7102/10/10

.غريب موسى ابراهيم غريب

Axioms

applications in decision making

: الفيزياء:) قسم7(
time-domain reflectometry
method for automated

measurement of crack
Journal of thermoplastic
7102/16/03

propagation during mode i dcb

composite materials

te
effects of abrasion on
mechanical properties of km2600 and s glass tows

7102/16/03

.احمد عبد نايف ابو عبيد

.احمد عبد نايف ابو عبيد

Textile research journal

: وحدة المساقات الخدمية:) قسم3(
ground state properties of
7102/12/30

Journal of Applied

closed shell 4he nucleus under

Mathematics and Physics

compression

:اإلدارية

 كلية االقتصاد والعلوم- ًرابعا

.محمد حسن عيد ابو صعيليك
: االقتصاد:) قسم0(

: إدارة االعمال:) قسم7(

7102/11/70

IInternational Journal of

the effect of ownership structure

Economics and Financial

and corporate debt on audit qualty:

Issues

evidence from jordan

.خالد عبد الوهاب هالل الزيديين

the effect of strategic vision for the

7102/10/31

Modern Applied Science

university authorities in

administrating the internal client:

4

.خالد عبد الوهاب هالل الزيديين

the impact of the adoption of the

7102/16/00

Zarqa Journal for

benchmarking method in

Research and Studies in

assessing the university

ماجد عبد المهدي محمد

Humanities

performance

.المساعده

the effect of strategic vision for
the university authorities in
7102/16/07

Modern Applied Science

administrating the internal

ماجد عبد المهدي محمد

client:

.المساعده

: المحاسبة:) قسم3(
 مجلة المحاسبة/ مركز البحوث

أثر الحاكمية المؤسسية في حماية شركات

والمراجعة

التأمين األردنية من اإلفالس المالي

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

أثر إدارة الدخل على استمرارية شركات

7102/01/02
7102/01/02

جامعة الدول العربية

.أيمن صالح مصطفى حرب

التأمين األردنية

.يمن صالح مصطفى حرب

المواءمة بين المعايير المحاسبية اإلسالمية
7102/11/10

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات

 مواجهة:والمعايير المحاسبية الدولية

االقتصادية واإلدارية

التحديات القائمة في الدول العربية

.رائد جميل عطا جبر

the impact of the integration

between the relevance and
reliability of accounting

information (a) in the level of
7102/16/76

International Journal of

Economics and Finance

accounting disclousrein

Jordanian industrial films

.عمر فريد مصطفى شقور

the effect of activity-based
7102/16/72

Accounting and Finance
Research

costing (abc) on managing the

efficiency

.نبيل بشير الحلبي

the effect of accounting
Accounting and finance
7102/12/76

Research
Academy of Accounting
and Financial Studies

7102/12/72

reservation in the fairness of the
financial statements in the
private hosp

.ايمن صالح مصطفى حرب

the effect of accounting
performance on accounting
systems, planning information
and controlling in

Journal

.فؤاد سليمان محمود الفسفوس

: نظم المعلومات المحاسبية:) قسم6(
استخدام الموازنات التخطيطية في تحسين التخطيط
والرقابة وتقييم األداء في الشركات الصناعية
األردنية المساهمه العامة

7102/01/00

الفكر المحاسبي

5

.نضال محمود عبد هللا الرمحي

نضال محمود عبد هللا الرمحي.

نضال محمود عبد هللا الرمحي.

زياد عبد الحليم عبد المنعم الذيبه.

زياد عبد الحليم عبد المنعم الذيبه.

اثر تيني نظام تخطيط موارد المؤسسة على
التقارير المالية للشركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة عمان
قياس مدى تطبيق إطار( )cosoللرقابة الداخلية
من وجهة نظر المدققين الخارجيين في الشركات
المساهمة العامة
ome influential elements in
improving effectiveness of
external audit
impact of activity-based costing
(abc) system on competitiveness
of industrial joint stock
companies

المجلة العلمية للدراسات التجارية
والعلمية

مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات
اإلنسانية

7102/01/00
7102/01/00

Accounting and Finance
Research

7102/00/73

رماح للبحوث والدراسات

7102/10/10

( )2قسم :المصارف اإلسالمية:
international jordan of
حسين محمد حسين سمحان.

applied business and

the use of costing system based

economic research

on activity in islamic banks

7102/10/72

impact of modarabah dealer by
effort value accounting on

عبد اهلل إبراهيم عبد اهلل نزال.

islamic bank financial
statements

International Journal of

Economics And Finance

7102/07/02

اثر حجم المصارف اإلسالمية ومخاطر
حسين محمد حسين سمحان.

عملياتها على ربحية حسابات االستثمار
المطلقة

weakness of financial
عبد اهلل إبراهيم عبد اهلل نزال.

( )0قسم :معلم صف:

د .عبد السالم الجعافرة

د .عبد السالم الجعافرة

د .أحمد داود

د .أحمد داوود

performance in jordan islamic
bank

دراسات علوم الشريعة والقانون
Academy of Strategic
Management Journal

7102/17/72
17/09/2018

خامساً  -كلية العلوم التربوية:
درجة توظيف معلمي اللغة العربية في المرحلة
الثانوية في محافظة الزرقاء للمستحدثات
التكنولوجية في التعليم من وجهة نظرهم.
The Linguistic Enlightenment Level
of Eleventh (11) Grade Students in
Jordan and its Relationship with
some variables
أثر استخدام استراتيجية سوم ) (SWOMفي
تدريس التاريخ على التحصيل واكتساب
مهارات التفكير فوق المعرفية لدى طالب
الصف التاسع األساسي في األردن
أثر األلعاب اللغوية في تحسين مهارات
التواصل اللغوي لدى مرحلة رياض األطفال
في األردن

6

مجلة اتحاد الجامعات فرع األردن.

Canadian Center of Science
And Education

مجلة العلوم التربوية والنفسية ،جامعة
البحرين.2117 ،
مجلة البلقاء للبحوث والدراسات
سلسلة "العلوم االجتماعية
واإلنسانية" ،جامعة عمان األهلية

2017

2018

2018

2018

د .أشرف كنعان

د .أشرف كنعان

أ .د .طالل الزعبي ود .أشرف
كنعان

أ .د .طالل الزعبي ود .أشرف
كنعان

أ .د .طالل الزعبي ود .أشرف
كنعان

)Evaluation of Breast Cancer (BC
Awareness among Female
University Students in Zarqa
University / Jordan
The Relationship between 21st
Century Skills (Cs21) and
Academic Achievement among
Jordanian Students
مستوى فهم طلبة كليات الطب والعلوم
الطبية التطبيقية والصيدلة والتمريض
والعلوم لقضايا التكنولوجيا الحيوية الجدلية
في الجامعات األردنية الرسمية
استخدام المنظم المتقدم ونموذج بوسنر في
التغير المفاهيمي لتدريس مادة العلوم
وأثرهما على اكتساب المفاهيم العلمية
وتنمية مهارات االستدالل العلمي والتفكير
الناقد لدى الطلبة الصف الثامن األساسي
الصعوبات التي تواجه طلبة الدراسات
العليا بالجامعات األردنية في كتابة رسائل
الماجستير وأطروحات الدكتوراه من
وجهة نظر المشرفين وأعضاء لجان
المناقشات
توقعات أعضاء هيئة التدريس لمستقبل
الجامعات العربية في ظل المنافسة
العالمية :تطور أم زوال

أ.د .محمد العزاوي
( )7قسم :علم المكتبات والمعلومات:
أ .د .عاطف يوسف

المستفيدون من خدمات مكتبة بلدية العامة
ودرجة رضاهم عنها
مدى الحاجة لتطوير مناهج تدريس علم
المكتبات والمعلومات في ضوء تطورات
متطلبات العمل من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس في الجامعات األردنية والخريجين
منه

أ .د .فضل كليب

أ .د .فضل كليب

أ .د .فضل كليب أ .د .فضل
كليب

مدى مساهمة مواقع التواصل االجتماعي في
تحقيق الدوافع المهنية والبحث العلمي لدى
أعضاء هيئة التدريس وطلبة أقسام علم
المكتبات والمعلومات في الجامعات األردنية
جودة سياسة بناء مقتنيات مكتبات الجامعات
الخاصة األردنية وتنميتها وتأثير تعليمات
االعتماد العام فيها من وجهة نظر مديري
المكتبات ورؤساء األقسام فيها

7

European Journal of
Breast Health

Turkish Science
)Education (TUSED

مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات
اإلنسانية

في مجلة العلوم التربوية  /جامعة
العلوم التطبيقية

"مجلة جامعة النجاح للعلوم
اإلنسانية" – الضفة الغربية

2018

2018

2018

2017

2018

مجلة دراسات األردنية عدد
خاص

2018

المجلة األردنية للمكتبات والمعلومات

2017

مجلة دراسات – الجامعة األردنية

2017

مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات
اإلنسانية

مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات
اإلنسانية

2017

2017

د .لمى فاخر

مدى الحاجة لتطوير مناهج تدريس علم
المكتبات والمعلومات في ضوء تطورات
متطلبات العمل من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس في الجامعات األردنية
والخريجين منها

مجلة دراسات األردنية عدد
خاص

2018

مدى مساهمة مواقع التواصل االجتماعي
في تحقيق الدوافع المهنية والبحث العلمي
لدى أعضاء هيئة منشور  7102مجلة
الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية
التدريس وطلبة أقسام علم المكتبات
والمعلومات في الجامعات األردنية
مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات
اإلنسانية

د .لمى فاخر

2017

( ")3قسم رياض األطفال:
د .رضا المواضية

المؤتمر الدولي الثالث :الالجئون في
الشرق األوسط "المجتمع الدولي:

د .رضا المواضية

عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر

أ .د .محمد العزاوي

األثر االجتماعي واالقتصادي لالجئين
السوريين في األردن

( )0قسم :التمريض:

مركز دراسات الالجئين والنازحين
والهجرة القسرية
جامعة اليرموك،األردن
المؤتمر الثامن لضمان جودة
التعليم العالي -لبنان
مؤتمر اللجوء في المواثيق الدولية
والشريعة اإلسالمية -جامعة عمان
العربية

2018
4/2018
1819/11/2017

سادساً  -كلية التمريض:
knowledge, attitudes, beliefs

and patterns of waterpipe use
نضال فريد صبحي عيشه.
أحمد حسين راتب ريان.

among jordanian adults who
exclusively

the correlates of quality of life

among jordanian patients with
schizophrenia

European Journal of

7102/10/72 Cardiovascular Nursing
Journal of the American
Psychiatric Nurses

7102/10/70 Association

knowledge regarding

noncytotoxic medication

أحمد حسين راتب ريان.

extravasation among registered
nurses working in western
percutaneous coronary

نضال فريد صبحي عيشه.

intervention and heart surgery
learning needs of patients in

8

Journal of Vascular

7102/13/76 Nursing

International Nursing

7102/13/76 Review

Journal of Clinical
Nursing

7102/11/10

.نضال فريد صبحي عيشه

Perspectives in

7102/10/16

jordan
perceived learning needs
according to patients who
undergone major have
coronary interventions and
their nurses

the correlates of stigma
toward mental illness among
patients with major jordanian
depressive disord

Psychiatric Care

.أحمد حسين راتب ريان

: كلية الهندسة التكنولوجية- ًسابعا

7102/16/01

International Journal of

Study and assessment of causes

Applied Engineering

and effects of delay in large public

Research

construction projects in Jordan

: هندسة مدنية:) قسم3(

.غانم عبد الرحمن بكر
: هندسة كهرباء:) قسم4(

development of automotive
Energies 2018, 11(2), 274;

7102/10/71 doi:10.3390/en11020274

permanent magnet alternator with
fully controlled ac/dc converter

.طارق صادق فوزي الحسن

toward an intelligent high
International Review of

frequency ac distributed power

Electrical Engineering

system - part ii: analytical

7102/13/10 (IREE)

modelling and

 كلية الصيدلة- ًثامنا

.طارق صادق فوزي الحسن
: الصيدلة:) قسم3(

Journal of
Molecular
Graphics and
Modelling

Journal of Molecular

Graphics and Modelling
Journal of Molecular

7102/11/11

Graphics and Modelling

ligand-based computer aided
drug design reveals

.لبنى محمود رستم السويلميين

ligand-based modeling of akt3
lead to potent dual
akt1/akt3inhibitor

محمود عبد الرحيم محمود
.الشاعر

hypoxia modulates ccr7
7102/11/77

Oral Oncology

expression in head and neck
cancers

9

.حنين عادل داود بشير

Journal of Drug Delivery
7102/10/02

Science and Technology

nanoemulsion-based film

formulation for transdermal
delivery of carvedilol

.أحالم شحادة صالح زيد الكيالني

: كلية الفنون والتصميم- ًتاسعا

: التصميم الجرافيكي:) قسم0(

تحديد أهم المؤهالت المطلوبة في مجال تصميم
الجرافيك في االردن متطلبات السوق

7102/13/70

حسام عبد الرحمن درويش
.القرعان

دراسات للعلوم اإل نسانية
حسام عبد الرحمن درويش
.القرعان

7102/10/01

النجاح للعلوم اإلنسانية

the effect of social development
on graphic design practice

: التصميم الداخلي: قسم
7102/00/17

مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات
اإلنسانية

المينيماليزم كاتجاه في التصميم الداخلي السكني
)(دراسة تطبيقية

: كلية تكنولوجيا المعلومات- ًعاش ار

Journal of
Telecommunications and

7102/07/71

: علم الحاسوب:) قسم0(

detecting password file theft
using predefined time-delays
between
certain password characters

Information Technology
(JTIT)

.خالد وليد خالد محمود

The International Arab

7102/12/00
7102/12/76

.أسامة حسن إسماعيل علي

Journal of Information
Technology
Future Generation Computer
Systems

conditional arabic light stemmer:
condlight
dynamic l-rnn recovery of
missing data in iomt applications

.ياسر أحمد محمد اللحام

.عامر عمر محمد ابو سالم

: نظم المعلومات الحاسوبية:) قسم7(
7102/01/70

The Journal of Digital
Information Management
Intelligent Decision
Technologies

7102/13/00
International Journal of

7102/10/17

Advanced Computer

occ-mix approach for concurrent
mixture of fixed and mobile
transactions
a hybrid strategy for krill herd
algorithm with harmony search
algorithm to improve the data
cluster
arabic roots extraction using
hybrid technique

Research

11

.احمد حسين أمين القرم

.عصام سعيد صالح الهناندة

.هايل حسين علي خفاجة

KSII Transactions on

Internet and Information
7102/10/16

7102/12/10

scheduling of concurrent
transactions in broadcasting
environment

.احمد حسين أمين القرم

the impact of e-learning usage on
students?achievements: a case
study

.خالد صالح صالح معابرة

Systems

International Journal of

Knowledge and Learning

: هندسة البرمجيات:) قسم3(

7102/10/30

Indonesian Journal of

Electrical Engineering and
Computer Science

7102/17/16

International Journal of

using encryption square keywith
one-dimensional

matrixforenhancing rgb color

.محمد رسمي حسن موسى

image encryption-decryp
healthcare professionals'
acceptance electronic health
system: critical literature records
review -j

.محمد رسمي حسن موسى

Healthcare Management
7102/13/70

7102/12/10

International Journal of

a systematic snapshot of small

Enterprise Information

packaged software vendors?

The International Arab

critical proficiencies for
requirements analysts: reflect a
real-world needs

Systems

Journal of Information

enterprises

عصام يوسف محمود جبرين

.عصام يوسف محمود جبرين

Technology

: تكنولوجيا االنترنت:) قسم1(
Indonesian Journal of
7102/10/30

Electrical Engineering and
Computer Science

using encryption square keywith
one-dimensional
matrixforenhancing rgb color
image encryption-decryp

.محمد رسمي حسن موسى

:ب) الدعم المالي لتغطية تكاليف النشر
" ما تتحمله الجامعة ماليا ً من تكاليف نشر األبحاث في مجالت علمية8" يوضح الجدول األتي رقم
:عالمية

11

جدول رقم ""2
الدعم المالي لتغطية تكاليف النشر في العام الجامعة .2118/2117
أوالً  -كلية الشريعة:

( )0قسم :الفقه و أصوله:

اسم الباحث

اسم المجلة

عنوان البحث
non-hearing of a

أنس محمد عوض الخاليله.

lawsuit within the

internatioal

legal period,"statute

journal of

of limitation " and the

humanities and

impact on droping of

social science

rights

تاريخ قبول النشر

7102/11/00

أصول الدين :
عبد الرحيم خير اهلل عمر الشريف.

بسام محمد قاسم عمر.

( )0قسم :اللغة العربية وآدابها

التوطئة المؤيدة لألحكام في

مجلة الجامعة

األحزاب نموذجاً

اإلسالمية

النصوص التشريعية سورة
حكام المفقود بين الفقه

اإلسالمية للدراسات

مجلة كلية الدراسات

اإلسالمي وقانون األحوال

اإلسالمية والعربية

الشخصية األردني والكويتي

للبنين بالقاهرة

7102/17/16

7102/12/30

ثانياً  -كلية اآلداب:

( )7قسم:اللغة االنجليزية وآدابها:
نبراس عبد الهادي محمود العمر.

International

cultural identity in sinan
antoon's 'the corpse
'washer

Journal of
English

7102/00/12

Linguistics

إبراهيم فتحي محمد حواري.

Academic

supervisors written
feedback on jordanian
master's students

Research

International
)(ARInt.

12

7102/10/00

7102/13/76

Arab world
English Journal

a study of apology
strategies in english: a
jordanian case study on
undergraduate and asian
students at zarqa university

: كلية العلوم- ًثالثا
Journal of
7102/16/12

.إبراهيم فتحي محمد حواري

: وحدة المساقات الخدمية:) قسم0(

ground state properties
of closed 4he shell

Applied

nucleus under

Mathematics and

compression

Physics

محمد حسن عيد ابو
.صعيليك

:  الرياضيات:قسم

7102/07/02

Journal of

Mathematics and
Statistics

7102/13/10

Global Journal of
Pure and Applied

Mathematics
Global Journal of
7102/10/01

7102/10/10

Pure and Applied
.Mathematics
International

journal of applied
mathematics

analytical solutions
of riccati fractional
equation with
coefficients
satisfying differential
conditions with
arbitrary function

designs for multiple
comparisons of
control versus
treatments
exact solution for
camassa-holm
equations which
pseudo- desribe
spherical surface
the existence of a
solution for semilinear abstract
differential
equations with
infinite b-chains of
the characteristic
sheaf

: كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية- ًرابعا
7102/10/31

Modern Applied

the effect of strategic

Science

13

.خالد خليل عبد الهادي جابر

.غريب موسى إبراهيم غريب

.غريب موسى إبراهيم غريب

.احمد محمد إبراهيم قزع

:إدارة األعمال:) قسم0(
.خالد عبد الوهاب هالل الزيديين

vision for the

university authorities
in administrating the
internal client: a case
study at zarqa
universirty
Advances in
7102/16/00

Management and
Applied

Economics

analysis of the
relationship between the
job alienation and the
organizational conflict in
jordanian telecom
companies

.ماجد عبد المهدي محمد المساعده

:المحاسبة:) قسم7(
International
7102/01/00

Journal of

Economics and
Finance

7102/01/02

the impact of applying
the accounting
disclosure in
with the ifrs accordance
on increasing
profitability in listed
banks an analytical
study

أثر الحاكمية المؤسسية في

جامعة بني سويف

حماية شركات التأمين األردنية

.نبيل بشير الحلبي

.أيمن صالح مصطفى حرب

من اإلفالس المالي
Accounting and
7102/00/70

Finance

Research
Canadian Center

7102/07/72

of Science and
Education

مجلة الجامعة
7102/13/70

اإلسالمية للدراسات

the effect of accounting
reservation in the
fairness of the financial
statements in the private
hospitals in jordan
the role of forensic
accounting in
maintaining public
money and combating
corruption in the
jordanian public sector

.أيمن صالح مصطفى حرب

عال محمد عبد المهدي خريسات

المواءمة بين المعايير
المحاسبية اإلسالمية

:والمعايير المحاسبية الدولية

االقتصادية واإلدارية

مواجهة التحديات القائمة في

Academy of

the effect of accounting
performance on
accounting information
systems, planning, and
controlling in jordanian
commercial banks study survey

.رائد جميل عطا جبر

الدول العربية

7102/11/77

Accounting and
Financial Studies
)Journal (AAFSJ

7102/11/71

Journal of

optimal board size in the
jordanian banks:

14

.فؤاد سليمان محمود الفسفوس

.محمد عاهد محمد غباين

Business and
Retail

empirical evidence
based on accounting
performance

Management
Research
Accounting and
7102/11/76

Finaance
research
International

7102/16/71

Journal of

Economics and
Finance

the effect of activitybased costing (abc) on
efficiency managing the
of performance in
jordanian manufacturing
corporations ? an
analytical study
the impact of the
integration between the
reliability relevance and
of accounting
information (ai) in the
level of accounting
disclosure in jordanian
industrial firms

.نبيل بشير الحلبي

.عمر فريد مصطفى شقور

:نظم المعلومات المحاسبية:) قسم1(
some influential elements

Accounting and
7102/00/73

Finance
Research

of external audit
in jordanian audit offices

.زياد عبد الحليم عبد المنعم الذيبه

field study from the point
of view of external

International
7102/13/77

in improving effectiveness

Journal of

Economics and
Finance

auditors
the effect of applying the
organization enterprise
planning resource
system (erp) in the
quality of internal audit:
a case of jordanian
commercial banks

.زياد عبد الحليم عبد المنعم الذيبه

: المصارف اإلسالمية:) قسم6(
International

7102/00/73

impact of modarabah
dealer by effort value
accounting on islamic
bank financial statements

Journal of

Economics and
Finance

7102/11/77

Canadian Center

impact of liquidity rules on
shareholders? returns in
jordan islamic bank

of Science and
Education

: كلية الهندسة- ًخامسا
International
7102/11/73

.عبد اهلل إبراهيم عبداهلل نزال

.عبداهلل ابراهيم عبداهلل نزال

: هندسة مدنية:) قسم0(

study and

Journal of

assessment of

Applied

causes and effects of

15

.غانم عبد الرحمن بكر

Engineering

delay in large public

Research

construction projects in
jordan

: هندسة كهرباء:) قسم7(
7102/10/00

development of
automotive permanent
magnet alternator with
controlled ac-dc fully
converter

Energies

: كلية تكنولوجيا المعلومات- ًثامنا

7102/01/77

7102/10/16

Information

Managemen

Internet and

Information Systems

: نظم المعلومات الحاسوبية:) قسم7(

occ-mix approach for
concurrent mixture of
fixed and mobile
transactions

The Journal of Digital

KSII Transactions on

.طارق صادق فوزي الحسن

scheduling of
concurrent transactions
in broadcasting
environment

.احمد حسين امين القرم

.احمد حسين امين القرم
:هندسة البرمجيات:) قسم3(

using encryption

Indonesian

square keywith one-

Journal of
7102/10/13

dimensional

Electrical

Engineering and

matrixforenhancing

Computer

encryption-

Science
:

rgb color image

.محمد رسمي حسن موسى

decryption

تاسعاً – كلية العلوم التربوية
: معلم الصف:)قسم0(

7102/13/76

Modern Applied Science

16

the linguistic
enlightenment level of
(11) grade students in
jordan and its
relationship with some
variables

عبد السالم يوسف فالح
.الجعافرة

ج) الدعم المالي للمشاركة في المؤتمرات العلمية العالمية:
تقوم الجامعة بتشجيع ودعم أعضاء الهيئة التدريسية للمشاركة في المؤتمرات العلمية العالمية المحكمة،
والسيما تلك التي تعقد منها خارج األردن؛ وذلك لتعزيز االنفتاح على الجامعات العالمية ،وتعزيز سبل
التعاون مع تلك الجامعات كذلك.
ويقدم الجدول األتي رقم " "9بيانا ً بالمؤتمرات التي شارك بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة:

جدول رقم ""2
المشاركة في المؤتمرات العلمية في العام الجامعي 3102/3107
جدول رقم ""9
اسم الباحث

طبيعة مشاركة
عضو هيئة

عنوان المؤتمر

عنوان البحث

التدريس

أوالً  -كلية

( )0قسم :الفقه وأصوله:
المتشابه اللفظي في

سوسن محمد علي

عبد الكريم هاكوز.

نهاية فرعون ومن معه
بحث مقبول

دليل على إعجاز القرآن
الكريم ورد على دعوى
التكرار فيه

أنس محمد عوض
الخاليله.

المؤتمر

بدء فترة المؤتمر

انتهاء الفترة

الشريعة:

مؤتمر الدراسات األدبية

الحديثة في إعجاز القرآن

الكريم وبيانه :القصص

األردن

7102/11/13

7102/11/10

القرآني أنموذجا
المؤتمر العالمي التاسع

حضور

مكان انعقاد

للتسويق اإلسالمي

تونس

7102/11/70

7102/11/76

( )7قسم :أصول الدين:
عبد الرحيم خير هللا
عمر الشريف.

بحث مقبول

وقفات مع توجيه

الدراسات األدبية الحديثة

المفسرين لدالالت

في إعجاز القرآن الكريم

االنزياح في قصة سيدنا

وبيانه القصص القرآني

يوسف عليه السالم

أنموذجاً

للتقنيات الحديثة في

مؤتمر الدولي الثالث

االنتصار للقرآن الكريم

لتطوير الدراسات القرآنية

نحو استخدام أمثل

عبد الرحيم خير هللا
عمر الشريف.

بحث مقبول

وتقريبه للناس

ثانياً  -كلية
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اآلداب:

األردن

السعودية

7102/11/13

7102/01/01

7102/11/10

7102/01/00

( )0قسم :اللغة العربية وآدابها:
ساهر حمد مسلم
القرالة.

بحث مقبول

نظرة نقدية في التراكيب
اللغوية.

المؤتمر الدولي قضايا
معاصرة في الدراسات
اللغوية واألدبية
والجمالية.

المغرب

3102/12/32

3102/12/32

( )7قسم :اللغة اإلنجليزية وآدابها:

محمد عيسى

محمد مهاوش.

بحث مقبول

عالء الدين
صادق فارس
جراب.

حضور

محمد عبد القادر
عبد الرحمن
البدوي.

بحث مقبول

Translatability
of English Puns
into Arabic:
Lewis Carroll's
Alice
Adventures in
Wonderland,
George
Orwell's Animal
Farm and
Charles
Dickens's Great
Expectations
as Case
Studies

الترجمة :عبر منظار

األخالق أو السياسة؟

المؤتمر الدولي السابع
للغة العربية

Cross-Cultural
Pragmatic
Failure :
Jordanian
Comedy as an
Example

الجزائر

اإلمارات العربية

7102/07/06

7102/11/02

7102/07/02

7102/11/70

international
linguistics and

langaue studies

تركيا

7102/13/31

7102/13/30

conference

Revisiting
Domestication
and

عالء الدين
توفيق حامد

بحث مقبول

الطراونة.

Foreignisation
Methods:

Translating the

iciis 2018:

international
conference on

أمريكا

7102/01/31

7102/01/30

islam and islamic
studies

Quran by the

Hybrid Approach

( )3قسم :وحدة المساقات الخدمية:
سناء احمد فالح
القضاة.

بحث مقبول

الحسبة ودورها

الحضاري في صدر

المؤتمر الدولي الحضارة

والتراث العربي واإلسالمي

18

مصر

7102/11/01

7102/11/00

إبداع وأصالة

اإلسالم

ثالثاً  -كلية

( )0قسم :الفيزياء:
سامي محمد

laser ultrasonics

حضور

علي العلي.

العلوم:

2018 conference

بريطانيا

7102/12/10

7102/10/03

( )7قسم :وحدة الرياضيات:

غريب موسى إبراهيم
غريب.

بحث مقبول

Canonical
Reduction of
Self-Dual YangMills Theory to
some Nonlinear
Evolution
Equations to
Inhomogeneous
??nonlinear Schr
dinger and Exact
Solutions

Comparisons of

علياء عبد الجواد
عمر برقان.

بحث مقبول

& mathematics

international

Means with

mathematical

Different

sciences and

for system of
PDEs that

describes ion
acoustic waves in

إسبانيا

7102/00/06

7102/00/02

applied sciences

Heinz Operators

Soliton solutions

بحث مقبول

engineering,

conference on

Parameters

غريب موسى
إبراهيم غريب.

international

ماليزيا

7102/17/16

7102/17/12

statistics 2018
2nd international
engineering,
& mathematics

applied sciences

إسبانيا

7102/07/00

7102/07/06

conference (ieas18

plasma

رابعاً  -كلية االقتصاد والعلوم

اإلدارية:

( )0قسم :االقتصاد
تحليل العالقة بين
خالد محمد
مصطفى

بحث مقبول

السواعي.

االستثمار األجنبي المباشر
والتنمية االقتصادية :حالة
مجموعة الدول المتوسطة

مؤتمر رفاد الدولي لالقتصاد
واألعمال

تركيا

7102/10/00

7102/10/71

الدخل من الشريحة العليا.

( )7قسم :إدارة األعمال
القبول والتسجيل بين
خالد عبد الوهاب
هالل الزيديين.
ماجد عبد المهدي

حضور

مسارات العولمة والمنهجيات
الوطنية  :االبتكار والتطوير

مصر

7102/11/10

7102/11/10

وخدمة المجتمع

حضور

المؤتمر االرابع والعشرين

19

مصر

7102/13/02

7102/13/71

لتبادل تدريب طالب

محمد المساعده.

الجامعات العربية
day of dialogue
خالد عبد الوهاب
هالل الزيديين.

with ngos and

حضور

partner

بلجيكا

7102/11/73

7102/11/76

organisations
خالد عبد الوهاب
هالل الزيديين.

المؤتمر العربي الدولي
الثامن لضمان جودة التعليم

حضور

لبنان

7102/11/12

7102/11/01

العالي iacqa'2018

( )1قسم :العلوم المالية والمصرفية:
5th international
IN A SEARCH OF
محمد سامي محمد
علي.

THE INFLUENTIAL
بحث مقبول

FACTORS IN
INVESTORS

BEHAVIOUR

conference on
business,

economics,
management and

انجلت ار

7102/13/10

7102/13/12

marketing- icbemm
2018 march
)(oxford

( )0قسم :التسويق
خالد توفيق عبد
الرحمن العساف.

دور المرشد السياحي

بحث مقبول

األردني في تحقيق الميزة

رأس المال الفكري  :الفرص

التنافسية للمواقع

والتحديات

تركيا

7102/11/72

7102/11/31

السياحية األردنية.
The effect of
إياد عبد االله عبد
الحميد خنفر.

بحث مقبول

marketing mix

international

elements on

conference on

consumer buying

education and

decision of durable

تركيا

7102/17/10

7102/17/12

social sciences5th

goods
The Effect of
Marketing Factors
زكريا احمد محمد
عزام.

بحث مقبول

In Attracting

Tourism Marketing
: A Case of Jordan
.

عبد الفتاح محمود
عسود العزام.

أثر وسائل التسويق
بحث مقبول

المباشر لجذب السائحين
إلى األردن

360th international
conferences on
economics and
social sciences

الهند

7102/13/70

7102/13/76

(icess) pune, india

25th - 26th march,
201
المؤتمر العالمي التاسع
للتسويق اإلسالمي

( )6قسم :نظم المعلومات المحاسبية:

21

تونس

7102/11/70

7102/11/72

المؤتمر السنوي التاسع
نضال محمود عبد

للمنظمة العربية لضمان

حضور

اهلل الرمحي.

الجودة في التعليم بعنوان

مصر

7102/07/13

7102/07/11

(ضمان الجودة واالعتماد
"تحديات وآفاق")

نضال محمود عبد

المؤتمر العربي الدولي

حضور

اهلل الرمحي.

لضمان جودة التعليم العالي

لبنان

7102/11/12

7102/11/01

iacqa2018

( )2قسم :العلوم المالية والمصرفية :
5th international
IN A SEARCH OF
THE INFLUENTIAL

محمد سامي محمد

بحث مقبول

علي.

FACTORS IN
INVESTORS

BEHAVIOUR

conference on
business,

economics,
management and

انجلت ار

7102/13/10

7102/13/12

marketing- icbemm
2018 march
)(oxford

( )0قسم :وحدة المساقات الخدمية:

عبد الحليم محمد

بحث مقبول

يوسف جبران.

تقييم أثر تدفق الالجئين
على المكاسب االقتصادية
للفرصة السكانية( حالة
المملكة األردنية )

الالجئون في الشرق
األوسط

خامساً  -كلية العلوم

( )0قسم :معلم صف:

األردن

7102/13/01

7102/13/00

التربوية:

فاعلية التعليم المدمج في
تنمية مهارات التفكير
احمد عيسى محمد

بحث مقبول

داود.

اإلبداعي لدى طالب

الصف الثامن األساسي

المؤتمر الدولي للتعليم
المدمج

السعودية

7102/00/70

7102/00/73

في مادة الجغرافيا في
عمان

( )7قسم :علم المكتبات والمعلومات :
مساهمة دار الكتب
لمى فاخر عبد
الر ازق جعفر.

بحث مقبول

والوثائق الوطنية العراقية

المكتبات المتجددة :الطريق

في تحقيق أهداف التنمية

إلى المستقبل

المستدامة 7131م

لبنان

7102/10/10

7102/10/00

( )3قسم رياض األطفال :
رضا سالمة محمد
المواضية.

المؤتمر العربي الدولي
حضور

الثامن لضمان جودة التعليم
العالي iacqa'2018
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لبنان

7102/11/12

7102/11/01

:الحقوق

7102/11/72

7102/11/70

تونس

7102/01/00

7102/01/01

اإلمارات العربية

 كلية- ًسادسا

المؤتمر العالمي التاسع
للتسويق اإلسالمي

: الحقوق:) قسم0(

حماية المال العام في القانون
.األردني والشريعة اإلسالمية

جمعية كليات الحقوق

بحث مقبول
حضور

بالجامعات العربية

: كلية التمريض- ًسابعا

محمد مقبل سالم
.العندلي

عمر محمود سليمان
.المخزومي

: التمريض:) قسم0(
Exploring the
Patterns and

7102/00/00

7102/00/10

لبنان

third international

Perceptions about

conference on

Waterpipe Tobacco

smoking research

Non Current

waterpipe tobacco

Smoking among

بحث مقبول

نضال فريد صبحي
.عيشه

Cigarettes
Smokers

2018 mgh
7102/17/17

7102/10/72

الواليات المتحدة
األمريكية

workshop on
research methods
in supportive
oncology

stage breast

cancer for Arabic
speaking

بحث مقبول

رنا فخري سليمان
.عبيدات

Jordanian women
Readiness for

the 86th european
7102/10/12

7102/10/10

البرتغال

atherosclerosis
society (eas)
congress

7102/00/31

7102/00/72

اإلمارات العربية

international
conference on

7th international
7102/01/72

7102/01/70

تركيا

nursing
management
conference
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Behavioural

Change as a Tool
to Estimate

بحث مقبول

Controlling

نضال فريد صبحي
.عيشه

Cardiovascular
Risk Factors
The changed
body image as
perceived by
Jordanian
women
undergoing
breast cancer
treatment

Beliefs and
adherence
associated with
oral and infusion
chelation
therapies in
Jordanian

بحث مقبول

بحث مقبول

ريا يوسف
.الحسبان

غادة محمد حسين
.أبو شوشة

children and
adolescents with
thalassemia
major: A
comparative
study

7102/10/71

7102/10/00

انجلت ار

the national acute
pain symposium

The Quality of
Pain
Management in
fracture Patients
with Skin
Traction

بحث مقبول

محمود محمد عبد
.القادر الصرايرة

2018 ipos-nci

cancer research
7102/01/31

7102/01/72

الصين

training travel

رنا فخري سليمان

حضور

.عبيدات

award for lmic
investigators
3102/01/10

3102/12/32

تونس

ورشة تدريبية لمشروع
med health

حضور

نضال فريد صبحي
.عيشه

3102/01/13

3102/12/37

تونس

ورشة تدريبية لمشروع
meh health

حضور

أحمد حسين راتب
.ريان

:الهندسة

3102/10/33

3102/10/02

التشيك

 كلية- ًثامنا

world
multidisciplinary
civil- architectureurban planning
symposium

INCREASING
CREATIVITY AND
COMMUNITY
RESPONSIBILITY
THROUGH THE
INTERACTIVE
LEARNING AT
THE SCHOOLS
OF
ARCHITECTURE
IN JORDAN

iccue 2018:
international
conference on
civil and urban
engineering

Ranking the
Factors that
Influence the
Construction
Project Success:
The Jordanian
Perspective

international
scientific
conferences on
earth & geo
sciences - sgem
vienna green

ENHANCED
ATMOSPHERIC
MOISTURE
SCAVENGING
APPARATUS
(EAMSA )
POWERED BY

: هندسة معمارية:) قسم0(

بحث مقبول

بشرى محمد
سعدي حسام
.زلوم

:هندسة مدنية:) قسم3(

3102/10/30

3102/10/32

فرنسا

بحث
مقبول

غانم عبد الرحمن
.بكر

: هندسة كهرباء:) قسم2(

3107/00/21

3107/00/37

النمسا
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بحث مقبول

طارق صادق فوزي
.الحسن

PHOTOVOLTAIC
(PV) SOLAR
SYSTEM

( )1قسم :هندسة ميكانيك:

احمد سعد علي
محمد.

بحث مقبول

Control of a
Variable Speed
Horizontal Axis
Wind Turbine
based on Adaptive
Nonlinear
controller

تاسعاً  -كلية

( )0قسم :الصيدلة:
إناس صالح أيوب
المزاري.

حمزة قاسم محمد
الحمد

حضور

بحث مقبول

a pharmacist's
perspective

Beliefs and
intentions toward
reusing medicines
in the future: a
large-scale, crosssectional study of
patients in the UK

بحث مقبول

تايالند

3102/01/03

3102/01/00

الصيدلة:

the cancer epidemic:

hsrpp

األردن

بريطانيا

7102/00/12

7102/11/07

7102/00/00

7102/11/03

عاش ارً :كلية الفنون والتصميم

( )0قسم :التصميم الجرافيكي:

محمد عباس محمد
محمد علي.

2018 2nd
international
conference on
automation, control
and robots (icacr
2018

مشاركة في معرض

كرنفال أوستراكا الدولي
للفنون

مصر

7102/00/00

7102/00/02

( )7قسم :التصميم الداخلي:
أحمد موسى

حسن شاويش.

تنفيذ اعمال بتقنية
بحث مقبول

كريم.

بحث مقبول

كريم.
حسني محمد سليمان
ابو كريم.

في اللجنة التنفيذية

للجمعية ورئيس اللجنة
الفنية فيها

حسني محمد
سليمان ابو

بتقنية المائي الرطب

حضور المؤتمر كعضو

حسني محمد
سليمان ابو

المائي الرطبتنفيذ اعمال

حضور

الملتقى الدولي السابع

للفنون التشكيلية

المغرب

7102/11/10

7102/11/11

المؤتمر السادس لجمعية
كليات الفنون -اتحاد

الجامعات العربية

القضية الفلسطينية -

الى اين ؟

الفن االردني المصري
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مصر

األردن

األردن

7102/13/07

7102/10/11

3102/12/10

7102/13/00

7102/10/01

3102/12/01

حادي عشر :كلية الصحافة

واإلعالم:

( )0قسم :الصحافة واإلعالم:

امجد عمر علي
صفوري.

بحث مقبول

Why Researchers
Use Academic
Social
Networking Sites
Uses (ASNS)? A
and
Gratifications
Approach

10th international
conference on
humanities and
social

ماليزيا

3102/12/00

3102/12/02

( )7قسم :اإلذاعة والتلفزيون:
تحسين محمد
انيس حسن
شرادقة.

بحث مقبول

دور القنوات الفضائية
العربية في مكافحة ظاهرة
اإلرهاب في ضوء رؤية
المملكة العربية السعودية
3121

المؤتمر اإلعالم وتحديات
الخليج العربي المنعقد في
إبريل  3102بالجامعة
الخليجية في مملكة البحرين

ثانية عشر :كلية تكنولوجيا

البحرين

3102/10/01

3102/10/03

المعلومات:

( )0قسم :علم الحاسوب:
عصام فالح سعيد
الداود.

بحث مقبول

محمد عبد الرحيم
محمد حسان.

حضور

محمد عبد الرحيم
محمد حسان.

حضور

غسان عبد الكريم
عبد هللا سمارة.

بحث مقبول

عامر عمر محمد
ابو سالم.
محمد عبد الرحيم
محمد حسان
مرام يوسف عبد
هللا السفاريني.

بحث مقبول

Computing the
Similarity and the
Diversity in the
Species Based
on Cronobacter
Genome

cmlda 2017 : 19th
international
conference on
machine learning
and data analysis
االجتماع السنوي الرابع
عشر لجمعيات ومؤسسات
اتحاد الجامعات العربية
acit-2017

Aware-Routing
Protocol using
Best First Search
Algorithm
Enhanced
LEACH Protocol
for Wireless
Sensor Networks

the international
arab conference
on information
)technology (acit
acit
المؤتمر الدولي السابع للغة
العربية
المؤتمر العربي الدولي
لضمان جودة التعليم العالي

حضور
حضور

الواليات المتحدة
األمريكية

3107/03/02

3107/03/02

مصر

3107/03/10

3107/03/01

تونس

3107/03/33

3107/03/30

تونس

3107/03/33

3107/03/30

تونس

3107/03/33

3107/03/30

إلمارات العربية

3102/10/07

3102/10/30

لبنان

3102/10/00

3102/10/00

A New Mechanism
خالد وليد ّذيب
منصور.

بحث مقبول

for Textual

international

Hardening Using

future networks and

Adopted Typing

distributed systems

Password

conference on

Rhythm
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األردن

7102/10/76

7102/10/72

: نظم معلومات حاسوبية:قسم
2117/12/24

2117/12/22

تونس

تركيا
2118/15/14

2118/15/11

the international
arab conference
on information
technology
istanbul
bosphorus
international
cyberpolitics and
cybersecurity
conference

احمد حسين امين
.القرم

حضور

ENHANCEMENT
OF ARABIC
INFORMATION
RETRIEVAL
STEMMER

بحث مقبول

هايل حسين علي
.خفاجة

: هندسة البرمجيات:قسم

اندونيسيا
2118/16/27

2118/16/25

2018 2nd world
conference on eeducation, ebusiness and ecommerce

Integration Testing
in Small Packaged
Software Vendors
Systemic A
Snapshot

بحث مقبول

عصام يوسف
.محمود جبرين

: تكنولوجيا االنترنت: القسم
3102/12/02

3102/12/00

اإلمارات العربية

innovation arabia 11

26

حضور

خالد عيسى عبد
.المجيد القواسمي

المبتعثون داخليا وخارجيا

بلغ عدد المبتعثين خالل العام الدراسي  2118/2117ستة وثالثون مبتعثا ً كما هو موضح في الجدول
اآلتي ،ويتبين من هذا الجدول عدد الذين أنهوا ابتعاثهم وحصلوا على الدرجات العلمية المبتعثين
للحصول عليها ،وعدد الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة في مرحلتي الماجستير والدكتوراة.
جدول رقم""01
المبتعثون داخليا وخارجيا ووضعهم األكاديمي في العام الجامعي .3102/3107
داخلي

الدرجة العلمية

المجموع

خارجي

أنهى

مازال على مقاعد

أنهى

مازال على مقاعد

دكتوراة

0

0

00

01

الماجستير

1

-

7

7

الدراسة

الكلي

الدراسة

ماجستير+دكتوراة

36

0

(مشترك)

ويوضح الجدول اآلتي رقم " "11توزيع المبتعثين على كليات الجامعة ،والبلدان الموفدين إليها ،كما يبين
حالة المبتعث أن كان قد أنهى دراسته أو ما زال على مقاعد الدراسة:
جدول رقم ""00

توزيع المبتعثين على الكليات وبلد االبتعاث في العام الجامعي 7102/7102
الكلية

الجامعة

الدولة

العدد

كلية تكنولوجيا

The West of England
كارل فون اوزيتسكي اولد نبورج

الدرجة العلمية
ماجستير دكتوراة

الفلسفة

حالة المبتعث

ماجستير
ودكتوراة

أنهى

الفلسفة
المعلومات.

كلية االقتصاد
والعلوم

ما زال على
مقاعد

الدراسة

بريطانيا.

7

-

7

-

-

7

ألمانيا.

0

-

0

-

0

-

NorthumberiaUniversity
،New castel

بريطانيا.

0

-

0

-

-

0

The west of

بريطانيا.

0

-

0

-

-

0

England

اإلدارية.
كلية الصحافة

The West of England

بريطانيا.

0

واإلعالم.
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-

0

-

-

0

كلية الهندسة.
كلية الصيدلة.
كلية التمريض.
كلية اآلداب.
كلية الفنون
والتصميم.

England West of The

بريطانيا.

0

-

0

1

-

0

جامعة مانشستر

بريطانيا.

0

-

-

0

0

-

الجامعة األردنية

األردن.

0

-

0

-

-

0

Nottingham

بريطانيا.

0

-

0

-

-

0

The west of England

بريطانيا.

7

-

7

-

-

7

ليدز

بريطانيا.

جامعة قبرص الدولية

قبرص.

7

7

7

-

البحوث التطبيقية:
إن العمل البحثي بشقية النظري والتطبيقي أداة مهمة إلغناء المعرفة اإلنسانية ،وهو أداه كذلك إلحداث
التنمية ،وعمالً بفلسفة "الجامعة في خدمة المجتمع" ،وأن البحث العلمي البد له أن يعالج مشكالت قائمة
في القطاعات االقتصادية المختلفة ،فقد أولت إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس هذا األمر األهمية
التي يستحقها.
والجدول األتي يوضح أسماء الباحثين والكليات التي يعملون فيها ،وعناوين أبحاثهم التي جاءت لترجمة
الفلسفة المشار إليها.
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"07" جدول رقم
الباحثون وكلياتهم وعناوين أبحاثهم التطبيقية
: كلية الهندسة التكنولوجية
عنوان البحث التطبيقي

اسم الباحث

Design of a labview based program to calculate the rubric score
of agiven about outcome
case capitalism:The Tracing the cityscape transformation under
study of Amman
Factors Affecting performance of Construction Projects in Unstable
Political and Economic Situations

.واصف عبد العزيز سعادة سلعوس
.بشرى محمد سعدي حسام زلوم
.غانم عبد الرحمن بكر

:كلية الشريعة
أنموذجا القرآني القصص وبيانه الكريم القرآن إعجاز في الحديثة األدبية الدراسات
وبيانه الكريم القرآن إعجاز في الحديثة األدبية الدراسات مؤتمر: القرآني القصص
أنموذجا

.عبد الرحيم خير اهلل عمر الشريف
.سوسن محمد علي عبد الكريم هاكوز

:كلية تكنولوجيا المعلومات
Arabic Opinion Mining: How efficient are online classification tools
The impact of e-learning usage on students achievements: a
case study
Dynamic L-RNN recovery of missing data in IoMT applications

.هايل حسين علي خفاجة
.خالد صالح صالح معابرة
.عامر عمر محمد ابو سالم

:كلية الصيدلة
Exploring public beliefs and intentions towards reusing medicines
returned to community pharmacies in Jordan: a mixed method
study
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.حمزة قاسم محمد الحمد

كلية العلوم الطبية المساندة:

كوثر فيصل أحمد عماوي.

pilulifera to reverse pre-diabetic conditions: Urtica The use of
immunohistochemistry and histological study
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية:
Obstacles Affecting The Consumers Purchasing Decision

حمود محمد سند سند.

via Internet.An Empirical Study On The Youth Category
in Alzrqa City/Jordan

المعوقات المؤثره على قرار شراء المستهلك عبر االنترنيت دراسة تطبيقيه على فئة الشباب في
مدينة الزرقاء.

The Influence of E-Marketing Technology and Website Features
خالد توفيق عبد الرحمن العساف.

مصطفى سعيد محمد حماد.
نضال محمود عبد اهلل الرمحي.
خالد محمد مصطفى السواعي.

on Attracting Students to Private Universities in Jordan (case
)study: Zarqa University

أثر النقاط البيعية على قرار شراء المستهلك للسلع االستهالكية-
دراسة تطبيقية على سيفوي عمان -األردن
قياس مدى تطبيق إطار )(COSOللرقابة الداخلية من وجهة نظر المدققين الخارجيين
في الشركات المساهمة العامة
التطور المالي واألزمة المالية والعولمة :حالة األردن
كلية الفنون والتصميم:

أسامة حسن إسماعيل علي.
أسامة حسن إسماعيل علي.

(التوسع الرأسي للوحدات السكنية( الشقق الدوبلكس
المشاكل والحلول ،دراسة تطبيقية ومعرض فني

المينيماليزم كاتجاه في التصميم الداخلي السكني(دراسة تطبيقية)
كلية اآلداب:

خالد محمد دخل اهلل الحمادين.
إبراهيم فتحي محمد حواري.

The quality of the services offered to the Syrians students
universities at Jordanian studying

A study of Apology Strategies in English: A case study on
Jordanian and Asian Undergraduate Students at Zarqa University
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جدول رقم ""03
مجاالت ومقدار الدعم المالي للبحث العلمي في الجامعة خالل الفترة .2018/2015
الدعم المالي بالدينار

المجال

2016

2015

2017

2018

المــــــــــــؤتمرات العلــــــــــــمية:

المؤتمرات العلمية الداخلية:

 -مؤتمر العلوم والرياضيات.

0

4900.38

0

0

 -مؤتمر ضمان جودة التعليم.

1530

13975

4705

5434

7530.434

0

0

0

 -مؤتمر التعليم العالي في الوطن

15000

1500

0

6150

 -مؤتمر كلية التمريض .7106

0

19148.098

0

0

 -مؤتمر كلية الفنون والتصميم.

0

5039.535

0

0

 -مؤتمر اتحاد الجامعات العربية.

0

3000

7261

1720

 -مؤتمر كلية الشريعة .

0

0

5030.96

0

 -مؤتمر كلية الحقوق.

0

1808

0

0

4631.9

1000

11155.78

6567

 -مؤتمر رؤساء الجامعات العربية.

0

31190

0

0

 -مؤتمر نقابة الصحفيين األردنيين.

0

9584.974

0

0

 -مؤتمر كلية اإلعالم.

0

2287.16

4900.99

0

 -مؤتمر كلية االقتصاد.

0

8192.55

4220.2

0

 مؤتمر كلية اآلداب.العربي.

 -مؤتمر كلية العلوم التربوية.

المؤتمرات العلمية الخارجية:
 -مشاركات أعضاء هيئة التدريس.

90266.635

69652.658

60439.56

40248

 -نفقات السفر للمؤتمرات العلمية.

0

0

3870

0

 -دعم مؤتمرات علمية.

0

0

5000

0
3138

الزيارات العلمية الخارجية.
األيام العلمية

31

 -اليوم العلمي لكلية الحقوق.

0

1427.5

0

 -اليوم العلمي لكلية الصيدلة.

0

2600

0

 -اليوم العلمي لكلية اآلداب.

0

450

490

 -اليوم العلمي لكلية الدراسات العليا.

0

450

0

 -اليوم العلمي لكلية االقتصاد.

0

2242.59

0

 -األيام العلمية لكليات الجامعة.

0

1145

1930

ورش العمل والتدريب.

24226.14

4538.779

826.91

400

التفرغ العلمي الخارجي.

0

10185.895

0

0

البحث العلمي والنشر:
دعم البحث العلمي:
26621.447

74138.947

52002.8

69231

 تقييم أبحاث وترقيات. -جوائز نشر علمية.

154

0

0

0

 -دوريات ومجالت.

14349.606

92834.254

85175.16

84410

 -قواعد بيانات.

102640.105

27488.403

44856.78

21905

2056.693

2678.462

1494.28

886

 -دعم البحوث العلمية.

226888

26713.86

76577.8

75647

 -أدوات وأجهزة بحثية.

28416.52

15930

0

0

 -قرطاسية ولوازم بحثية.

94051.167

84176.368

51849.073

52615

 -اشتراكات في عضويات.

45692.391

20278.152

39528.069

6137

 -مصاريف أبحاث الطاقة.

0

1950.62

12025.12

20147

 -مشروع كلية الهندسة.

0

0

550

0

0

0

0

6136

 -جمعية كليات الحاسبات.

اشتراك برامج الكترونية.دعم النشر:
 -دعم رسوم نشر أبحاث.

10878.726

17390.4

10263.05

1160

 -جوائز نشر أبحاث.

36760.55

28100

19050

31296

 -دعم نشر مطبوعات واصدار مجالت.

6000

0

500

3000

 -رسوم جمعية كليات اآلداب-اتحاد

425

425

0

0

0

354

0

361

الجامعات.

 -رسوم الجمعية العلمية لكلية

التمريض.

32

 -مصاريف عقد اتفاقيات علمية

17760

0

0

0

وثقافية.
 -رسوم اتحاد الجامعات العربية.

3540

 -رسوم اتحاد جامعات العالم اإلسالمي.

2156

 -رسوم االتحاد الدولي الصيدالني.

366

واألشكال اآلتية توضح الدعم المالي للبحث العلمي ونشر البحث العلمي خالل الفترة ،4131-4135
والدعم المالي للمؤتمرات العلمية الداخلية والخارجية ،واأليام العلمية ،والورش للعام الجامعي

.4131/4134
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