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إحدى أهم وظائف الجامعة وهي صناعة املعرفة الريادية املتميزة وتوظيف املهارات التكنولوجية املتطورة  عمادة البحث العلميتتولى 

ونشرها بهدف تهيئة البيئة املناسبة للبحث العلمي في اململكة ألاردنية الهاشمية، وذلك من خالل ما تقدمه من تسهيالت الزمة لدعم 

وطلبات حضور املشاركة في املؤتمرات والندوات وورش العمل ، املية محكمة ومتخصصة ، والنشر في مجالت ع مشروع البحث العلمي

مة وتقديرية للبحوث العلمية القي تشجيعيةتعمل العمادة على تخصيص جوائز  و املتخصصة العلمية املحلية وإلاقليمية والعاملية، 

الئم وذلك لتعزيز دعم نالنتا  العلمي عأعضا  هيئة التدرس  والطلبة وألاصيلة واملبتكرة وإلابداعات العلمية ، وتهيئة املناخ البحثي امل

 .وكل جهد يسهم في دفع املسيرة العلمية للجامعة وتطويرها

 8112/8112(: توزسع دعم البحث العلمي على كليات الجامعة للعام الجامعي 1جدول رقم )   

 

 

 ورشات العملاملؤتمرات /  اجور النشر جوائز النشر املشاريع الكلية

 0 0 0 0 كلية الدراسات العليا

 9 3 8 1 كلية الشرسعة

 9 2 9 11 كلية آلاداب

 4 5 15 9 كلية العلوم

 11 22 40 9 كلية نالقتصاد

 6 4 11 8 كلية العلوم التربوية

 1 0 0 0 كلية الحقوق 

 5 0 2 2 كلية العلوم الطبية

 6 0 16 5 كلية التمريض

 11 3 6 3 كلية الهندسه

 5 1 5 5 كلية الصيدلة

 4 0 1 1 كلية الفنون و التصميم

 3 1 2 4 كلية الصحافة و إلاعالم

 16 9 19 7 كلية تكنولوجيا املعلومات

 90 50 134 65 املجموع
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 البحث العلمي حسب الكليات توزسع : احصائيات1شكل 

 

 : احصائيات توزسع البحث العلمي حسب نالقسام العلمية8شكل 
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احصائية االقسام االكاديمية

عدد المشاريع

عدد اجور النشر

عدد جوائز النشر

عدد المؤتمرات
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 في صورة جوائز النشر أ( دعم البحث العلمي

 8112/8112(: توزسع دعم نالبحاث العلمية املنشورة في مجالت علمية عاملية مفهرسة ومحكمة للعام الجامعي 8جدول رقم )

 كلية الشريعة

 إلاسم القسم البحث تصنيف املجلة اسم املجلة

International journal of 

humanities and social science 

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

non-hearing a lawsuit within the legal 

period, "statute of limitations" and the 

impact on dropping of 

 أن  محمد عوض الخاليله الفقه و أصوله

 مجلة البحوث نالسالمية

مجلة علمية محكمة 

تابعة ملركز علمي أو 

 جامعة

 نجوى بدر محمد قراقيش الفقه و أصوله في الفقه نالسالمي اكل الولي من مال اليتيم

مجلة كلية الدراسات إلاسالمية 

 والعربية للبنين في القاهرة

مجلة علمية محكمة 

تابعة ملركز علمي أو 

 جامعة

أحكام املفقود بين الفقه إلاسالمي وقانون 

 ألاحوال الشخص ي ألاردني والكويتي
 بسام محمد قاسم عمر أصول الدين

مجلة الزرقا  للبحوث 

 والدراسات نالنسانية

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

عقيدة املوحدين في اصحاب خير املرسلين صلى 

 هللا عليه وسلم
 نبيل أحمد حسين الجداية أصول الدين

مجلة جامعة الشارقة للعلوم 

 الشرعية والدراسات إلاسالمية

مجلة علمية محكمة 

تابعة ملركز علمي أو 

 جامعة

الذكا  املتعدد في بعض شخصيات مظاهر 

 الدعاة غير ألانبيا  في القرآن
 أصول الدين

عبد الرحيم خير هللا عمر 

 الشريف

مجلة الجامعة إلاسالمية 

 -للدراسات إلاسالمية )عقيدة 

 حديث( -تفسير 

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

التوطئة املؤيدة لألحكام في النصوص التشرسعية 

 
 
 سورة ألاحزاب نموذجا

 أصول الدين
عبد الرحيم خير هللا عمر 

 الشريف

مجلة الشرسعة والدراسات 

 إلاسالمية

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

الدفاع النفس ي باإلسقاط عند املستشرقين، 

 
 
 تكرار القصص القرآني نموذجا

 أصول الدين
عبد الرحيم خير هللا عمر 

 الشريف

 مجلة العلوم الشرعية

مجلة علمية محكمة 

علمي أو تابعة ملركز 

 جامعة

 دراسة -العدول بقصد التلطف في سرة يوسف 

 تدبرية
 أصول الدين

عبد الرحيم خير هللا عمر 

 الشريف

 كلية آلاداب

 إلاسم القسم البحث تصنيف املجلة اسم املجلة

 ساتمجلة البحوث والدرا

 الشرعية

مجلة علمية محكمة 

تابعة ملركز علمي أو 

 جامعة

جدلية العالقة التدين الطائفي )بحث في 

 السنية الشيعية (

وحدة املساقات 

الخدمية / 

 نالداب

صالح محمد محي الدين 

 حسين الكيالني

International Journal of 

Language Academy 

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

تمظهرات الغائب وأنساق املضمر في رثائية زهير 

 بن أبي سلمى لهرم بن سنان

اللغة العربية و 

 آدابها

ريحان اسماعيل احمد 

 املساعيد

 املجلة الدولّية لضمان الجودة

مجلة علمية محكمة 

تابعة ملركز علمي أو 

 جامعة

جودة ألاصول املفاهيمّية لنظرّية استجابة 

 القارئ في أصولها الفكرّية

اللغة العربية و 

 آدابها
 سامر طلعت توفيق ابو لبدة
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 حوليات آداب عين شم 

مجلة علمية محكمة 

تابعة ملركز علمي أو 

 جامعة

توظيف املثل في التقعيد اللغوي)املقتضب 

 للمبرد أنموذجا(.

اللغة العربية و 

 آدابها
 ساهر حمد مسلم القرالة

Journal of International 

Women's Studies 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

Speaking and Silence as Means of 

Resistance in Alifa Rifaat's "Distant View of 

a Minaret" and "Bahiy 

اللغة نالنجليزية 

 وآدابها

سمية محمد احمد الحا  

 محمد

The International Institute for 

Science, Technology and 

Education (IISTE) 

غير مصنفة ضمن 

قواعد من قبل 

 الجامعة

Reasons that Make Teachers of the English 

Language don't Use the Different 

Strategies, 

اللغة نالنجليزية 

 وآدابها
 أنور فايز أحمد البزور 

Asian Social Science 
مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

The Presentation of the Gentleman in Jane 

Austen's Novel Emma (1816) 

اللغة نالنجليزية 

 وآدابها

عال  الدين صادق فارس 

 جراب

Studies in Literature and 

Language 

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

Regionalism in Alice Walker's The Color 

Purple 

اللغة نالنجليزية 

 وآدابها

عال  الدين صادق فارس 

 جراب

LITERARY ENDEAVOUR 
مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

The Impact of Using Web Quests on 

Improving Reading Skill of First Secondary 

Class in Amman Governorate 

اللغة نالنجليزية 

 وآدابها

عال  الدين صادق فارس 

 جراب

 كلية العلوم

 إلاسم القسم البحث تصنيف املجلة اسم املجلة

Physica B: Condensed Matter 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Investigation of structural and electrical 

properties of 2,9-Bis [2-(4- 

2chlorophenyl)ethyl] anthrax [2,1,9-

def:6,5,10-d?e?f'] diisoquinoline-1,3,8, 10 

(2H,9H) tetrone (Ch-diisoQ) 

nanostructured films for photo electronic 

applications 

وحدة املساقات 

/  الخدمية

 العلوم

 سليم ابراهيم يوسف قشوع

Materials research express 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Structural, optical and dielectric properties 

of n-type organic N,N?- dimethyl-3,4,9,10-

perylenedicarboximide thin films: effects of 

annealing 

 وحدة املساقات

الخدمية / 

 العلوم

 سليم ابراهيم يوسف قشوع

Applied physic A: Material 

science and Proceeding 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Structural, surface topography and optical 

investigations of nanostructure films of 

copper(II) 2,9,16,23-teter-tert-butyl- 

29H,31H-phthalocyanine controlled at 

thermal effect 

وحدة املساقات 

الخدمية / 

 العلوم

 سليم ابراهيم يوسف قشوع
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Journal of Materials Science: 

Materials in Electronics 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

The effect of planar atomic configuration in 

the enhancement of AC conductivity and 

dielectric characterization of 

bisbenzimidazo [2, 1- a: 2- 1-a-

]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d-e-f-] 

diisoquinoline-10,21-dione7 (BI-diisoQ) 

thin film 

وحدة املساقات 

الخدمية / 

 العلوم

 سليم ابراهيم يوسف قشوع

Vacuum 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

The promotion of Indeno [1, 2-b] flourene-

6, 12 dione thin film to be changed into 

stable aromatic compound under the effect 

of annealing treatment 

وحدة املساقات 

الخدمية / 

 العلوم

 سليم ابراهيم يوسف قشوع

Iranian Journal of Science and 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Properties of 4He Nucleus in the Mean 

Field Approximation with Compression 

وحدة املساقات 

الخدمية / 

 العلوم

محمد حسن عيد 

 ابوصعيليك

Journal of Applied 

Mathematics and Physics 

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

Ground State Properties of Closed Shell 

4He Nucleus under Compression 

وحدة املساقات 

الخدمية / 

 العلوم

محمد حسن عيد 

 ابوصعيليك

Symmetry 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Fuzzy Parameterized Complex 

Neutrosophic Soft Expert Set for Decision 

under Uncertainty 

 الرياضيات
شوكت محمود رشيد 

 الخزاعله

Axioms 
مجلة مفهرسة في 

Scopus 

Relations between the Complex 

Neutrosophic Sets with Their Applications 

in Decision Making 

 الرياضيات
شوكت محمود رشيد 

 الخزاعله

Neutrosophic Sets and 

Systems 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 
Neutrosophic Vague Topological Spaces الرياضيات 

شوكت محمود رشيد 

 الخزاعله

International Journal of 

Applied Mathematics 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

THE EXISTENCE OF A SOLUTION FOR 

SEMI-LINEAR    ِ ABSTRACT DIFFERENTIAL 

EQUATIONS WITH INFINITE B-CHAINS 

 محمد ابراهيم قزعاحمد  الرياضيات

Global Journal of Pure and 

Applied Mathematics 

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

Generalized Near Rough Connected 

Topologized Approximation Spaces 
 الرياضيات

رضوان احمد حسين 

 أبوقديري 

Malaysian Journal of Science 
مجلة مفهرسة في 

Scopus 

COMPARISONS OF HEINZ OPERATOR 

MEANS WITH DIFFERENT PARAMETERS 
 عليا  عبد الجواد عمر برقان الرياضيات

Far East Journal of 

Mathematical Sciences 

(FJMS) 

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

FURTHER RESULTS INVOLVING POSITIVE 

SEMIDEFINITE BLOCK MATRICES 
 عليا  عبد الجواد عمر برقان الرياضيات

Textile research Journal 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Investigation of the axial compressive 

behavior of Kevlar fibers using the dynamic 

loop test 

 احمد عبد نايف ابو عبيد الفيزيا 
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 كلية إلاقتصاد

 إلاسم القسم البحث تصنيف املجلة اسم املجلة

الزرقا  للبحوث مجلة 

 والدراسات إلانسانية

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

The Impact of the Application of Strategic 

Management in the Academic Education 

Quality in Jordanian 

 نادر احمد اسعد ابو شيخة إدارة ألاعمال

Academy of Strategic 

Management Journal 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

ROLE OF KNOWLEDGE PROCESSES AS A 

MEDIATOR VARIABLE IN RELATIONSHIP 

BETWEEN STRATEGIC MANAGEMENT OF 

HUMAN RESOURCES AND ACHIEVING 

COMPETITIVE ADVANTAGE IN BANKS 

OPERATING IN JORDAN 

 حازم خالد محمد شحادة إدارة ألاعمال

مجلة الزرقا  للبحوث 

 إلانسانيةوالدراسات 

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

The Impact of the Adoption of the 

Benchmarking 
 إدارة ألاعمال

ماجد عبداملهدي محمد 

 املساعده

Advances in Management & 

Applied Economics 

مجلة مفهرسة في 

EconLit 

Impact of the Creative Demolition 

Management in Improving of the Business 

Organizations Performance in the 

Jordanian Hashemite Kingdom 

 إدارة ألاعمال
ماجد عبداملهدي محمد 

 املساعده

Advances in Management & 

Applied Economics 

مجلة مفهرسة في 

EconLit 

Analysis of the Relationship between the 

Job Alienation 
 إدارة ألاعمال

عبداملهدي محمد ماجد 

 املساعده

International Journal of 

Economics and Financial 

Issues 

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

The Effect of Ownership Structure and 

Corporate Debt on Audit Quality: Evidence 

from Jordan 

 إدارة ألاعمال
خالد عبد الوهاب هالل 

 الزيديين

للبحوث مجلة الزرقا  

 والدراسات إلانسانية

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

الجامعات وأثرها في حماية املجتمعات من 

-الفساد إلادارّي دراسة حالة جامعة الّزرقا 

 ألاردن

 إدارة ألاعمال
خالد عبد الوهاب هالل 

 الزيديين

Remah Journal 
مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

Pharmaceutical Error Detection as a 

Mediator of the Relationship between 

pharmaceutical information 

 محمد عبد حسين حسن إدارة ألاعمال

Advances in Management & 

Applied Economics 

مجلة مفهرسة في 

EconLit 

Twinning between informal and formal 

information Systems 
 محمد عبد حسين حسن إدارة ألاعمال

مجلة الغري للعلوم نالقتصادية 

 ونالدارية

مجلة علمية محكمة 

تابعة ملركز علمي أو 

 جامعة

أثر أبعاد العالمة التجارية على رضا الزبائن 

دراسة تطبيقية على شركة سامسونج للهاتف 

 املحمول في مدينة ال

 مصطفى سعيد محمد حماد التسويق
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Indian Journal of Public 

Health Research & 

Development 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

Factors Influencing Woman Behavior to 

Visit Dental Clinic to Improve their Smile 
 ردينه عثمان يوسف ألاحمد التسويق

كلية بغداد للعلوم نالقتصادية 

 الجامعة

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

أثر العوامل الديمغرافية في إختيار املستهلك 

ملراكز التسوق )تجارة التجزئة( دراسة  ألاردني

 تطبيقية ملراك

 التسويق
إياد عبد نالله عبد الحميد 

 خنفر

Applied Mathematics & 

Information Sciences 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

Modeling and Analyzing Neural Networks 

Using Reproducing Kernel Hilbert Space 

Algorithm 

املعلومات نظم 

 إلادارية
 محمد موس ى جفال املومني

Indonesian Journal of 

Electrical Engineering and 

Computer Science 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

Cluster based mechanism for hot data 

storage in HBase system 

نظم املعلومات 

 إلادارية
 محمد موس ى جفال املومني

للبحوث مجلة الزرقا  

 والدراسات إلانسانية

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

دور الهندسة املالية النوعية في إدارة مخاطر 

 صيغ التمويل في البنوك إلاسالمية

مصارف 

 إسالمية

ملك نور الدين محمود 

 خصاونة

Academy of Strategic 

Management Journal 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

WEAKNESS OF FINANCIAL 

PERFORMANCE IN JORDAN ISLAMIC 

BANK 

مصارف 

 إسالمية
 عبدهللا ابراهيم عبدهللا نزال

 الزرقا  للدراسات نالسالمية
مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

اثر تصفية مصرف اسالمي مفل  على حقوق 

 الدائنين

مصارف 

 إسالمية

حسين محمد حسين 

 سمحان

املجلة ألاردنية للعلوم التطبيقية. 

 الطبيعية""سلسلة العلوم 

مجلة علمية محكمة 

تابعة ملركز علمي أو 

 جامعة

نالثار املتوقعة للهبة السكانية على النشاط 

 نالقتصادي في ألاردن، في املستقبل

وحدة املساقات 

الخدمية / 

 نالقتصاد

عبد الحليم محمد يوسف 

 جبران

مجلة الجامعة إلاسالمية 

 للدراسات نالقتصادية وإلادارية

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

مدى رضا طلبة جامعة الزرقا  عن استخدام 

تطبيق الزرقا  جامعتي ) دراسة تطبيقية في 

 جامعة الزرقا  الخاصة (

وحدة املساقات 

الخدمية / 

 نالقتصاد

خالد توفيق عبد الرحمن 

 العساف

 املجلة نالردنية للعلوم التطبيقية

مجلة علمية محكمة 

تابعة ملركز علمي أو 

 جامعة

أثر الجماعات املرجعية على تعامل املستهلك 

ألاردني مع متاجر التجزئة للعطور) حالة دراسية 

 فئة الشباب في

وحدة املساقات 

الخدمية / 

 نالقتصاد

خالد توفيق عبد الرحمن 

 العساف

 املجلة العاملية للتسويق نالسالمي
مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

 العوامل املؤثرة على استغالل الفرص

التسويقية من خالل قصة سيدنا موس ى علية 

 السالم في سورة املائدة من ال

وحدة املساقات 

الخدمية / 

 نالقتصاد

خالد توفيق عبد الرحمن 

 العساف

Academy of Accounting and 

Financial Studies Journal 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

THE MEDIATING EFFECT OF INVESTMENT 

DECISIONS AND FINANCING DECISIONS 

ON THE INFLUENCE OF CAPITAL STR 

العلوم 

 املحاسبية
 يوسف محمد سعيد شهوان

International Business 

Research 

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

The Role of Forensic Accounting in 

Maintaining Public Money and Combating 

Corruption in the Jordanian Public Sector 

العلوم 

 املحاسبية

عال محمد عبداملهدي 

 خرسسات

International Journal of 

Economics and Finance 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

The Impact of Applying the Accounting 

Disclosure in Accordance with the IFRS on 

Increasing Profitability 

العلوم 

 املحاسبية
 الحلبينبيل بشير 
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Accounting and Finance 

Research 
 ERAمجلة مفهرسة في ُ

The Effect of Activity-Based Costing (ABC) 

on Managing the Efficiency 

العلوم 

 املحاسبية
 نبيل بشير الحلبي

PERTANIKA JOURNALS 
مجلة مفهرسة في 

Scopus 

THE IMPACT OF APPLYING MODERN 

FINANCIAL ANALYSIS TOOLS ON 

DETECTING FRAUDULENT PRACTICES IN 

FINANCIA 

العلوم 

 املحاسبية
 نبيل بشير الحلبي

Accounting and finance 

Research 
 ERAمجلة مفهرسة في ُ

The Effect of Accounting Reservation in the 

Fairness of the Financial Statements in the 

Private Hosp 

العلوم 

 املحاسبية
 ايمن صالح مصطفى حرب

International Journal of 

Economics and Finance 

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

Reasons of the Difference of Murabaha 

Accounting Standards in Islamic Banks 

العلوم 

 املحاسبية

فؤاد سليمان محمود 

 الفسفوس

International Journal of 

Business and Management 
 ERAمجلة مفهرسة في ُ

Effect of Members of the Audit Committee 

on the Quality of Jordanian Banks in Jordan 

العلوم 

 املحاسبية

فؤاد سليمان محمود 

 الفسفوس

Academy of Accounting and 

Financial Studies Journal 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

THE EFFECT OF ACCOUNTING 

PERFORMANCE ON ACCOUNTING 

INFORMATION SYSTEMS, PLANNING 

AND CONTROLLING IN 

العلوم 

 املحاسبية

فؤاد سليمان محمود 

 الفسفوس

 رماح للبحوث والدراسات
مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

العوامل املؤثرة في تحسين كفا ة املراجعة 

 الداخلية

العلوم 

 املحاسبية
 شقور عمر فريد مصطفى 

International Journal of 

Economics and Finance 

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

The Impact of the Integration Between the 

Relevance and Reliability of Accounting 

Information (AI)  

العلوم 

 املحاسبية
 عمر فريد مصطفى شقور 

 املجلة العربية لإلدارة

مجلة علمية محكمة 

تابعة ملركز علمي أو 

 جامعة

دور املوازنات التقديرية في تحسين كفا ة النظام 

املحاسبي وتحسين ألادا  املالي في القطاع 

 الصناعي في ألاردن

العلوم 

 املحاسبية
 عمر فريد مصطفى شقور 

International Journal of 

Business and Management 

(IJBM) 

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

The Impact of Intellectual Capital Efficiency 

in Business Reengineering 

العلوم 

 املحاسبية
 عمر فريد مصطفى شقور 

مجلة الجامعة نالسالمية 

 للدراسات نالقتصادية ونالدارية

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

مدى ادراك الشركات نالردنية الهمية تخصص 

 نظم املعلومات املحاسبية

العلوم 

 املحاسبية

زياد عبد الحليم عبد املنعم 

 الذيبه

International Journal of 

Business and Management 

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

Impact of Financial and Non-Financial 

Voluntary Disclosure on Stock 

العلوم 

 املحاسبية

زياد عبد الحليم عبد املنعم 

 الذيبه

 رماح للبحوث والدراسات
مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

Impact of Activity-Based Costing (ABC) 

System on competitiveness of industrial 

joint stock companies 

العلوم 

 املحاسبية

زياد عبد الحليم عبد املنعم 

 الذيبه



 

9 

Academy of Accounting and 

Financial Studies Journal 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

IMPACT OF ACCOUNTING 

INFORMATION SYSTEM ON REDUCING 

LIQUIDITY RISK IN SAUDI BANKS 

COMPARATIVE STUDY BETWEEN ISLAMIC 

BANKS AND COMMERCIAL BANKS 

العلوم 

 املحاسبية

زياد عبد الحليم عبد املنعم 

 الذيبه

 البلقا  للبحوث و الدراسات
مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

التكاليف املبني على مستوى تطبيق نظام 

 أساس ألانشطة في شركات الطيران ألاردنية

العلوم 

 املحاسبية

نضال محمود عبدهللا 

 الرمحي

ة جامعة الّزرقا  للبحوث  
ّ
مجل

 والّدراسات  إلانسانّية

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

أثر توزسعات ألارباح على القرارات نالستثمارّية في 

)دراسة تطبيقّية  -ضو  جودة الّتقارير املالّية 

 على 

العلوم 

 املحاسبية

نضال محمود عبدهللا 

 الرمحي

 كلية العلوم التربوية

 إلاسم القسم البحث تصنيف املجلة اسم املجلة

املجلة العربية لضمان جودة 

 التعليم الجامعي

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

( Vأثر برنامج اثرائي باستخدام خريطة الشكل )

في تدرس  مادة مناهج البحث العلمي على تنمية 

مهارات البحث العلمي والتفكير الناقد لدى 

 طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة الزرقا 

 طالل عبدهللا محمد الزعبي معلم الصف

 -مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 العلوم نالنسانية

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

الصعوبات التي تواجه طلبة الدراسات العليا 

بالجامعات ألاردنية في كتابة رسائل املاجستير 

 راهوأطروحات الدكتو 

 طالل عبدهللا محمد الزعبي معلم الصف

مجلة الزرقا  للبحوث 

 سات إلانسانيةراوالد

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

كليات الطب، والعلوم مستوى فهم طلبة 

الطبية التطبيقية، والصيدلة، والتمريض، 

والعلوم، لقضايا التكنولوجيا الحيوية الجدلية 

 في الجامعات ألاردنية الرسمية

 طالل عبدهللا محمد الزعبي معلم الصف

Eur J Breast Health 
مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

Evaluation of Breast Cancer (BC) 

Awareness among Female University 

Students in Zarqa University, Jordan 

 اشرف فؤاد احمد كنعان معلم الصف

Journal of TURKISH SCIENCE 

EDUCATION 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

The Relationship between Jordanian 

Students? 21st Century Skills 
 اشرف فؤاد احمد كنعان معلم الصف

 ألاردنية للعلوم التطبيقيةاملجلة 

مجلة علمية محكمة 

تابعة ملركز علمي أو 

 جامعة

أثر تدرس  العلوم باستخدام املنظم املتقدم 

ونموذ  بوسنر للتغيير املفاهيمي في اكتساب 

املفاهيم العلمية وتنمية مهارات نالستدالل 

العلمي والتفكير الناقد لدى طلبة الصف الثامن 

 ألاساس ي

 رف فؤاد احمد كنعاناش معلم الصف

مجلة اتحاد الجامعات العربية 

 للبحوث في التعليم العالي

مجلة علمية محكمة 

تابعة ملركز علمي أو 

 جامعة

درجة توظيف معلمي اللغة العربية في املرحلة 

الثانوية في محافظة الزرقا  للمستحدثات 

 التكنولوجية في التعل

 معلم الصف
عبد السالم يوسف فالح 

 الجعافرة

Modern Applied Science ُ مجلة مفهرسة فيERA 

Determining the Challenges Faced by 

Syrian Refugees Students at Jordanian 

Camps According to Their Perspective: A 

Case of Universities Role to Supporting 

علم املكتبات 

 واملعلومات
 لمى فاخر عبدالرزاق جعفر
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 الدولية لضمان الجودةاملجلة 

مجلة علمية محكمة 

تابعة ملركز علمي أو 

 جامعة

تطوير كليات العلوم التربوية في الجامعات 

نالردنية في ضو  اعادة هندسة العمليات 

 نالدارية )الهندرة ( 

 رضا سالمة محمد املواضية رياض ألاطفال

 مجلة دراسات ألاردنية
مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

التنظيمي في دافعية العمل لدى اثر التماثل 

مديرات رياض نالطفال من وجهة نظر املربيات 

 في مديريات تربي

 رضا سالمة محمد املواضية رياض ألاطفال

املجلة العربية في العلوم 

 نالنسانية ونالجتماعية

مجلة علمية محكمة 

تابعة ملركز علمي أو 

 جامعة

ي فتطوير كليات التربية في الجامعات ألاردنية 

ضو  متطلبات الجودة ومؤشرات التناف  

 العالمي من وجهة نظر

 رضا سالمة محمد املواضية رياض ألاطفال

 كلية العلوم الطبية

 إلاسم القسم البحث تصنيف املجلة اسم املجلة

Jordan medical journal 
مجلة مفهرسة في 

Scopus 

The Relationship between Interleukin-6 

Polymorphism and Susceptibility to 

Hepatitis C-virus Infected Patients 

التحاليل 

 الطبية
 عمار سليم موفق علي ديب

Comparative Clinical 

Pathology 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

Diabetes up regulates the expression of 

HSP90 and down regulates HSP70 in the 

liver of diabetic rats 

التحاليل 

 الطبية
 كوثر فيصل أحمد عماوي 

 كلية التمريض

 إلاسم القسم البحث تصنيف املجلة اسم املجلة

Asian Pacific Journal of 

Cancer Prevention 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

Changed Body Image as Perceived by 

Jordanian Women Undergoing Breast 

Cancer Treatment 

 ريا يوسف الحسبان التمريض

Journal of Holistic Nursing 
مجلة مفهرسة في 

Scopus 

Nurses? Experiences of Grief Following 

Patient Death 
 التمريض

ليلى اسماعيل عبدهللا 

 الدكن

Supportive Care in Cancer 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Predictors of burden and quality of sleep 

among family caregivers of patients with 

cancer. 

 التمريض
ليلى اسماعيل عبدهللا 

 الدكن

Perspectives in Psychiatric 

Care 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

The implementation of mindfulness-based 

interventions and educational 

interventions to support family 

 التمريض
ليلى اسماعيل عبدهللا 

 الدكن

J Child Adolesc Psychiatr Nurs 
مجلة مفهرسة في 

Scopus 

Emotional and behavioral problems among 

Jordanian adolescents: Prevalence and 

associations with acad 

 أحمد حسين راتب ريان التمريض

Research in Developmental 

Disabilities 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Effectiveness of mindfulness-based 

interventions on qualityof life and positive 

reappraisal coping a 

 أحمد حسين راتب ريان التمريض

mindfulness 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Effectiveness of Mindfulness-Based 

Intervention on Perceived Stress, Anxiety, 

and Depression Among P 

 أحمد حسين راتب ريان التمريض
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Archives of Psychiatric 

Nursing 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

The psychometric properties of the mindful 

attention awareness scale among Arab 

parents of children 

 أحمد حسين راتب ريان التمريض

Perspectives in Psychiatric 

Care 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Mindfulness and parenting distress among 

parents of children with disabilities: A 

literature review 

 أحمد حسين راتب ريان التمريض

Journal of pediatric 

hematology oncology 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Beliefs and Adherence Associated With 

Oral and Infusion Chelation Therapies in 

Jordanian Children and Adolescents With 

Thalassemia Major: A Comparative Study 

 التمريض
غادة محمد حسين أبو 

 شوشة

Journal of Research in 

Nursing 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

Challenges of having a child with 

thalassemia major: a phenomenological 

study 

 التمريض
غادة محمد حسين أبو 

 شوشة

International Journal of 

Nursing Studies 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

The relationship between perceived 

competence and perceived workplace 
 رنا فخري سليمان عبيدات التمريض

Indian Journal of Cancer 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Jordanian physicians, perceived barriers 

and facilitators to patient participation in 

treatment deci 

 رنا فخري سليمان عبيدات التمريض

Contemporary nurse 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Investigating cardiovascular patients, 

preferences and expectations regarding the 

use of social media 

 نضال فريد صبحي عيشه التمريض

Heart & Lung 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Risk profile of myocardial infarction in 

young versus older adults 
 نضال فريد صبحي عيشه التمريض

International journal of 

nursing practice 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Effectiveness of nurse' Led video 

interventions on anxiety in patients having 

percutaneous coronary  

 نضال فريد صبحي عيشه التمريض

 كلية الهندسه

 إلاسم القسم البحث تصنيف املجلة اسم املجلة

METU Journal of the Faculty 

of Architecture" 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Gendered Spaces: The impact of the 

cultural aspects on the spatial organization 

of spaces inside the houses of Amman 

during the last century 

هندسة 

 معمارية

ام بشرى محمد سعدي حس

 زلوم
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Journal of Urban 

Regeneration and Renewal" 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

Tracing the cityscape transformation under 

capitalism: The case study of Amman, 

Jordan 

هندسة 

 معمارية

بشرى محمد سعدي حسام 

 زلوم

International Journal of 

Engineering & Technology" 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

Ranking the Factors that Influence the 

Construction Project Success: the Jordanian 

Perspective 

 غانم عبد الرحمن بكر هندسة مدنية

Journal of Engineering and 

applied sciences" 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

Practical consideration of using silica fume 

as a cement replacement in concrete 
 هندسة مدنية

محمد عبدهللا محمد 

 الخطيب

Journal of Engineering 

Science and Technology 

(JESTEC)" 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

5Prediction of concrete mix compressive 

strength using statistical learning models 
 أشرف عادل محمد شقدان هندسة مدنية

journal of engineering and 

applied sciences" 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

Analysis of Government Residential 

Projects Overruns in Jordan 
 أشرف عادل محمد شقدان هندسة مدنية

international journal of civil 

and environmental 

engineering" 

علمية محكمة مجلة 

تابعة ملركز علمي أو 

 جامعة

Assessment of performance of wastewater 

treatment plants in Jordan 
 عبد طالب محمد الزاهري  هندسة مدنية

 كلية الصيدلة

 إلاسم القسم البحث تصنيف املجلة اسم املجلة

Research in Social and 

Administrative Pharmacy" 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Patients' attitude and willingness to pay for 

pharmaceutical care: An international 

message from a developing country 

 ديمه جبر حسين سليمان الصيدلة

Computational biology and 

chemistry" 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Combination of Pharmacophore Modeling 

and 3D-QSAR analysis of Potential 

Glyoxalase-I Inhibitors as Anticancer 

Agents 

 الصيدلة
محمود عبد الرحيم محمود 

 الشاعر

Medicinal Chemistry" 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Discovery of New Phosphoinositide 3-

kinase Delta (PI3K?) Inhibitors via Virtual 

Screening using Crystallography-derived 

Pharmacophore Modelling and QSAR 

Analysis 

 الصيدلة
محمود عبد الرحيم محمود 

 الشاعر

Acta Polonaise 

Pharmaceutical" 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

DEVELOPMENT AND IN-VITRO 

CHARACTERIZATION OF 

NANOEMULSION-BASED BUCCAL 

PATCHES OF VALSARTAN 

 الصيدلة
أحالم شحادة صالح زيد 

 الكيالني

Tropical Journal of 

Pharmaceutical Research" 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Knowledge, attitude, practice and 

satisfaction of patients using analgesic 

patches in Jordan 

 الصيدلة
أحالم شحادة صالح زيد 

 الكيالني
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 كلية الفنون والتصميم

 إلاسم القسم البحث تصنيف املجلة اسم املجلة

مجلة الزرقا  للبحوت 

 والدراسات نالنسانية

مجلة مفهرسة في ُ

 ُِEbsco 

الدراسة معايير ومتطلبات تصميم حيزات 

 دراسة تطبيقية -العملية 

التصميم 

 الداخلي
 اسامة حسن اسماعيل علي

 كلية الصحافة وإلاعالم

 إلاسم القسم البحث تصنيف املجلة اسم املجلة

The Journal of Social Sciences 

Research 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

Journalist use of social media: Guidelines 

for media organizations 

الصحافة 

 وإلاعالم
 امجد عمر علي صفوري

Journal of Science Education 
مجلة مفهرسة في 

Scopus 
Social Media's Impact on a Journalist's role 

الصحافة 

 وإلاعالم
 امجد عمر علي صفوري

 كلية تكنولوجيا املعلومات

 إلاسم القسم البحث تصنيف املجلة اسم املجلة

The International Journal of 

Ad Hoc and Ubiquitous 

Computing 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

An intelligent routing protocol in VANET علم الحاسوب 
غسان عبد الكريم عبدهللا 

 سمارة

The International Arab 

Journal of Information 

Technology 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Aware-Routing Protocol using Best First 

Search 
 علم الحاسوب

غسان عبد الكريم عبدهللا 

 سمارة

International Journal of 

Electrical and Computer 

Engineering (IJECE) 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 
An improved CF-MAC protocol for VANET علم الحاسوب 

غسان عبد الكريم عبدهللا 

 سمارة

International Journal of 

Electrical and Computer 

Engineering (IJECE) 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

Efficient energy, cost reduction, and QoS 

based routing protocol 
 علم الحاسوب

غسان عبد الكريم عبدهللا 

 سمارة

International Journal of Signal 

and Imaging Systems 

Engineering 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

A fast template-based technique to extract 

optic disc 
 بيدا  طه رشيد الحمداني علم الحاسوب

Future Generation Computer 

Systems 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Dynamic L-RNN recovery of missing data 

in IoMT applications 
 عامر عمر محمد ابوسالم علم الحاسوب

Personal and Ubiquitous 

Computing 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Enhanced LEACH protocol for increasing a 

lifetime of WSNs 
 عامر عمر محمد ابوسالم علم الحاسوب

The International Arab 

Journal of Information 

Technology 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Conditional Arabic Light Stemmer: Cond 

Light 
 ياسر أحمد محمد اللحام علم الحاسوب

The International Arab 

Journal of Information 

Technology 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

KP-Trie Algorithm for Update and Search 

Operations 
 عصام فالح سعيد الداود علم الحاسوب
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International Journal of 

Enterprise Information 

Systems 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

A Systematic Snapshot of Small Packaged 

Software Vendors' Enterprises 

هندسة 

 البرمجيات

يوسف محمود عصام 

 جبرين

Journal of Theoretical and 

Applied Information 

Technology 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

A NOVEL LEADER ELECTION ALGORITHM 

FOR HONEYCOMB MESH NETWORKS 

هندسة 

 البرمجيات
 محمد نايف صالح الرفاعي

International Journal of 

Applied Engineering Research 

(IJAER 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

Configuration Management Measures in 

CMMI 

هندسة 

 البرمجيات
 محمود علي حمد اخريوش

Journal of Computer Science 
مجلة مفهرسة في 

Scopus 

A Novel Botnet Detection System for P2P 

Networks 

نظم املعلومات 

 الحاسوبية
 عصام سعيد صالح الهناندة

Journal of Computational 

Science 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

A new feature selection method to improve 

the document clustering using particle 

نظم املعلومات 

 الحاسوبية
 عصام سعيد صالح الهناندة

Current Medical Imaging 

Reviews 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

An Improved B-hill Climbing Optimization 

Technique for Solving the Text Documents 

Clustering Problem 

نظم املعلومات 

 الحاسوبية
 عصام سعيد صالح الهناندة

Soft Computing 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

IoT transaction processing through 

cooperative concurrency control on fog- 

Cloud computing environment 

نظم املعلومات 

 الحاسوبية
 احمد حسين امين القرم

International Journal of 

Communication Networks 

and Information Security 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

Statistical-Based Heuristic for Scheduling 

of Independent Tasks in Cloud Computing 

نظم املعلومات 

 الحاسوبية
 احمد حسين امين القرم

Enterprise Information 

Systems 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

DNS rule-based schema to Botnet 

detection 

تكنولوجيا 

 نالنترنت

محمد منصور خروسع 

 العثمان

Cluster Computing The 

Journal of Networks, 

Software Tools and 

Applications 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

A comparative study on spiking neural 

network encoding schema: implemented 

with cloud computing 

تكنولوجيا 

 نالنترنت

محمد منصور خروسع 

 العثمان
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 ب( دعم البحث العلمي لتغطية تكاليف النشر

 8112/8112في مجالت علمية عاملية مفهرسة ومحكمة للعام الجامعي  تكاليف النشر  تغطيةل دعم ألابحاث العلمية (: توزسع3جدول رقم )

 الكـليـة : كـليـة الـشـريعـة

 إلاسم القسم البحث تصنيف املجلة اسم املجلة

 مجلة جرش للبحوث والدراسات
مجلة مفهرسة في 

Ebsco 
 ايمن عيس ى احمد زعاترة الفقه و أصوله قاعدة البينية عند السادة املالكية

مجلة الجامعة إلاسالمية للدراسات 

 الشرعية والقانونية

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

 و 
 
 بين تأصيل العالقات الدولية فقهيا

 
قانونيا

السلم و الحرب دراسة فقهية مقارنة مع القانون 

 الدولي

 تيسير خمي  حسين العمر الفقه و أصوله

مجلة كلية الدراسات إلاسالمية 

 والعربية للبنين بالقاهرة
  

أحكام املفقود بين الفقه إلاسالمي وقانون 

 ألاحوال الشخصية ألاردني والكويتي
 عمربسام محمد قاسم  أصول الدين

 الكـليـة : كـليـة آلاداب

 إلاسم القسم البحث تصنيف املجلة اسم املجلة

مجلة الجامعة إلاسالمية للبحوث 

 إلانسانية
  

 لتاريخ فلسطين 
 
صحيفة املستقبل مصدرا

 (1212-1211الحديث واملعاصر بين عامي )

وحدة املساقات 

الخدمية / 

 نالداب

 مؤيد توفيق عقل حيدر

English Language Teaching   

Deconstructing the Archetypal Self-Other 

Dichotomy in William Shakespeare's The 

Tempest 

اللغة نالنجليزية 

 وآدابها

مروان حرب عبدالكريم 

 القريوتي

 الكـليـة : كـليـة العلوم

 إلاسم القسم البحث تصنيف املجلة اسم املجلة

Journal of Applied Mathematics 

and Physics 
  

Ground State Properties of Closed Shell 

4He Nucleus under Compression 

وحدة املساقات 

الخدمية / 

 العلوم

محمد حسن عيد 

 ابوصعيليك

Global Journal of Pure and 

Applied Mathematics 
  

Generalized Near Rough Connected 

Topologized Approximation Spaces 
 الرياضيات

رضوان احمد حسين 

 أبوقديري 

Global Journal of Pure and 

Applied Mathematics. 
  

Exact Solution for Camassa-Holm 

Equations which Describe Pseudo-

Spherical Surface 

 غريب موس ى ابراهيم غريب الرياضيات

Far East Journal of 

Mathematical Sciences (FJM) 
  

INEQUALITIES RELATED TO POSITIVE 

SEMIDEFINITE BLOCK MATRICES تعدل ل 

FURTHER RESULTS INVOLVING POSITIVE 

SEMIDEFINITE BLOCK MATRICES 

 عليا  عبد الجواد عمر برقان الرياضيات
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 الكـليـة : كـليـة الاقتـصـاد

 إلاسم القسم البحث تصنيف املجلة اسم املجلة

مجلة دراسات _ عدد العلوم 

 نالنسانية و نالجتماعية

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

Effect of Human resources Strategies on the 

Performance of Insurance Companies 

Employees in Jordan 

 إدارة ألاعمال
عطا هللا فهد صياح 

 السرحان

Academy of Strategic 

Management Journal 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

ROLE OF KNOWLEDGE PROCESSES AS A 

MEDIATOR VARIABLE IN RELATIONSHIP 

BETWEEN STRATEGIC MANAGEMENT OF 

HUMAN RESOURCES AND ACHIEVING 

COMPETITIVE ADVANTAGE 

 حازم خالد محمد شحادة إدارة ألاعمال

Advances in Management and 

Applied Economics 

مجلة مفهرسة في 

EconLit 

Impact of the Creative Demolition 

Management 
 إدارة ألاعمال

ماجد عبداملهدي محمد 

 املساعده

Wufenia journal 

مجلة علمية محكمة 

تابعة ملركز علمي أو 

 جامعة

Credit Risk Management and Business 

Intelligence Approach of the Banking Sector 

in Jordan 

 إدارة ألاعمال
خالد عبد الوهاب هالل 

 الزيديين

International Journal of 

Financial Research 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

Construction of Competitive Advantage 

Instrument in Jordanian SME Context Using 

Structural Equation Modelling 

 إدارة ألاعمال
الوهاب هالل خالد عبد 

 الزيديين

International Journal of 

Financial Research 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

The Effect of Total Quality Management on 

University Performance in Jordan 
 إدارة ألاعمال

خالد عبد الوهاب هالل 

 الزيديين

IJEFI   

The Effect of Ownership Structure and 

Corporate Debt on Audit Quality: Evidence 

from Jordan 

 إدارة ألاعمال
خالد عبد الوهاب هالل 

 الزيديين

مجلة كلية جامعة بغداد للعلوم 

 نالقتصادية
 مصطفى سعيد محمد حماد التسويق العوملة وأثرها على النشاط التسويقي  

TRANSYLVANIAN REVIEW 
مجلة مفهرسة في 

Scopus 

The Degree of Strategic Agility and its 

Relationship with the Competitive 

Advantage in the Private Hospitals in 

Jordan 

نظم املعلومات 

 إلادارية

عبدهللا جميل محمد 

 ابوسلمى

Indonesian Journal of Electrical 

Engineering and Computer 

Science 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

Cluster based mechanism for hot data 

storage in HBase system 

نظم املعلومات 

 إلادارية
 محمد موس ى جفال املومني

Academy of Accounting and 

Financial Studies Journal 
  

AFFECTION OF TAX ON JORDAN ISLAMIC 

BANK ACCOUNTING DISCLOSURE 

مصارف 

 إسالمية
 عبدهللا نزالعبدهللا ابراهيم 

Academy of Strategic 

Management Journal 
  

WEAKNESS OF FINANCIAL 

PERFORMANCE IN JORDAN ISLAMIC 

BANK 

مصارف 

 إسالمية
 عبدهللا ابراهيم عبدهللا نزال
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Academy of Accounting and 

Financial Studies Journal 
  

THE MEDIATING EFFECT OF INVESTMENT 

DECISIONS AND FINANCING DECISIONS 

ON THE INFLUENCE OF CAPITAL 

STRUCTURE AGAINST CORPORATE 

PERFORMANCE: EVIDENCE FROM 

JORDANIAN LISTED COMMERCIAL 

BANKS 

العلوم 

 املحاسبية
 يوسف محمد سعيد شهوان

International Journal of 

Economics and Finance 
  

The role of the forensic accountant in the 

detection of tax fraud in financial 

العلوم 

 املحاسبية

عال محمد عبداملهدي 

 خرسسات

Academy of Strategic 

Management Journal 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

The impact of the designing accounting 

information systems on the level of 

accounting conservatism. (afield Study on 

Jordanian Commercial Banks list 

العلوم 

 املحاسبية
 نبيل بشير الحلبي

International Journal of 

Business and Management 

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

Effect of Members of the Audit Committee 

on the Quality of Jordanian Banks in Jordan 

العلوم 

 املحاسبية

فؤاد سليمان محمود 

 الفسفوس

International Journal of 

Economics and Finance 
  

Reasons of the difference of Murabaha 

accounting standards in Islamic banks 

العلوم 

 املحاسبية

فؤاد سليمان محمود 

 الفسفوس

International Journal of 

Business and Management 

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

The Impact of Intellectual Capital Efficiency 

in Business Reengineering "An Empirical 

Study on the Industrial Companies Listed 

on the ASE" 

العلوم 

 املحاسبية
 عمر فريد مصطفى شقور 

   مركز البحث وتطوير املوارد البشرية
املؤثرة في تحسين كفا ة املراجعة العوامل 

 الداخلية

العلوم 

 املحاسبية
 عمر فريد مصطفى شقور 

International Journal of 

Business and Management 

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

Social Responsibility and Its Impact on 

Financial Performance in Companies Listed 

on the Amman Stock Exchange 

العلوم 

 املحاسبية

عبد الوهاب محمود جدعان 

 الرواشدة

International Journal of 

Economics and Finance 

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

Impact of Internal Corporate Governance 

on Capital cost in Jordanian Pharmaceutical 

Companies 

العلوم 

 املحاسبية

جدعان عبد الوهاب محمود 

 الرواشدة

Academy of Accounting and 

Financial Studies Journal 
  

IMPACT OF ACCOUNTING 

INFORMATION SYSTEM 

العلوم 

 املحاسبية

زياد عبد الحليم عبد املنعم 

 الذيبه
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 الكـليـة : كـليـة الـعـلـوم التـربـويـة

 إلاسم القسم البحث تصنيف املجلة اسم املجلة

Modern Applied Science ُ مجلة مفهرسة فيERA 

Determining the Challenges Faced by 

Syrian Refugees Students at Jordanian 

Camps According to Their Perspective: A 

Case of Universities Role to Support 

علم املكتبات 

 واملعلومات
 لمى فاخر عبدالرزاق جعفر

العربية مجلة اتحاد الجامعات 

 للبحوث في التعليم العالي

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

درجة تقدير طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة 

الزرقا  إلدراكهم ملفاهيم البحث العلمي 

 وتطبيقاته

علم املكتبات 

 واملعلومات
 لمى فاخر عبدالرزاق جعفر

Transylvanian Review 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

The role of kindergartens in the 

development of health concepts among 

kindergarten children from the point of 

view of teachers in the light of some va 

 احمد نايف خليفة الصرايرة رياض ألاطفال

 دراسات نالردنية
مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

التربية بالجامعات تصور مقترح لدور كليات 

ألاردنية في تعزيز مفهوم ألامن الفكري لدى 

 طلبتها.

 رضا سالمة محمد املواضية رياض ألاطفال

 الكـليـة : كـليـة الـهـنـدسـة

 إلاسم القسم البحث تصنيف املجلة اسم املجلة

international journal of civil 

engineering and technology" 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 
Towards A Futuristic Underground Cities زهر عزام مصطفى الشنطي هندسة معمارية 

International Journal of Civil 

Engineering and Technology 

(IJCIET)" 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

IDENTIFYING CRUCIAL FACTORS 

AFFECTING ACCURACY OF COST 

ESTIMATES AT THE TENDERING PHASE OF 

PUBLIC CONSTRUCTION PROJECTS IN 

JORDAN 

 غانم عبد الرحمن بكر هندسة مدنية

Journal of Engineering and 

applied sciences" 
  

Practical consideration of using silica fume 

as a cement replacement in concrete 
 هندسة مدنية

محمد عبدهللا محمد 

 الخطيب

 : كـليـة الـصـيـدلـةالكـليـة 

 إلاسم القسم البحث تصنيف املجلة اسم املجلة

Tropical Journal of 

Pharmaceutical Research" 

مجلة مفهرسة في 

Clarivate - Thomson 

ISI 

Knowledge, attitude, practice and 

satisfaction of patients using analgesic 

patches in Jordan 

 الصيدلة
شحادة صالح زيد أحالم 

 الكيالني
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 الكـليـة : كـليـة الـصـحـافـة و إلاعـالم

 إلاسم القسم البحث تصنيف املجلة اسم املجلة

The Journal of Social Sciences 

Research 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

JOURNALIST USE OF SOCIAL MEDIA: 

GUIDELINES FOR MEDIA 

ORGANIZATIONS 

الصحافة 

 وإلاعالم
 امجد عمر علي صفوري

 الكـليـة : كـليـة تـكـنـولـوجـيـا الـمـعـلـومـات

 إلاسم القسم البحث تصنيف املجلة اسم املجلة

International Journal of 

Electrical and Computer 

Engineering (IJECE) 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

Efficient energy, cost reduction, and QoS 

based routing protocol 
 علم الحاسوب

غسان عبد الكريم عبدهللا 

 سمارة

International Journal of 

Electrical and Computer 

Engineering (IJECE) 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 
An improved CF-MAC protocol for VANET علم الحاسوب 

غسان عبد الكريم عبدهللا 

 سمارة

JOURNAL OF THEORETICAL 

AND APPLIED INFORMATION 

TECHNOLOGY 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

LOCALIZING MULTIPLE SCLEROSIS 

LESIONS FROM T2W MRI BY UTILIZING 

IMAGE HISTOGRAM FEATURES 

 بيدا  طه رشيد الحمداني علم الحاسوب

Journal of Theoretical and 

Applied Information 

Technology 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

A NOVEL LEADER ELECTION ALGORITHM 

FOR HONEYCOMB MESH NETWORKS 

هندسة 

 البرمجيات
 محمد نايف صالح الرفاعي

International Journal of 

Engineering & Technology 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

Analysis of e-Learning System in the 

Presence of Social Requirement 

هندسة 

 البرمجيات
 حامد جاسم خالد الفواعره

International Journal of 

Engineering Research and 

Technology 

مجلة مفهرسة في 

Scopus 

Visualization and Synchronization of 

Object-oriented Programs using Re-

engineering Approach 

هندسة 

 البرمجيات
 حامد جاسم خالد الفواعره

International Journal of Applied 

Engineering Research (IJAER) 
  

Configuration Management Measures in 

CMMI 

هندسة 

 البرمجيات
 محمود علي حمد اخريوش

International Journal of 

Computer Science, Engineering 

and Applications (IJCSEA 

مجلة مفهرسة في 

Ebsco 

DEVELOPING A CASE-BASED RETRIEVAL 

SYSTEM FOR SUPPORTING IT 

CUSTOMERS 

نظم املعلومات 

 الحاسوبية
 عصام سعيد صالح الهناندة

Institute of Information 

Technology, Kohat University 

of Science and Technology 

  
Statistical-Based Heuristic for Scheduling of 

Independent Tasks in Cloud Computing 

نظم املعلومات 

 الحاسوبية
 احمد حسين امين القرم

KSII Transactions on Internet 

and Information Systems 
  

Scheduling of Concurrent Transactions in 

Broadcasting Environment 

نظم املعلومات 

 الحاسوبية
 احمد حسين امين القرم
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 للمشاركة في املؤتمرات العلمية العاملية:( دعم البحث العلمي ـج

 8112/8112للعام الجامعي للمشاركة في املؤتمرات العلمية العاملية  العلمي البحث(: توزسع دعم 4جدول رقم )

 كلية الشريعة

 مكان انعقاد املؤتمر تاريخ انعقاد املؤتمر البحث القسم إلاسم

 الفقه و أصوله أن  محمد عوض الخاليله
الدورة العربية في مجال القانون  -فقط حضور 

 الدولي إلانساني
 لبنان 18/02/2019

 الفقه و أصوله أن  محمد عوض الخاليله
امللتفى العالمي الثاني للدوا   -حضور فقط 

 واملستحضرات الصيدالنية الحالل
 ألاردن 05/12/2018

 الفقه و أصوله أن  محمد عوض الخاليله
لجنة عمدا  كليات ورشة عمل  -حضور فقط 

 الشرسعة
 ألاردن 23/11/2018

 الفقه و أصوله أن  محمد عوض الخاليله
املقاصد الشرعية لتشرسع العفو عن القاتل في 

 املجتمع نالسالمي
 مصر 12/12/2018

 الفقه و أصوله أن  محمد عوض الخاليله
مؤتمر شورى السابع للتدقيق  -حضور فقط 

 الشرعي
 ألاردن 16/10/2018

 الفقه و أصوله أن  محمد عوض الخاليله
اجتماع دوري لعمدا  كليات  -حضور فقط 

 الشرسعة في اتحاد الجامعات العربية
 الجزائر 21/11/2017

عبد الرحيم خير هللا عمر 

 الشريف
 أصول الدين

ورشة عمل ضباط إلارتباط وفرق  -حضور فقط 

 H2Oعمل إسالم 
 ألاردن 15/11/2018

 كلية الاداب

 مكان انعقاد املؤتمر تاريخ انعقاد املؤتمر البحث القسم إلاسم

الحارث محمد سبيتان 

 الحالملة

وحدة املساقات 

الخدمية / 

 نالداب

 تركيا 25/10/2019 حقوق الالجئين في القانون الدولي إلانساني

ريحان اسماعيل احمد 

 املساعيد

اللغة العربية و 

 آدابها

 لتلقي
ُ
داراُت الّداللية

َ
صورة  املرأة  في نماذَ   امل

 نّصّيٍة من شعر  ألاعش ى الكبير  
 تركيا 25/10/2019

ريحان اسماعيل احمد 

 املساعيد

اللغة العربية و 

 آدابها

تمظهرات الغائب وأنساق املضمر في رثائية زهير بن 

 أبي سلمى لهرم بن سنان
 تركيا 28/03/2019

عال  الدين صادق فارس 

 جراب

اللغة نالنجليزية 

 وآدابها
 إلامارات العربية 10/04/2019 املؤتمر الدولي الثامن للغة العربية -حضور فقط 
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 محمد عيس ى محمد مهاوش
اللغة نالنجليزية 

 وآدابها
Human Translation vs. Machine Translation 27/06/2019 تركيا 

 أنور فايز أحمد البزور 
اللغة نالنجليزية 

 وآدابها

ARABIC HUMOROUS TEXTS: AN ATTEMPT 

TO ANALYZE 
 تركيا 27/06/2019

 ابراهيم فتحي محمد حواري 
اللغة نالنجليزية 

 وآدابها

The Phonological Differences of the 

Consonants of Modern Standard Arabic, 

Madani Jordanian Arabic, and Fallahi 

Jordanian Arabic 

 تركيا 20/02/2019

 فالح املعاقبةابراهيم فياض 
اللغة نالنجليزية 

 وآدابها

The Impact of Teacher's Question Types on 

Learners Outcomes 
 تركيا 29/03/2019

عال  الدين توفيق حامد 

 الطراونة

اللغة نالنجليزية 

 وآدابها

The Loss of Oral per formative Semantic 

Influence of the Quran in its Translations 
 اليابان 07/10/2019

 كلية العلوم

 مكان انعقاد املؤتمر تاريخ انعقاد املؤتمر البحث القسم إلاسم

 عمرو حمد سليمان الزيود

وحدة املساقات 

الخدمية / 

 العلوم

 أملانيا 27/11/2019  

 الرياضيات عليا  عبد الجواد عمر برقان
Generalizations of Singular Value 

Inequalities Related to Block Matrices 
 سنغافورة 09/09/2019

 الرياضيات غريب موس ى ابراهيم غريب

Solution for Sawada-Kotera equation using 

Backland Transformations and Travelling 

Wave Solutions 

 أسبانيا 21/12/2019

شوكت محمود رشيد 

 الخزاعله
 سنغافورة Plithogenic soft set theory 09/09/2019 الرياضيات

شوكت محمود رشيد 

 الخزاعله
 الرياضيات

 Training-of-Trainers program -حضور فقط 

on Civic Education 
 تون  04/11/2018
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 كلية الاقتصاد

 مكان انعقاد املؤتمر تاريخ انعقاد املؤتمر البحث القسم إلاسم

خالد محمد مصطفى 

 السواعي
 إلاقتصاد

العالقة بين نالستثمار ألاجنبي املباشر تحليل 

والتنمية نالقتصادية: حالة مجموعة الدول 

 املتوسطة الدخل من الشريحة العليا

 تركيا 19/09/2018

خالد عبد الوهاب هالل 

 الزيديين
 إدارة ألاعمال

 the 'EU Regional Trust Fund in -حضور فقط 

Response to the Syrian Crisis (EUTF Syria )

lessons learnt event' 

 بلجيكا 11/09/2019

خالد عبد الوهاب هالل 

 الزيديين
 إدارة ألاعمال

إلاتجاهات املعاصرة في القبول  -حضور فقط 

 إلاصالح والتطويرووالتسجيل 
 العراق 15/04/2019

ماجد عبداملهدي محمد 

 املساعده
 إدارة ألاعمال

 لتبادلامللتقى الخام  والعشرين  -حضور فقط 

عروض تدريب طالب الجامعات العربية لعام 

8112 

 مصر 05/12/2018

ماجد عبداملهدي محمد 

 املساعده
 إدارة ألاعمال

القيادة الطالبية في جامعة قطر  -حضور فقط 

8112 
 قطر 17/11/2018

 محمد سامي محمد علي
العلوم املالية و 

 املصرفية

An Empirical Analysis of Investors Mentality 

towards Dividends Policies and the 2003/7 

American Invasion to Iraq: Evidence From 

Amman Stock Exchange 

 امريكا 25/03/2019

إياد عبد نالله عبد الحميد 

 خنفر
 التسويق

Factors affecting buyers behavior decision of 

mobile phone at Jordan market (Afield study) 
 تركيا 07/10/2020

إياد عبد نالله عبد الحميد 

 خنفر
 التسويق

The effect of marketing communication (MC) 

mix on consumers purchasing behavior of 

mobile Service (A field research of orange 

Telecom Company At north Amman). 

 تركيا 18/04/2019

محمود عسود عبد الفتاح 

 العزام
 التسويق

أثر وسائل التسويق املباشر لجذب السائحين إلى 

 ألاردن
 تون  25/04/2018

 محمد موس ى جفال املومني
نظم املعلومات 

 إلادارية

Evaluating the characteristics of e-

government websites in developing 

countries: The case study of Jordan 

 قبرص 19/04/2019

ابراهيم محمد ابراهيم 

 خرس 

مصارف 

 إسالمية

رسوخ البنا  التربوي والحضاري لالقتصاد 

 نالسالمي
 أسبانيا 04/04/2019
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خالد توفيق عبد الرحمن 

 العساف

وحدة املساقات 

الخدمية / 

 نالقتصاد

ـ مكونات املنتج السياحي في نالردن وأثره على 

 الصورة الذهنية لدى السائح نالردني
 أسبانيا 27/03/2019

نضال محمود عبدهللا 

 الرمحي

العلوم 

 املحاسبية

تحويل التعليم في الوطن العربي  -حضور فقط 

 من التعليم إلى التعلم لغرض نالبتكار
 مصر 09/10/2019

 كلية التربية

 مكان انعقاد املؤتمر تاريخ انعقاد املؤتمر البحث القسم إلاسم

عبد السالم يوسف فالح 

 الجعافرة
 معلم الصف

درجة وعي معلمي اللغة العربية للمنطلقات 

 الحديثة في التدرس 
 قطر 24/04/2019

 ايطاليا Study Visit 25/11/2018 -حضور فقط  معلم الصف اشرف فؤاد احمد كنعان

 معلم الصف اشرف فؤاد احمد كنعان
 Study Visit of the RESCUE -حضور فقط 

project 
 املانيا 01/10/2018

محمود احمد مروح 

 مصطفى
 معلم الصف

درجة تعزيز املعلمين ملفاهيم ألامن الفكري لدى 

 طلبة املرحلة الثانوية
 قطر 24/04/2019

 رياض ألاطفال رضا سالمة محمد املواضية
اللجنة التنقيذية لعمدا  كليات  -حضور فقط 

 التربية
 ُعمان 07/10/2019

 ألاطفال رياض رضا سالمة محمد املواضية
التعليم املنهي والتقني في الوطن العربي في ضو  

 التحوالت العاملية
 ألاردن 21/03/2019

 رياض ألاطفال رضا سالمة محمد املواضية
دعم خدمات الالجئين  -حضور فقط 

 (RESCUEالسوريين)
 أملانيا 01/10/2018

 كلية الحقوق 

 انعقاد املؤتمرمكان  تاريخ انعقاد املؤتمر البحث القسم إلاسم

 تركيا 24/10/2019 القانون الدولي نالنساني وحماية البيئة الحقوق  شكران قاسم ناصر الدغمي

 كلية العلوم الطبية املساندة

 مكان انعقاد املؤتمر تاريخ انعقاد املؤتمر البحث القسم إلاسم

هاشم احمد محمود أبو 

 هريرة

التحاليل 

 الطبية

Prevalence and Bacterial Profile of 

Nosocomial Infections in Tertiary Care 

Hospitals in Jordan 

 كندا 26/04/2019

هاشم احمد محمود أبو 

 هريرة

التحاليل 

 الطبية

مؤتمر ومعرض الشرق نالوسط  -حضور فقط 

 للبيولوجيا الجزيئية
 ألاردن 03/10/2018
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 عطا عماد عطا علي
التحاليل 

 الطبية

مؤتمر ومعرض الشرق نالوسط  -حضور فقط 

 للبيولوجيا الجزيئية
 ألاردن 03/10/2018

 امل هشام محمود عزريل
التحاليل 

 الطبية

The role of IL-10 and TNF-? cytokines and 

STAT4 and TNFSF4 genes as biomarkers in 

Jordanian patients with Systemic Lupus 

Erythematosus and their correlations with 

disease outcome 

 ألاردن 03/10/2018

 عمار سليم موفق علي ديب
التحاليل 

 الطبية

Current study sought to assess whether IL-6 

(-174G/C), (-597G/A), and (-572G/C) 

promoter polymorphisms are associated with 

serum IL-6 levels in HCV patients. The 

relationship between interleukin-6 

polymorphism and susceptibility to hepatitis 

C-virus infected patients The relationship 

between interleukin-6 polymorphism and 

susceptibility to hepatitis C-virus infected 

patients 

 ألاردن 03/10/2018

 كلية التمريض

 مكان انعقاد املؤتمر تاريخ انعقاد املؤتمر البحث القسم إلاسم

 التمريض نضال فريد صبحي عيشه
The decisional balance about healthy living 

among patients with hypertension 
 ايطاليا 02/05/2019

غادة محمد حسين أبو 

 شوشة
 التمريض

Weaning Practices of Jordanian Mothers: A 

qualitative Study 
 تركيا 27/11/2019

غادة محمد حسين أبو 

 شوشة
 التمريض

Beliefs and adherence associated with oral 

and infusion chelation therapies in Jordanian 

children and adolescents with thalassemia 

major: A comparative study 

 تركيا 25/10/2018

 التكنولوجية كلية الهندسة

 مكان انعقاد املؤتمر تاريخ انعقاد املؤتمر البحث القسم إلاسم

بشرى محمد سعدي حسام 

 زلوم

هندسة 

 معمارية

Green Buildings: Towards a Sustainable 

Building Transformation 
 تركيا 06/07/2019

 هندسة مدنية أشرف عادل محمد شقدان
Prediction of Concrete Strength Using 

Support Vector Machines Algorithm 
 أسبانيا 09/08/2019

 هندسة مدنية أشرف عادل محمد شقدان
 Study Visit of the RESCUE -حضور فقط 

project 
 أملانيا 01/10/2018

محمد عبدهللا محمد 

 الخطيب
 هندسة مدنية

Innovation Process Zero Discharge of 

Desalination Brackish Water 
 ماليزيا 28/06/2019
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 هندسة مدنية غانم عبد الرحمن بكر
Identification of Accuracy of Residential 

Projects Cost Estimates in Jordan 
 اليونان 24/06/2019

 هندسة مدنية غانم عبد الرحمن بكر

Ranking the Factors that Influence the 

Construction Project Success: The Jordanian 

Perspective 

 فرنسا 25/06/2018

 هندسة كهربا  طارق صادق فوزي الحسن
Internet of Thing (IoT) Based Remote Labs in 

Engineering 
 فرنسا 23/04/2019

 نزال محمد خضر سالم
هندسة 

 ميكانيك

Study on the Effect of Vibratory Stress Relief 

on the Quality of Gravity Die Casting-theory 

and Justifications 

 كوريا 19/10/2018

 نزيه ناصيف اسعد حسن
هندسة 

 ميكانيك

NEW METHODS AND APPROACHES TO 

TREATMENT HIGH-MANGANESE STEEL 

CONE CRUSHER 

16/04/2019 
الواليات املتحدة 

 ألامريكية

 كلية الصيدلة

 مكان انعقاد املؤتمر تاريخ انعقاد املؤتمر البحث القسم إلاسم

أحالم شحادة صالح زيد 

 الكيالني
 الصيدلة

Fabrication and characterization of 

transdermal patch loaded with Ascorbic acid 
 فرنسا 24/06/2019

أحالم شحادة صالح زيد 

 الكيالني
 الصيدلة

املستقبلية للتعليم "التحديات  -حضور فقط 

 الصيدلي و البحوث الصيدلية"
 مصر 13/11/2018

لبنى محمود رستم 

 السويلميين
 الصيدلة

Novel Quinoxaline Derivatives as Potent 

GSK-3? Inhibitors: Synthesis, Biological 

Evaluation and Molecular Modeling Study 

 تركيا 08/09/2019

 إلامارات العربية 03/03/2019   الصيدلة حنين عادل داود بشير

 الصيدلة سامر فهمي اسماعيل عدوان
Fractional Er:YAG Laser as a Novel Method 

for Enhancing Ocular Drug Permeation 
 بريطانيا 18/03/2019

 كلية الفنون 

 مكان انعقاد املؤتمر تاريخ انعقاد املؤتمر البحث القسم إلاسم

عبدالرحمن دروسش حسام 

 القرعان

التصميم 

 الجرافيكي

THE ROLE OF SKILL AND TALENT IN VISUAL 

COMMUNICATION DESIGN EDUCATION/ 

PRACTICE: THREE CASE STUDIES FROM 

JORDAN 

 ماليزيا 19/09/2019

 أحمد موس ى حسن شاوسش
التصميم 

 الداخلي
 الصين 22/10/2019  



 

26 

حسني محمد سليمان ابو 

 كريم

التصميم 

 الداخلي

احتماع اللجنة التنفيذية لجمعية كليات الفنون  

 اتحاد الجامعات العربية -
 مصر 21/12/2018

حسني محمد سليمان ابو 

 كريم

التصميم 

 الداخلي
 ألاردن 01/09/2018 الفن نالردني املصري  

 اسامة حسن اسماعيل علي
التصميم 

 الداخلي

دعم تعليم (( في BIMدور نمذجة معلومات البنا  

 العمارة الداخلية
 مصر 07/04/2019

 كلية الصحافة والاعالم

 مكان انعقاد املؤتمر تاريخ انعقاد املؤتمر البحث القسم إلاسم

تحسين محمد اني  حسن 

 شرادقة
 اذاعة وتلفزيون 

موجهات إلاعالم الجديد في مواجهة التحديات 

نالجتماعية لتنمية املدن وإعادة إلاعمار ما بعد 

 الحروب والنزاعات

 تركيا 08/12/2019

تحسين محمد اني  حسن 

 شرادقة
 اذاعة وتلفزيون 

فاعلية وسائل إلاعالم املرئي واملسموع في الحد من 

 انتشار ظاهرة إلارهاب في ظل ألازماتفي دول الجوار
 تركيا 17/04/2019

 اذاعة وتلفزيون  عالية علي ادرس  محمود

إلاعالم في نقل املسؤولية إلاجتماعية لوسائل 

معاناة املرأة وإبراز دورها في السلم املجتمعي 

وإعادة البنا  ،املرأة الفلسطينية في سجون 

 إلاحتالل أنموذجا .

 العراق 01/10/2019

 اذاعة وتلفزيون  عالية علي ادرس  محمود

دور املبادرات النسائية في دعم انشطة املرأة 

 منتجوالتسويق نالليكتروني لها كمورد بشري 

 ولي  مستهلك

 ألاردن 13/04/2019

 كلية تكنولوجيا املعلومات

 مكان انعقاد املؤتمر تاريخ انعقاد املؤتمر البحث القسم إلاسم

 علم الحاسوب عصام فالح سعيد الداود
Large Scale and Real Time Classifiers for 

Social Media Text 
23/10/2019 

الواليات املتحدة 

 ألامريكية

 مصر IT MUST CONFERENCE 28/04/2019 -حضور فقط  علم الحاسوب عصام فالح سعيد الداود

 علم الحاسوب عصام فالح سعيد الداود
Comparison between XGBoost, LightGBM 

and Cat Boost Using Home Credit Dataset 
 تايالند 04/02/2019

 علم الحاسوب عصام فالح سعيد الداود
التكنولوجيا و الحلول الذكية:  -حضور فقط 

 تشكيل مستقبل ألاعمال و املجتمعات
 ألاردن 13/11/2018

 علم الحاسوب عصام فالح سعيد الداود

 The International Arab -حضور فقط 

Conference on Information Technology - 

ACIT 

 لبنان 28/11/2018
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 علم الحاسوب ياسر أحمد محمد اللحام
Arabic Document Indexing for Improved Text 

Retrieval 
 ألاردن 09/10/2019

 علم الحاسوب عامر عمر محمد ابوسالم

A NOVEL LEACH ROUTING PROTOCOL 

USING GENETIC ALGORITHM FOR 

WIRELESS SENSOR NETWORKS 

 تايالند 28/09/2019

 ايطاليا Visit of the RESCUE project 26/11/2018 -حضور فقط  علم الحاسوب عامر عمر محمد ابوسالم

 علم الحاسوب بيدا  طه رشيد الحمداني
QUERYING COMPRESSED 

BIOINFORMATICS XML DOCUMENTS 
 اذربيجان 11/01/2019

 علم الحاسوب خالد وليد ّذيب منصور 
A New Mechanism for Textual Password 

Hardening Using Adopted Typing Rhythm 
 ألاردن 26/05/2018

 حامد جاسم خالد الفواعره
هندسة 

 البرمجيات

Software Quality Model in the Presence of 

Culture Quality Factors 
 هولندا 06/11/2019

 حامد جاسم خالد الفواعره
هندسة 

 البرمجيات

 The 19th International Arab -حضور فقط 

Conference on Information Technology ACIT 

2018 

 لبنان 28/11/2018

 محمد رسمي حسن موس ى
هندسة 

 البرمجيات

A Proposed Wireless Intrusion Detection 

Prevention and Attack System 
 لبنان 28/11/2018

 احمد حسين امين القرم
نظم املعلومات 

 الحاسوبية

Self-Organized Shape Formation using Self 

Adaptive Collective Motion of Swarm Robots 
 تايالند 28/09/2019

 احمد حسين امين القرم
نظم املعلومات 

 الحاسوبية

 12the International Arab -حضور فقط 

Conference on Information Technology 

(ACIT'2018) 

 لبنان 28/11/2018

 عصام سعيد صالح الهناندة
نظم املعلومات 

 الحاسوبية
E-Government: A Case Study in Jordan 21/06/2019 تركيا 

 هايل حسين علي خفاجة
نظم املعلومات 

 الحاسوبية

Arab content on the Internet between the 

challenges of information security and the 

quality of enrichment and development 

 تركيا 27/06/2019

 معابرةخالد صالح صالح 
نظم املعلومات 

 الحاسوبية

Optimizing Database Query Performance by 

Using the Table Partitioning Techniques 
 لبنان 28/11/2018
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 محمد حسن محمد الغانم
تكنولوجيا 

 نالنترنت

Extending QoM Taxonomy for Complex XML 

Schema Matching 
 ألاردن 09/04/2019

خروسع محمد منصور 

 العثمان

تكنولوجيا 

 نالنترنت

APPLICATION-LAYER DOS ATTACK 

DETECTION USING MACHINE LEARNING 
 تركيا 26/06/2019
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 البحوث التطبيقية :دعم د( 

 8112/8112للعام الجامعي البحوث التطبيقية (: توزسع دعم 5جدول رقم ) 

 الباحثاسم  الكلية القسم عنوان املشروع

Improving the Effectiveness of Texts Retrieval 

using Knowledge-based Approach 
 نظم املعلومات الحاسوبية

كلية تكنولوجيا 

 املعلومات
 عصام سعيد صالح الهناندة

Lane Prediction Optimization in VANET علم الحاسوب 
كلية تكنولوجيا 

 املعلومات

عبدهللا غسان عبد الكريم 

 سمارة

Keystroke Latency Time Discrete Representation 

for Password Hardening 
 علم الحاسوب

كلية تكنولوجيا 

 املعلومات
 خالد وليد ّذيب منصور 

Software components selection: An optimized 

selection criteria for component based software 

engineering (CBSE) 

 هندسة البرمجيات
كلية تكنولوجيا 

 املعلومات
 احمد حسام حسني النابوت

Using Consensus Algorithm for Block chain 

Application of roaming services for mobile 

network 

 نظم املعلومات الحاسوبية
كلية تكنولوجيا 

 املعلومات
 احمد حسين امين القرم

Automatic Callosum and Periventricular Lesions 

Detector System to Diagnose Multiple Sclerosis 

from T2W MRI 

 علم الحاسوب
كلية تكنولوجيا 

 املعلومات
 بيدا  طه رشيد الحمداني

Discursive Techniques and Cultural Values 

Manifest in TV Commercials of Arab Mobile 

Telecommunication Companies 

 كلية الصحافة و إلاعالم الصحافة وإلاعالم
عبد الباسط احمد هاشم 

 محمود

مواقع التواصل نالجتماعية ودورها في نشر خطاب 

الكراهية من وجهة نظر طلبة كلية الصحافة ونالعالم 

 بجامعة الزرقا 

 كلية الصحافة و إلاعالم الصحافة وإلاعالم
عثمان منصور مفلح 

 الطاهات

الشباب الجامعي ألاردني للهاتف دوافع استخدام 

الخليوي وإلاشباعات املتحققة دراسة ميدانية على 

 عينة من طلبة البكالوريوس في جامعةالزرقا 

 أحمد علي محمد العنانبة كلية الصحافة و إلاعالم الصحافة وإلاعالم

دورالبرامج التلفزيونية الطبية في توعية وتثقيف 

 املشاهدين في املجال الصحي
 عالية علي ادرس  محمود كلية الصحافة و إلاعالم اذاعة وتلفزيون 

Evaluation of transdermal absorption of 

Carvedilol patches by animal studies 
 كلية الصيدلة الصيدلة

أحالم شحادة صالح زيد 

 الكيالني
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Disposal practices of unused medications in 

Jordan 
 حمزة قاسم محمد الحمد الصيدلةكلية  الصيدلة

Formulation of vesicular transfersomal 

nanoparticles of amphotericin B for enhanced 

transdermal delivery and invitro evaluation 

 هاجر وليد عطية عبدو كلية الصيدلة الصيدلة

Glutaminase as a Molecular Target in Cancer حنين عادل داود بشير الصيدلة كلية الصيدلة 

Effect of Gear Ratios and Output Shaft Sensor on 

The Exhaust Emissions and Fuel Consumption of 

a Parallel Hybrid Vehicle Power Train and 

Compare it to Fully Electric Vehicle 

 نزال محمد خضر سالم كلية الهندسه هندسة ميكانيك

The importance of studying the human 

perception when designing the high-rises and 

their surrounding environment: the case study of 

Amman City 

 كلية الهندسه هندسة معمارية
بشرى محمد سعدي حسام 

 زلوم

Mindfulness, Self-efficacy and Stress among Final 

Year Nursing Students 
 أحمد حسين راتب ريان كلية التمريض التمريض

Cultural Misconceptions, Attitudes, Knowledge 

and Beliefs about Mental Illness among Nurses in 

Psychiatric Units 

 أحمد حسين راتب ريان كلية التمريض التمريض

Factors Affecting Jordanian Women's Surgical 

Treatment Decisions for Early Stage Breast 

Cancer 

 رنا فخري سليمان عبيدات كلية التمريض التمريض

Weaning Practices of Jordanian Mothers: A 

qualitative Study 
 كلية التمريض التمريض

غادة محمد حسين أبو 

 شوشة

Unmet Supportive Care Needs of Jordanian 

Survivors with Colorectal Cancer: A Cross 

Sectional Survey 

 ريا يوسف الحسبان كلية التمريض التمريض

Immunomodulatory effects of flavonoids on 

proliferation, production and gene expression of 

pro-inflammatory cytokines (IL-1? , IL-6 and TNF-

? ) by peripheral blood mononuclear cells from 

Jordanian patients with systemic lupus 

erythematosus 

 امل هشام محمود عزريل كلية العلوم الطبية التحاليل الطبية
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The use of Utica pilulifera to reverse pre-diabetic 

conditions: immunohistochemistry and 

histological study 

 كوثر فيصل أحمد عماوي  كلية العلوم الطبية التحاليل الطبية

اتجاهات العاملين في اقسام الفهرسة في مكتبات 

الجامعات في ألاردن نحو تحديث قواعد الفهرسة 

-املستخدمة في مكتباتهم من قواعد الفهرسة نالنجلو

 (.RDA( إلى وصف املصادر واتاحتها )AACR2أمريكية )

 خالد عبد نعمان غبن العلوم التربويةكلية  علم املكتبات واملعلومات

The reality of strategic planning in the faculties of 

educational sciences in Jordanian private 

universities, and its relation to academic 

excellence from faculty members point of view 

 رضا سالمة محمد املواضية كلية العلوم التربوية رياض ألاطفال

أثر توظيف نهج النظم املتداخلة في املناهج املقررة على 

 التفكير إلابداعي لدى طلبة املرحلة الثانوية في ألاردن.
 كلية العلوم التربوية معلم الصف

محمود احمد مروح 

 مصطفى

اتجاهات طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة الزرقا  

 الرقميةنحو املواطنة 
 لمى فاخر عبدالرزاق جعفر كلية العلوم التربوية علم املكتبات واملعلومات

Global warming awareness among Zarqa 

University students 
 اشرف فؤاد احمد كنعان كلية العلوم التربوية معلم الصف

ألاس  التي يستند اليها طلبة كليات الطب في 

حكمهم على القضايا  الجامعات نالردنيه في اصدار 

 ألاخالقيه الطبيه

 طالل عبدهللا محمد الزعبي كلية العلوم التربوية معلم الصف

Accounting Hedge And its Impact On The Value 

Of Insurance Companies On Amman Stock 

Exchange 

وحدة املساقات الخدمية / 

 نالقتصاد
 فاتن امين موس ى النعيمي كلية نالقتصاد

Macroeconomic Determinants of Bank Credit: 

Evidence from Jordan 
 كلية نالقتصاد إلاقتصاد

خالد محمد مصطفى 

 السواعي

The Impact of leadership patterns On 

Counterproductive work Behaviors mediated by 

organizational justice: An Applied study on 

telecommunication companies in Jordan 

 حازم خالد محمد شحادة كلية نالقتصاد إدارة ألاعمال

The Impact of Adoption of Hofstede Cultural 

Dimensions on Creating a Stable Organization 

Internal Environment A Case Study of Jordanian 

Telecom Companies 

 ابراهيم غازي حسن ببان نالقتصادكلية  نظم املعلومات إلادارية
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The impact of Health Awareness Campaigns to 

Quit Smoking( A Case Study in Amman city) 
 ردينه عثمان يوسف ألاحمد كلية نالقتصاد التسويق

The Effect of Total Quality Management on 

University Performance in Jordan 
 كلية نالقتصاد إدارة ألاعمال

خالد عبد الوهاب هالل 

 الزيديين

مدى التزام املدققين الخارجيين في ألاردن بتطبيق 

 معايير التدقيق الدولية والخاصة بتقرير املدقق
 اماني عادل شفيق مسعود كلية نالقتصاد العلوم املحاسبية

The Effect of OECD Principles of Corporate 

Governance on Social Responsibility Accounting 
 يوسف محمد سعيد شهوان كلية نالقتصاد العلوم املحاسبية

New Methods for Solving Differential Equations 
وحدة املساقات الخدمية / 

 العلوم
 كلية العلوم

اسامة يوسف عبدهللا 

 عبابنة

Nanostructure film of Ch-diisoQ for the 

enhancement of photoelectrical performance of 

organic/inorganic solar cells 

وحدة املساقات الخدمية / 

 العلوم
 سليم ابراهيم يوسف قشوع كلية العلوم

The Effect Of Nursing Work Environment On The 

Intention To Leave The Nursing Profession 

وحدة املساقات الخدمية / 

 العلوم
 عمرو حمد سليمان الزيود العلومكلية 

Creating Discourse Using Figures of Speech in the 

Speeches of King Abdullah II 

وحدة املساقات الخدمية / 

 نالداب
 كمال احمد حسن الرزي كلية آلاداب

The Translation of Animal metaphors in politics 

between English and Arabic 
 بشار اسامة صقر املعاني كلية آلاداب نالنجليزية وآدابهااللغة 

HUMOR AND SELF-EXPRESSION: SUFFERING 

AND RESISTANCE IN JANUARY 25 REVOLUTION 
 أنور فايز أحمد البزور  كلية آلاداب اللغة نالنجليزية وآدابها

Transitivity in Arabic and English: A Comparative 

Study 
 كلية آلاداب نالنجليزية وآدابهااللغة 

عال  الدين صادق فارس 

 جراب

The Effectiveness of an Integrated Approach to 

Treat Autistic Kids Case Study 

وحدة املساقات الخدمية / 

 نالداب
 نادر احمد ابراهيم جرادات كلية آلاداب

The Impact of Strategic Note taking on EFL 

learners Academic Performance in Jordan 
 ابراهيم فياض فالح املعاقبة كلية آلاداب اللغة نالنجليزية وآدابها

Postmodernism and Science Fiction: A 

Confluence 
 منذر محمد حبيب حبيب كلية آلاداب اللغة نالنجليزية وآدابها

القرآن في عناية البيضاوي بعرف الناس زمن تنزيل 

 التفسير
 كلية الشرسعة أصول الدين

عبد الرحيم خير هللا عمر 

 الشريف
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   الكليات علىالبحثية للمشارسع  عداد دعومات البحث العلميأ: احصائيات توزسع 3 شكل 

 

   الكليات على لجوائز النشر  عداد دعومات البحث العلميأ: احصائيات توزسع 4 شكل 
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   على الكليات لتكاليف النشر  عداد دعومات البحث العلميأ: احصائيات توزسع 5 شكل

 

   على الكليات للمؤتمرات وورشات العمل عداد دعومات البحث العلميأ: احصائيات توزسع 1 شكل
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 ه( الدعم املالي للبحث العلمي في الجامعة 
 

   2016-2019في الجامعة خالل الفترةمجاالت الدعم املالي للبحث العلمي    :  (1) جدول رقم
 

 2019 2018 2017 2016 املجال

 املؤتمرات العلمية :

 املؤتمرات العلمية الداخلية :

مؤتمر العلوم والرياضيات   4900.38 0 0 0 

مؤتمر ضمان جودة التعليم   13975 4705 5434 2250 

مؤتمر كلية آلاداب   0 0 0 0 

مؤتمر التعليم العالي في الوطن العربي   1500 0 6150 0 

8111مؤتمر كلية التمريض    19148.098 0 0 0 

مؤتمر كلية الفنون والتصميم   5039.535 0 0 0 

مؤتمر اتحاد الجامعات العربية   3000 7261 1720 0 

مؤتمر كلية الشرسعة   0 5030.96 0 0 

مؤتمر كلية الحقوق    1808 0 0 0 

مؤتمر كلية العلوم التربوية   1000 11155.78 6567 0 

مؤتمر رؤسا  الجامعات العربية   31190 0 0 0 

مؤتمر نقابة الصحفيين ألاردنيين   9584.974 0 0 0 

مؤتمر كلية إلاعالم   2287.16 4900.99 0 0 

مؤتمر كلية إلاقتصاد   8192.55 4220.2 0 0 

 املؤتمرات العلمية الخارجية :

مشاركات أعضا  هيئة التدرس    69652.658 60439.56 40248 62722.293 

نفقات السفر للمؤتمرات العلمية   0 3870 0 0 

دعم مؤتمرات علمية   0 5000 0 0 

 0 3138 0 0 الزيارات العلمية الخارجية
 

 ألايام العلمية :

اليوم العلمي لكلية الحقوق    0 1427.5 0 0 

اليوم العلمي لكلية الصيدلة   0 2600 0 175.890 

اليوم العلمي لكلية آلاداب   0 450 490 0 

 250 0 450 0 اليوم العلمي لكلية الدراسات العليا
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اليوم العلمي لكلية إلاقتصاد   0 2242.59 0 0 

ألايام العلمية لكليات الجامعة   0 1145 1930 1926.950 

 1897.87 400 826.91 4538.779 ورش العمل والتدريب

 البحث العلمي والنشر :

 دعم البحث العلمي :

تقييم أبحاث وترقيات   74138.947 52002.8 69231 52574 

جوائز نشر علمية   0 0 0 0 

دوريات ومجالت   92834.254 85175.16 84410 119915 

قواعد بيانات   27488.403 44856.78 21905 45838 

جمعية كليات الحاسبات   2678.462 1494.28 886 525.86 

دعم البحوث العلمية   26713.86 76577.8 75647 42696 

أدوات وأجهزة بحثية   15930 0 0 0 

قرطاسية ولوازم بحثية   84176.368 51849.073 52615 423.250 

 3985 6137 39528.069 20278.152 اشتراكات في عضويات

الطاقةمصاريف أبحاث   1950.62 12025.12 20147 3535 

 824 0 550 0 مشروع كلية الهندسة

 3872 6136 0 0 اشتراك برامج الكترونية

 دعم النشر :

 5068.500 1160 10263.05 17390.4 دعم رسوم نشر أبحاث

 14600 31296 19050 28100 جوائز نشر أبحاث

 0 3000 500 0 دعم نشر مطبوعات وإصدار مجالت

اتحاد الجامعات-رسوم جمعية كليات آلاداب  425 0 0 850 

 0 361 0 354 رسوم الجمعية العلمية لكلية التمريض

 0 0 0 17760 مصاريف عقد اتفاقيات علمية وثقافية

 3540 3540 0 0 رسوم اتحاد الجامعات العربية

 2158 2156 0 0 رسوم اتحاد جامعات العالم إلاسالمي

الدولي الصيدالنيرسوم نالتحاد   0 0 366 0 
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 و( الطلبة املبتعثين

 8112/8112على مقاعد الدراسة خالل العام  زالوا الذين ما املبتعثين:  (7)جدول رقم 

 بلد الابتعاث الجامعة املبتعث اليها التخصص البرنامج الاسم

 انجلترا West of England  هندسة معمارية ماجستير/ دكتوراه داليا هادي وحيد الطرزي

 بريطانيا West of England  هندسة معمارية ماجستير/ دكتوراه نورا محمد ابراهيم قزع

 بريطانيا West of England  هندسة مدنية ماجستير/ دكتوراه عبدهللا محمد الخطيب

 بريطانيا Nottingham تمريض دكتوراه زكي سليمان البلبيس ي

 بريطانيا west of England  هندسة البرمجيات دكتوراه عبدالحفيظ سمحاناحمد 

 علم حاسوب دكتوراه عال واصف جمعة مصطفى
Carl von Ossietzky University of 

Oldenburg 
 أملانيا

 بريطانيا The west of England اذاعة وتلفزيون  دكتوراه عبدهللا سلطان الجالبنة

 ألاردن  University of Jordan  صيدلة دكتوراه دعا  غازي صبحي فرح

 بريطانيا  Northumberia علم حاسوب دكتوراه محمد حمد الجعيدي

أشرف محمود عبدالغني 

 قاسم
 بريطانيا University Bath صيدلة ماجستير/ دكتوراه
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 ز( حوافز البحث العلمي

8112/8112: حوافز البحث العلمي العضا  هيئة التدرس  في جامعة الزرقا  للعام  (2)جدول رقم   

 املنحة الكلية الباحث الجائزة

 500 التمريض د.رنا عبيدات تمي املتدريس الجائزة عضو هيئة 

 جائزة أفضل بحث علمي للكليات إلانسانية
 500 آلاداب د.ريحان املساعيد

 500 آلاداب د.أشرف كنعان

 1000 الصيدلة د.لبنى السويلمين جائزة أفضل بحث علمي للكليات العلمية

 جائزة أفضل باحث على مستوى الكلية

 500 الصيدلة د.أحالم الكيالني

 500 الشرسعة د.أن  الخاليله

 500 العلوم الطبية د.كوثر عماوي 

 500 العلوم التربوية د.عاطف عودة

 500 العلوم أ.د غريب غريب

 500 التمريض د.نضال عيشة

 500 الهندسة د.طارق الحسن

 500 تكنولوجيا املعلومات د.عصام الهنانده

 250 الصحافة وإلاعالم د.تحسين شرادقة

 250 الصحافة وإلاعالم د.أحمد عنانبة

 500 آلاداب د.وفا  أبو حطب

 500 التمريض د.رنا عبيدات

 500 إلاقتصاد د.فؤاد الفسفوس

 

 


