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 ًالمقدمة:ًأولاً .1
 العمادةرؤية  1.1

 الجودة ضمان معايير ضمن ودوليا واقليميا محليا العلمي البحث في التمي زوالريادة
 

 رسالة العمادة 1.2
 المعرفة مجاالت جميع في للباحثين واالبتكار االبداع دعم خالل من المستدامة والتنمية الريادة لتحقيق والمتميزة النوعية التطبيقية البحوث تشجيع

 أهداف العمادة 1.3
 والباحثين في الجامعة وذلك لتحقيق أهداف الجامعة من خالل: وتشجيع ودعم البحث العلمي   في جامعة الزيتونة األردنية إلى تنظيم شؤون البحث العلمي   تسعى عمادة البحث العلمي  

 ومحكمة متخصصة علمية وكتب بحوث من العلمي واالنتاج البحث لمشاريع المالي الدعم تحسين 
 متخصصة علمية وورش لدورات وااليفاد محكمة دولية مؤتمرات في للمشاركة المالي الدعم تحسين  
 األعمال وبيئة بالصناعة المتعلقة المشكالت وحل المعرفة وتوطين نقل في تسهم التي التطبيقية البحوث على التركيز. 
 ودوليا واقليميا محليا العلمي بالبحث المهتمة والخاصة العامة والمؤسسات الجهات مع واالتصاالت العالقات وتفعيل توثيق 
 االختصاصات متعددة بحثية فرق  ضمن العمل على الباحثين تشجيع 
 واجراءاته العلمي البحث لدعم عالمية بيانات وقواعد فعالة معلومات نظم توفير 
 العلمي البحث عمادة وأنشطة لمهام المستمر التحسين 
 قيم العمادة 1.4

 الوطني. االنتماء 
 الفريق. بروح والعمل القيادة 
 والشفافية. النزاهة 
 الفرص. وتكافؤ العدالة 
 المستمر. التعلم 
 الثقافية. والتعددية اآلخر الرأي احترام 
 

  نبذة عن العمادة 1.5
 بإنشاء الجامعة قامت العلمي، البحث يخص فيما الجامعة رؤية ولتحقيق يعتبر البحث العلمي في جامعة الزيتونة االردنية ركيزة اساسية لرفع مستوى الجامعة العلمي ولخدمة المجتمع المحلي في جميع المجاالت. 

قامت عمادة البحث العلمي بوضع السياسات  حيثالعمادتين إلى عمادة البحث العلمي وعمادة الدراسات العليا وذلك لتحسين االداء فصل تم 2019 عام وفي. 2006 عام العليا والدراسات العلمي البحث عمادة
  .ةوالعالمي ةواإلقليمي ةالمحليفي التصنيفات لجامعة لتكون من أفضل الجامعات واإلستراتيجيات التي تخص البحث العلمي، لتطوير ورفع مسيرة البحث العلمي في ا



 الهيكل التنظيمي لعمادة البحث العلمي  1.6
  

  

 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

   العميد

   نائب   العميد

   سكرتاريا

   مكتب   نقل   التكنولوجيا     مكتبًأعتمادًالمجالتًالعلمية       مجلس   البحث العلمي
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اً .2 ًًالجودةًضمانًمعاييرًحسبًالسنويًالتقريرًبنود:ًثانيا

 العلمي   البحث محور 2.1
 مشاريع البحث العلمي   2.1.1

 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء المسؤولية البند ت
ات األقسام والكليًمشاريعًالبحثًالعلميً  2-1-1

وعمادة البحث 
 العلمي  ومجالسهم
 ومجلس العمداء

 األولويات واالهتمامات البحثية.  -1

.ير اتسويق مش -2  ع البحث العلمي 

 مدى استفادة طلبة الدراسات العليا من مشاريع البحث العلمي  المدعومة. -3

اإلنتاجية والخدمية من مشاريع البحث مدى استفادة المجتمع المحلي من القطاعات  -4
.  العلمي 

 الدعم المادي. -5

 الجامعة. من المدعومة العلمي   البحث مشاريع عدد -6

 العمادة. موازنة من العلمي   البحث مشاريع على اإلنفاق نسبة -7

تم تحديد األولويات من خالل تعليمات دعم مشاريع البحث العلمي  والتعميمات الخاصة بذلك  -1
 للكليات. والتي ُأرسلت

يتم تسويق المشاريع البحثية بشكل جزئي من خالل مواقع التصنيفات العالمية ومكتب نقل  -2
  التكتولوجيا في الجامعةز

استفاد طلبة الدراسات العليا من زيادة خبرة الباحثين وشارك بعضهم في إنتاج أبحاث من  -3
 ريعه.على مشارسائلهم والتي هي ضمن التخصص البحثي لعضو هيئة التدريس وتنعكس 

 لة.الطاقة البدي استفاد المجتمع المحلي وقطاعات اإلنتاج من مشاريع البحث العلمي  في مجال -4

( %3تم توفير دعم مادي كبير لمشاريع البحث العلمي  ومن موازنة البحث العلمي  والتي هي ) -5
 من موازنة الجامعة.

 والثانية للعام الجامعيفي الدورة االولى ( المشاريع المدعومة 13و 12الجداول ) -6
 ( العدد إحصائيا.6، كما يبين جدول )م( 2019/2020)

 وهي قيم ونسب عالية.( 5، 4، 3)الجداول قيمة اإلنفاق ونسبته مذكورة في  إن   -7

 المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمي ة 2.1.2
 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء المسؤولية البند ت

المؤتمراتًوالندواتً 2-1-2

ًوالملتقياتًالعلمي ة

ات األقسام والكلي
وعمادة البحث 
 العلمي  ومجالسهم
 ومجلس العمداء

 الدعم المادي. -1

 .ةالعماد موازنة من ةالعلمي   والملتقيات المؤتمرات في المشاركة دعم على اإلنفاق نسبة -2

 .ومتخصصة مةمحك   ةعلمي   مؤتمرات في المنشورة البحوث عدد -3

 اتملتقي أو مؤتمرات في مشاركة دعم على حصلوا اللذين التدريسية الهيئة أعضاء عدد -4
 خارج اتمؤتمر  في المشاركين التدريسية الهيئة أعضاء مجموع إلى ونسبتهم الجامعة خارج

 .الجامعة

 

 يتوفر دعم مادي ضمن ميزانية البحث العلمي  لدعم المشاركة في المؤتمرات العلمية.  -1

 م(2018/2019و) م(2017/2018)ونسب اإلنفاق لألعوام  ( قيم5و 4و 3)جداول  تظهر -2
 م( .2019/2020و)

 مة ومتخصصة.ة محك  عدد البحوث المنشورة في مؤتمرات علمي   (5وجدول ) (4يظهر جدول ) -3

 للعام ملتقيات أو مؤتمرات بالحضور والنشر فيتفصيالت المشاركات ( 15)يظهر جدول  -4
 . م(2019/2020)الجامعي 
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 البحوث والكتب العلمي ة وتحكيمها نشر 2.1.3
 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء المسؤولية البند ت

نشرًالبحوثًوالكتبً 2-1-3

ًالعلمي ةًوتحكيمها

ات األقسام والكلي
وعمادة البحث 
 العلمي  ومجالسهم
 ومجلس العمداء

 الدعم المادي واللوجستي. -1

 .العمادة موازنة من ةالعلمي   األبحاث نشر ومكافأة دعم على اإلنفاق نسبة -2

 .الجامعة من المدعومة مةومحك   متخصصة ةعلمي   مجالت في المنشورة األبحاث عدد -3

 مكافأتها. تمت التي مةومحك   متخصصة ةعلمي   مجالت في المنشورة األبحاث عدد -4

 خالل المنشورة األبحاث مجموع لىإ دعمها أو هامكافأت تمت التي األبحاث عدد نسبة -5
 .العام

 التخصص. بمجاالت التدريسية الهيئة ألعضاء المنشورة األبحاث ارتباط نسبة -6

 .العمادة موازنة من ةالعلمي   الكتب ومكافأة نشر دعم على اإلنفاق نسبة -7

 ها.نشر  أو ترجمتها أو تأليفها في التدريسية الهيئة أعضاء ساهم التي الكتب عدد -8

 مكافآت ودعم نشر.تم توفير دعم مادي لنشر البحوث وتم منح  -1

 م(2018/2019و) م(2017/2018)قيم اإلنفاق لألعوام  (5، 4، 3جداول ) تظهر -2
 . م(2019/2020و)

حصائيات تتعلق بالبحوث المنشورة ومن الجداول  (11، 10، 5، 4)ول اجدال ظهرت -3 تفاصيل وا 
نرى أن  هناك نقص في البحوث المنشورة في مجالت من الفئة األولى رغم توفر الدعم وأن  

 الكليات اإلنسانية بحاجة إلى تشجيع أكبر.

حصائيات تتعلق بالبحوث التي حصلت على حوافز. (16، 5، 4) ولاجدال ظهرت -4  تفاصيل وا 

حصائيات تتعلق بالبحوث التي حصلت على حوافز ونسبتها 5، 4) نوال الجد ظهري -5 ( تفاصيل وا 
 .(2020-2019للعام الدراسي  العلمي ة البحوث نشر مكافأة )وهي معدل نسب 99%

 %65نسبتها  التخصص بمجاالت التدريسية الهيئة ألعضاء المنشورة األبحاث ارتباط -6

 .وعددها اربعة كتب م2019/2020الدراسي كتب خالل العام النشر تم مكافاة  -7

الكتب ويحتاج الباحثين إلى زيادة  عدد التحسن الطفيف علىبين ت( 11، 10، 2، 1) الجداول -8
 جهودهم في هذا المجال.

 الحوافز والمكافآت والجوائز والشهادات 2.1.4
 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء المسؤولية البند ت

والمكافآتًالحوافزً 2-1-4

ًوالجوائزًوالشهادات

األقسام والكليات 
وعمادة البحث 

 مجالسهمو العلمي  
 ومجلس العمداء

 تتوفر تعليمات لهذه الحوافز. -1 التعليمات واإلجراءات لتوفير الحوافز ومقدارها. -1
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 اإليفاد محور 2.2
 االبتعاث- والدكتوراه الماجستير درجتي على للحصول اإليفاد 2.2.1

 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء المسؤولية البند ت
ًعلىًللحصولًاإليفاد 2-2-1

ًالماجستيرًدرجتي

ًالبتعاث-ًوالدكتوراه

األقسام والكليات 
وعمادة البحث 

العلمي  ومجالسها 
 ومجلس العمداء

 إليفاد.مدى تحقيق سياسات ا -1
 الموفد. اختيار في والعدالة الشفافية -2

 األكاديمية. دراستهم في الموفدين متابعة -3

 النفقات على اإليفاد. -4
 

 

 تحرص أن   على وتنص (2PD01-4ورقمها ) اإليفاد أجل من للجامعة واضحة سياسة هناك -1
 ةمرموق جامعات إلى المميزين الطلبة البتعاث عادلة موضوعية معايير تطبيق على الجامعة
 الحالية الجامعة احتياجات وفق المختلفة التخصصات في علمي ة درجات على للحصول

 ولكن نالمتميزي الطلبة من عدد ابتعاث تم  . اإليفاد وتعليمات نظام بها ومرتبط والمستقبلية
 تركيزوال االستراتيجية الخطة ضمن التخصصات من السوق  الحتياجات أشمل دراسة عمل يجب
 .والجامعات المبتعثين من النوعية على أكثر

 تحرص أن   على ( وتنص2PD01-4ورقمها ) اإليفاد أجل من للجامعة واضحة سياسة هناك -2
 ةمرموق جامعات إلى المميزين الطلبة البتعاث عادلة موضوعية معايير تطبيق على الجامعة
 الحالية الجامعة احتياجات وفق المختلفة التخصصات في علمي ة درجات على للحصول

 ت. للمتابعة إجراءات وهناك اإليفاد وتعليمات نظام بها ومرتبط والمستقبلية

يتم متابعة الموفدين في دراستهم االكاديمية كما ينص النظام الداخلي للبعثات العلمية في  -3
( حيث يقوم العميد المعني بمتابعة شؤوون الموفدين 16جامعة الزيتونة وخصوصا المادة )

ن ع من خالل التواصل مع الموفد ومرشده االكاديمي. كما يلتزم الموفد بارسال تقارير فصلية
 سير تقدمه االكاديمي حسب االصول.

 ( من موازنة الجامعة من أجل اإليفاد وهي نسبة كبيرة.%2ُخصَصت  نسبة ) -4
 

 اإليفاد للدورات التدريبية والورش العلمي ة 2.2.2
 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء المسؤولية البند ت

اإليفادًللدوراتًالتدريبيةً 2-2-2

ًوالورشًالعلمي ة

األقسام والكليات 
وعمادة البحث 

 توفير الدعم المادي. -1

 بعقد ةالمتعلق واإلجراءات وجود خطة متكاملة لإليفاد للدورات التدريبية والورش. التعليمات -2
 فيها. والمشاركة التدريبية الدورات

 (.18) جدولالظهر ي للدورات التدريبية والورش كما يدعم ماد يتوفر -1

 التدريبية.يوجد خطة وتعليمات لإليفاد للدورات  -2
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العلمي  ومجالسها 
 ومجلس العمداء

 المعنية. والمجالس اللجان دور -3

 العمادة. موازنة من العلمي ة والورش للدورات التدريبية اإليفاد على اإلنفاق نسبة -4

 تدريسيةال الهيئة أعضاء إيفاد تم التي العمل ورش أو التأهيلية أو التدريبية الدورات عدد -5
 فيها. للمشاركة

مجالس األقسام ولجان البحث العلمي  ومجالس الكليات ومجلس البحث العلمي  لهم الدور  -3
 األساسي في اإليفاد للدورات.

وبنسبة  (18) جداولال تظهر كما والورش التدريبية للدورات مادي دعم يتوفر -4
 .)مخصصات البحث العلمي(0.4%

 ( هذه المعلومات.11، 10اول )جدالظهر ت -5
 محور اإلبداعات 2.3

 براءات االختراع 2.3.1
 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء المسؤولية البند ت

ت األقسام والكلياًبراءاتًالختراع 2-3-1
وعمادة البحث 

العلمي  ومجالسهم 
 ومجلس العمداء

 يةلكالمُ  وحماية االختراع براءات بتسجيل المتعلقة واإلجراءات التعليمات مدى تطبيق -1
 .الفكرية

 .المعنية والمجالس اللجان دور -2

 .تحديثها في  هذه الفترةوالعمل جار على هناك تعليمات  -1

 .س البحث العلمي  لومجالس الكليات ومج البحث العلمي  مجالس األقسام ولجان قرارات  -2

 

 

 اإلبداعات األدبية والفنية 2.3.2
 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء المسؤولية البند ت

ات األقسام والكليًاإلبداعاتًاألدبيةًوالفنية 2-3-2
وعمادة البحث 
 العلمي  ومجالسهم
 ومجلس العمداء

 وثيقهات لياتوآ واألدبية الفنية اإلبداعات بدعم المتعلقة واإلجراءات التعليماتمدى تطبيق  -1
 .ونشرها

 .المعنية والمجالس اللجان دور -2

 .العمادة موازنة من والفنية األدبية اإلبداعات دعم على اإلنفاق نسبة -3

 هناك تعليمات محددة لدعم اإلبداعات الفنية واألدبية وتوثيقها ونشرها. -1

 .ومجالس الكليات ومجلس البحث العلمي   لجان البحث العلمي  مجالس األقسام و قرارات  -2

حيث انه لم تقديم أي عمل فني  %0هي  والفنية األدبية اإلبداعات دعم على اإلنفاق نسبة  -3
 أو أدبي للدعم

 المشاريع الريادية وحاضنات األعمال 2.3.3
 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء المسؤولية البند ت
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المشاريعًالرياديةً 2-3-3

ًوحاضناتًاألعمال

األقسام والكليات 
وعمادة البحث 

العلمي  ومجالسها 
ًومجلس العمداء

جراءات سياساتتطبيق  -1  .األعمال وحاضنات الريادية المشاريع وتطوير استحداث وا 

 .الريادية المشاريع دعم على اإلنفاق -2

 المشاريع الحتضان تعاون  عالقات بالجامعة تربطها التي الخارجية المؤسسات عدد -3
 .الريادية

 دعم مادي ولوجستي وعدد المشاريع الريادية ومجاالتها. -4

استراتيجية متكاملة للمشاريع الريادية وحاضنات األعمال وهي مرتبطة يتم العمل اآلن على  -1
 بسياسات الجامعة المعنية.

2- .  سيكون للمشاريع الريادية نسبة من موازنة البحث العلمي 

إضافة لجامعات عالمية من أجل  الملكية الفكريةكتب تتجير مو  تم التوقيع مع شركة زين -3
 احتضان مشاريع ريادية.

نقل التكنولوجيا والذي بدء بتفعيله سيتم توفير الدعم اللوجستي ومن خالل  من خالل مكتب -4
وكذلك سيتم انشاء حاضنة أعمال في كلية  موازنة البحث العلمي  سيتم توفير الدعم المادي

 .األعمال



ا:ً .3  وتوصياتًالتقريرًالسنويًإنجازاتثالثا
  م(2019/2020)إنجازات العام الجامعي  3.1
 : الخطة أخذت بعين االعتبار كافة النشاطات المطلوبة واإلضافية(.)مالحظة

 (:م2018/2019الجامعي )لقد أثرت جائحة كورونا بشكل سلبي على نشاطات البحث العلمي بشكل عام. ولكن فيما يلي بعض من أنجازات عمادة البحث العلمي خالل العام 

 مجال الدراسات القانونية والدراسات االنسانية.استحداث مجلتين علميتين في  .1
 موقع الكتروني لكل من المجلتين الستقبال وتحكيم البحوث. تطوير .2
 أثر ايجابي على زيادة النشر العلمي لتاثير على قيم المكافات االصلية, مما كان لهاعادة احتساب مكأفات النشر لتزيد نسبة الباحث من جامعة الزيتونة على حساب نسب الباحثين من خارج الجامعة من غير ا .3

 والتشبيك مع باحثين من خارج الجامعة.
 .(Econlit and ERA)ايقاف اعتماد بعض قواعد المجالت والتي ال تزيد من تصنيف الجامعه على موقع سكوبص مثل  .4
 للكليات االنسانية للنشر فيه.(AHCI) أعتماد مؤشر  .5
 رية وبراءات االختراع.العمل على تحسين تعليمات الُملكية الفك .6
 .ة بالبحث العلمي  مراجعة وتطوير نماذج نظام إدارة ضمان الجودة في الجامعة في جميع المجاالت المتعلق .7
 العمل على أتمتة أجراءات البحث العلمي جميعها من خالل تطوير منظومة أدارة اجراءات البحث العلمي. .8
مة على الموقع اإللكتروني للجامعة.توثيق البحوث المنشورة من ِقبل أعضاء هيئة  .9  التدريس في مجالت ومؤتمرات علمي ة محك 

 متابعة وتحديث قاعدة بيانات مشاريع البحوث المدعومة والبحوث المنشورة في مجالت ومؤتمرات علمي ة. .10
(.زيادة التعاون والتواصل مع الجهات المعنية بالبحث العلمي  داخل األردن )المجلس األعلى للعلوم وا .11  لتكنولوجيا، ومؤسسة عبد الحميد شومان، وصندوق دعم البحث العلمي 
، واتحاد ا .12  لجامعات العربية(.زيادة التعاون مع جهات إقليمية ودولية مهتمة بالبحث العلمي  )االتحاد األوروبي، والشبكة العربية للتعليم والبحث العلمي 
 الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومديرية حماية iPARKو + Erasmusالمشاركة في عدة لقاءات وورشات عمل مع مكتب  .13
  TurnItInبرنامج كشف االستالل بخصوص مع شركة تك نوليدج  استمرارية التعاون  .14
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 (م2019/2020و ) (م2018/2019( و )م2017/2018)جداول تحليلية لألعوام الجامعية  3.2
 العلمي  في كليات الجامعةحقائق وأرقام حول مسار البحث  3.2.1

ًفيًكلياتًالجامعةًالعلميةًلألعوامًالجامعيةً(1ًجدولً)  م(2019/2020م(ًوً)2018/2019م(ًو)2017/2018)حقائقًوأرقامًحولًمسارًالبحثًالعلمي 

 الكلية                      
 

 البند

 التمريض الصيدلة العمارة والتصميم والتكنولوجياالهندسة  العلوم وتكنولوجيا المعلومات
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عدد األبحاث المنشورة في مجالت 
38 36 26 علمي ة ألعضاء الهيئة التدريسية
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عدد األبحاث المنشورة في 
عالمية أو عربية أو  مؤتمرات

 محلية ألعضاء الهيئة التدريسية
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ً

ًفيًكلياتًالجا2جدولً)  م(2019/2020م(ًوً)2018/2019م(ًو)2017/2018)معةًاإلنسانيةًلألعوامًالجامعيةً(ًحقائقًوأرقامًحولًمسارًالبحثًالعلمي 

 الكلية                           
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 الميزانية واإلنفاق والدعم للبحث العلمي  3.2.2

ًبشكلًعامًفي3)ًجدول ًم(2019/2020م(ًوً)2018/2019و)م(2017/2018ً)الجامعةًخاللًاألعوامًالجامعيةًً(ًالنفاقًعلىًالبحثًالعلمي 

 البند
 السنة الدراسية

 م(9201/2020) م(2018/2019) م(2017/2018)
 720,000 720,000 720,000 موازنة البحث العلمي  بالدينار 

 739524 759,396 647,598 أخرى متعلقة بالبحث العلمي   نفقات -قيمة اإلنفاق على البحث العلمي  من موازنة الجامعة خالل العام 
 %3.08 %3.16 %2.7 نسبة الدعم من إجمالي اإلنفاق خالل العام نفقات أخرى متعلقة بالبحث العلمي  
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ًً(4)ًجدول ًم(2019/2020)م(ًو2018/2019ًم(ًو)2017/2018)العلميةًخاللًاألعوامًالجامعيةًًفيًكلياتًالجامعةبشكلًمفصلًالنفاقًعلىًًالبحثًالعلمي 

 الكلية      
 
 
 

 البند

 التمريض الصيدلة العمارة والتصميم الهندسة والتكنولوجيا العلوم وتكنولوجيا المعلومات
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 قيمة اإلنفاق على البحث العلمي  من موازنة الجامعة خالل العام
 دينار  –للكليات 

55038 170670 103555 151655 114952 202577 1500 8577 87342 209612 270826 529041 37834 26000 88514 

%1.2 %0.3 %17.3 %0.0 %27.6 %8.9 %24.8 %10.0 نسبة الدعم من إجمالي اإلنفاق خالل العام للكليات  7.5%  38.2% 39.3% 45.2% 6.9% 4.7% 7.6% 
 2 4 9 9 7 13 4 6 0 9 21 28 19 36 23 عدد المشاركات المدعومة في المؤتمرات

 0 1 2 0 2 1 0 4 0 0 5 1 1 6 0 عدد المشاركات في المؤتمرات والتي لم يتم دعمها
 %100 %80 %82 %100 %78 %93 %100 %60 --- %100 %81 %97 %95 %86 %100 نسبة دعم المشاركات في المؤتمرات %

 منحت او دعمها وتم علمي ة مجالت في المنشورة األبحاث عدد
 مكافآت

5 31 32 10 16 26 0 0 2 37 41 46 11 22 28 

 او دعمها يتم ولم علمي ة مجالت في المنشورة األبحاث عدد
 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 0 1 5 0 مكافأة منحها

 %100 %100 --- %100 %100 --- %100 %0 --- %100 %57 %100 %97 %86 %100 نسبة دعم النشر العلمي  %
 

  



 

 األردنية الزيتونة جامعة

Al-Zaytoonah University of Jordan 

  العلمي   البحث عمادة

Deanship of Scientific Research  
 

 QF16/5012- 2.1 مكتب االعتماد وضمان الجودة/ التخطيط االستراتيجي في الجامعة إجراءات  –التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي   نموذج 
 

QF16/5012-Page 20 of 103 

ًً(5)ًجدول ًم(2019/2020)م(ًو2018/2019ًم(ًو)2017/2018)فيًكلياتًالجامعةًالنسانيةًخاللًاألعوامًالجامعيةًبشكلًمفصلًالنفاقًعلىًالبحثًالعلمي 

 الكلية      
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 23611 5186 1355 42657 37619 38263 92376 58594 53737 دينار  –للكليات  قيمة اإلنفاق على البحث العلمي  من موازنة الجامعة خالل العام
 %2.0 %0.8 %0.2 %3.6 %5.5 %7.0 %7.9 %8.5 %9.8 نسبة الدعم من إجمالي اإلنفاق خالل العام للكليات

 2 1 3 2 2 1 9 14 12 عدد المشاركات المدعومة في المؤتمرات
 0 3 0 0 5 0 0 3 0 عدد المشاركات في المؤتمرات والتي لم يتم دعمها

 %100 %25 %100 %100 %29 %100 %100 %82 %100 المشاركات في المؤتمرات %نسبة دعم 
 14 4 0 22 13 1 29 24 24 مكافآت منحت او دعمها وتم علمي ة مجالت في المنشورة األبحاث عدد
 0 0 0 0 0 0 0 1 1 مكافأة منحها او دعمها يتم ولم علمي ة مجالت في المنشورة األبحاث عدد

 %100 %100 --- %100 %100 --- %100 %96 %96 العلمي  %نسبة دعم النشر 

ً
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ً(2019/2020(ًعددًالمشاريعًوعددًالباحثينًوقيمةًالمشاريعًالعلميةًالمدعومةًمنًالجامعةًللعامً)6جدولً)

 2019/2020العام  اسم الكلية
 قيمة الدعم )د.أ( عدد الباحثين عدد المشاريع العلمية

 86,083 21 9 العلوم وتكنولوجيا المعلومات 
 235,897 23 9 الصيدلة
 9,200 4 2 التمريض
 28,610 12 5 اآلداب
 39,578 5 4 األعمال
 16,100 4 2 الحقوق 

 91,500 17 7 الهندسة والتكنولوجيا
 78,580 6 5 العمارة والتصميم

 635,109 92 43 المجموع
  

 مع االخذ بعين االعتبار المالحظات التالية 

  اآلدابو الحقوقمشروع مشترك بين كليتي. 

  بين كليتي العلوم وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والتكنولوجيا.  ةمشتركثالثة مشاريع 

 اآلدابمشترك بين كليتي العلوم وتكنولوجيا المعلومات و ينمشروع . 

  الهندسة والتكنولوجيا واالداب بسبب استقالة الباحث الرئيسي من كلية الهندسة والتكنولوجياتم ايقاف مشروع مشترك بين كليتي. 

 مشروع مشترك بين كليتي العلوم وتكنولوجيا المعلومات واالعمال. 

 مشروع مشترك بين كليتي العلوم وتكنولوجيا المعلومات والعمارة والتصميم. 

  المعلومات والصيدلةمشروع مشترك بين كليتي العلوم وتكنولوجيا. 

 مشروع مشترك بين كليتي الصيدلة واالعمال. 

 مشروع مشترك بين كليتي العمارة والتصميم والحقوق 
 اآلدابمشروعين مشترك بين كليتي العمارة والتصميم و. 

  



 

 األردنية الزيتونة جامعة

Al-Zaytoonah University of Jordan 

  العلمي   البحث عمادة

Deanship of Scientific Research  
 

 QF16/5012- 2.1 مكتب االعتماد وضمان الجودة/ التخطيط االستراتيجي في الجامعة إجراءات  –التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي   نموذج 
 

QF16/5012-Page 22 of 103 

 التقييم العام لألداء في النشاط العلمي  لكليات الجامعة 3.2.3

ًكلياتًالجامعةًالعلمية7ًجدولً) ًم(2019/2020م(ًوً)2018/2019م(ًو)2017/2018)الجامعيةًًلألعوام(ًالتقييمًالعامًللنشاطًالعلمي 

 الكلية   
 
 

 البند

 التمريض الصيدلة العمارة والتصميم الهندسة والتكنولوجيا العلوم وتكنولوجيا المعلومات
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مة  0 %27- %8- %20  1 %12 %24- %46 0 %0 %67- %100 0 %7- %40 %5 0 %8- %38 %10-  مستوى تطور اإلنتاج والنشر العلمي  في مجالت محك 
 0 %60- %50- %0 1 %0 %50 %83 0 %60- %100 %0 0 %65- %15 %38- 0 %55- %108 %8- مستوى تطور المشاركة في المؤتمرات من خالل تقديم أبحاث 

 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 %0 %0 0 %0 %0 %0 مستوى تطور تأليف وترجمة الكتب العلمي ة
 4 %70 %65 %70 4 %70 %59 %57 3 %55 %47 %40 4 %65 %54 %51 4 %70 %64 %67 مستوى تطور ربط األبحاث بمجال التخصص والواقع المحلي

 [5-0]سلم درجات التقييم من *

ًكلياتًالجامعةًا(ًالتقييمًالعامًللنشاط8ً)ًجدول ًم(2019/2020م(ًوً)2018/2019م(ًو)2017/2018)لنسانيةًلالعوامًالجامعيةًالعلمي 

 الكلية   
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 4 %67 %50 %14- 1 %17 %0 %25- 1 %16 %64- %9-  اإلنتاج والنشر العلمي  في مجالت محك مةمستوى تطور 
 0 %50- %25- %50- 0 %0 %82- %100- 0 %47- %15 %0 مستوى تطور المشاركة في المؤتمرات من خالل تقديم أبحاث 

 5 %100 %100 %0 5 %100 0 %100- 5 %100 %100 %0 مستوى تطور تأليف وترجمة الكتب العلمي ة
 3 %55 %40 %50 3 50 %39 %45 3 %60 %40 %42 مستوى تطور ربط األبحاث بمجال التخصص والواقع المحلي

 [5-0]سلم درجات التقييم من * 
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ً

 (2019/2020(ًأعدادًأعضاءًهيئةًالتدريسًالمسجلينًفيًقاعدةًالبياناتًالوطنيةًللعامً)9جدولً)

 النسبة عدد األعضاء الكلية
 %21 42 العلـوم وتكنولوجيا المعلومات

 %16 33 ةالصيدل
 %8 16 ضالتمري

 %14 28 اآلداب
 %23 46 األعمال

 %3 6 وق الحق
 %12 24 الهندسة والتكنولوجيا
 %4 8 العمارة والتصميم

 %100 203 المجموع 
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 مع مخرجات البحث العلمي   اإلنفاقترابط  3.3

ًللكلياتًللعامًالجامعيً)ً(10)ًجدول ً(م2019/2020ترابطًاإلنفاقًمعًمخرجاتًالبحثًالعلمي 

 (م2019/2020)والدعم للعام  باإلنفاقمسار الكليات البحثي وعالقته 

عدد أبحاث  عدد األبحاث الكلي الكلية
 الفئة األولى

عدد أبحاث 
 الفئة الثانية

عدد مشاريع 
 البحث

عدد 
المؤتمرات 
 )حضور(

عدد المؤتمرات 
 )بحوث(

عدد الكتب 
 المنشورة

عدد اإليفاد 
 للدورات التدريبية

 اإلنفاق
 اإلنفاقالنسبة من  د.أ

 %8.9 103555 11 0 19 0 9 22 11 33 العلوم وتكنولوجيا المعلومات
 %17.3 202577 5 0 7 2 7 14 12 26 الهندسة والتكنولوجيا

 %7.5 87342 3 0 3 1 5 1 1 2 والتصميم العمارة
 %7.9 92376 1 1 9 0 4 23 6 29 األعمال
 %45.2 529041 4 0 5 4 9 5 41 46 الصيدلة
 %7.6 88514 0 0 0 2 2 11 17 28 التمريض
 %3.6 42657 0 1 2 0 5 21 0 21 اآلداب
 %2.0 23611 0 2 1 1 2 15 0 15 الحقوق 
 %%100 1169673 24 4 46 10 43 112 88 200 المجموع
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 م(2019/2020م( و )2018/2019م( و)2017/2018)لألعوام مفصال حسب البنود في الجامعة بشكل عام اإلنفاق الفعلي على البحث العلمي   3.3.1

11ً)ًجدول ًم(2019/2020م(ًوً)2018/2019م(ًو)2017/2018)ًلألعوامًمفصالًحسبًالبنودًفيًالجامعةًبشكلًعامً(ًاإلنفاقًالفعليًعلىًالبحثًالعلمي 

 البيان
 م2019/2020 م2018/2019 م2017/2018
اإلنفاق على البحث العلمي  

 )د.أ(
نسبة اإلنفاق على البحث  

 العلمي  
اإلنفاق على البحث العلمي  

 )د.أ(
نسبة اإلنفاق على البحث  

 العلمي  
اإلنفاق على البحث العلمي  

 )د.أ(
نسبة اإلنفاق على البحث 

 العلمي  
 %62 458524.614 %52 398022 %39 252497 دعم مشاريع البحث العلمي  

 %0.5 3615.307 %3 24871 %2 10686 دعم اإليفاد للدورات التدريبية والورش العلمي ة
المشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمي ة داخل جامعة دعم 

 %5.5 40460.033 %10 74064 %30 191789 الزيتونة األردنية

 %9.2 68042.495 %16 118817 %16 102597 دعم المشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمي ة خارج األردن
 %12.7 94314.139 %14 102780 %7 48248 دعم ومكافآت نشر البحوث في مجالت علمي ة متخصصة ومحكمة 

 %3.5 25247.951 %3 22242 %3 19520 مكافآت تحكيم الكتب والبحوث العلمي ة
 %93.4 628204.098 %100 759396 %100 649538 المجموع

  الماجستير.استخدمت لمناقشة رسائل  %6.6النسبة المتبقية 
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 تحليل النتائج 3.4
 البحوث العلمي ة  3.4.1
ر عدد من بقد نشرت  أك الصيدلةن الواضح أن  ( يبين مقارنة بين عدد األبحاث المنشورة لكل كلية من كليات الجامعة بغض النظر عن الفئة أولى، ثانية، أو ثالثة ومن الشكل فإن ُه م1الشكل )المجالت العلمي ة: ً-أ

مة ومتخصصة ومن الفئة األولى هي 2وجدول )( 1بالرجوع إلى األرقام المذكورة في جدول )و. م2019/2020 األبحاث للعام الدراسي ( نجد أن  الكلية التي نشرت  أكبر عدد من األبحاث في مجالت علمي ة محك 
 . تليها كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات (3كما يظهر الشكل ) األعمالوأن  الكلية التي نشرت  أكبر عدد من األبحاث من الفئة الثانية هي كلية  التمريضتليها كلية  (2كلية الصيدلة كما ُيظهر الشكل )

 أيضا نظربالو الصيدلةكلية العالمية هي ( ُيظهر عدد مشاركات الكليات بالحضور فقط في مؤتمرات عالمية ويظهر من الشكل أن  الكلية األكثر  نشاطًا في المشاركة في المؤتمرات 6الشكل )المؤتمرات العلمي ة: ً-ب
 تحتل  المركز األول. العلوم وتكنولوجيا المعلومات( والذي يصف المشاركات المرتبطة بتقديم أبحاث في المؤتمرات العالمية فإن  كلية 5الشكل رقم ) إلى

تم نشر اربعة كتب حيث تصدرت كلية الحقوق بنشر كتابين في حين نشرت  , مع العلم انهتأليف الكتب: ِمَن الُمالحظ من الجداول شبه انعدام في تأليف كتب قيمة منشورة من ِقبل دور نشر معروفة وعالميةً-ت
 .كليتي االعمال والتمريض كتاب لكل منهما

 وجياالعلوم وتكنول حيث أخدت  الورش التدريبيةاألنشط في مجال الدورات و  اكانت المعلومات والتكنولوجيا والعلوم وتكنولوجياأن  كليتي الهندسة الى ( 7اإليفاد للدورات التدريبية والورش العلمي ة: يشير الشكل )ً-ث
بند مما يدعو إلى تنشيط هذا ال واالداب والحقوق  التمريضكل من الكليات االتية: في  منعدمه. كما ونالحظ أن المشاركة الهندسة و التكنولوجياة يكلدين للدورات تليها الموفالمركز األول في عدد  المعلومات

 .من البحث العلمي  في الكليات المعنية

  أقل منه لعدد مرات النشر في المؤتمرات. حضور المؤتمرات من غير تقديم أبحاث ن عدد مرات كما أ في مجالت الفئة الثانية أعلى منه في مجالت الفئة األولى.من النقطتين )أ( و )ب( نجد أن  النشر بشكل عام
مما  بحث واحدعدد البحوث التي لم يتم دعمها هو  أن 5و 4. كما يالحظ من الجداول من إجمالي البحوث المنشورة %100هي أن  نسبة البحوث المنشورة في مجالت علمي ة من الفئة األولى والثانية  ونالحظ
كتب  تأليفشجيع ت وأيضا فهرسة في قواعد بينات عالميةالمللمؤتمرات  أبحاثمؤتمرات والحرص على تقديم  أوسواء كان للنشر في مجالت علمية  األبحاثضرورة رفع المعايير والتركيز على النوعية في  إلىيشير 

 تنشر من قبل دور نشر مرموقة وعالمية.
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 مشاريع البحث العلمي   3.4.2
 ( ويظهرم2019/2020( إلى عدد المشاريع المدعومة للعام الدراسي )4يشير شكل ) أكبر  عدد من المشاريع المدعومة ونتَج عنها بحوث منشورة في  الديه والعلوم وتكنولوجيا المعلومات الصيدلة تيفي الشكل َأن  كلي

مة ومصنفة من الفئتين األولى     .لفي هذا المجاوالثانية. كما يشير الشكل الى نشاط جميع الكليات االخرى وباالخص كليتي االداب والحقوق مجالت محك 
 ي مجالت من الفئة األولى والثانية.من الجداول نجد َأن ُه من المهم جدًا تشجيع مشاريع تطبيقية للكليات اإلنسانية وتشجيع المشاريع النوعية التي ينتج عنها نشر بحوث ف 
 شروع مشترك بين مختلف كليات الجامعة.تم زيادة التشاركيه والتشبيك في المشاريع المدعومة بين الكليات المختلفه, حيث تم دعم أثنا عشر م 

 
  جدول الفعلي على البحث العلمي  على الكليات نجد اآلتي حسب  واإلنفاق (م2019/2020)و م(2018/2019و) م(2017/2018)األعوام الجامعية وآخذين بعين االعتبار من الجداول واألشكال السابقة

 (:9والشكل ) (11)
ر النشومع أن ها تنتج أبحاثًا نوعية من الفئة األولى إال أن ها تحتاج إلى زيادة  والثانية من البحوث في مجالت الفئة األولى (%23)ما نسبته ونشرت  من نفقات البحث العلمي   (%45.2استهلَكت  كلية الصيدلة )ً-أ

 .وهذا مؤشر إيجابيتقديم أبحاث هي ات العالمية المؤتمر ما بالنسبة للمؤتمرات فمعظم مساهماتها في افي المجالت العلمية مقارنة مع نسبة اإلنفاق. 
مقارنة مع  متوسطهذا مؤشرا  يعتبر. والفئة األولى والثانية مقارنًة مع مقدار الدعم لها في مجالت (%13)ما نسبته  لعلمي  وقد نشرت( من نفقات البحث ا%17.3استهلَكت  كلية الهندسة والتكنولوجيا )ً-ب

وهذا يدل على ان نسبة الكلية تعتبر  (%15)مساهماتها في المؤتمرات العالمية هو كذلك فان و  والثانية. األولىتحتاج الكلية لزيادة النشر في المجالت العلمية المحكمة من الفئتين  ولكنالمقدار اإلنفاق 
 .اجيدة نسبة لعدد اعضاء الهيئة التدريسية فيه

وعليه فانه لها المقدم مقارنًة مع مقدار الدعم وهذا مؤشر ممتاز  ثم األولىالعلمية من الفئات الثانية مجالت الفي  (%14.5)ما نسبته ( من نفقات البحث العلمي  وقد نشرت %7.9) األعمالاستهلَكت  كلية ً-ت
 .أبحاثمساهماتها في المؤتمرات العالمية هو نشر  معظمويجدر بالذكر أن  في مجالت الفئة األولى. ةالمنشور  األبحاثيوصى بزيادة عدد 

عالية  في المؤتمرات العالميةكما أن نسبة مساهمتها من البحوث في مجالت الفئة األولى والثانية و  (%16.5ما نسبته )( من نفقات البحث العلمي  ونشرت  %8.9استهلَكت  كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات )ً-ث
 وممتازة.

ت نشر و  ويعتبر هذا انجاز ممتاز اذا ما قورن عدد االبحاث الى نسبة الدعم. من البحوث في مجالت الفئة األولى والثانية (%14)ما نسبته ونشرت  ( من نفقات البحث العلمي  %7.6ية التمريض )استهلَكت  كلً-ج
 .مما يدعو الى نشر عدد اكبر في المؤتمراتفي المؤتمرات العالمية  أبحاث (%0)ما نسبته 
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 وهذا مؤشر (%4)هو نشر من حيث المساهماتها في المؤتمرات العالمية أن كما . من البحوث في مجالت الفئة الثانية (%10.5)ما نسبته ونشرت  من نفقات البحث العلمي  ( %3.6)استهلَكت  كلية اآلداب ً-ح
 .افضل من السنة السابقة

 .المؤتمرات العالمية( في %2. كما انها نشرت ما نسبته )(%2.3)( مقارنة النشر في السنة السابقة%7.5شرت ما نسبته )ون( من نفقات البحث العلمي  %2استهلَكت  كلية الحقوق )ً-خ

( من %7انها شاركت بنشر ما نسبته )في المجالت العلمية العالمية كما  (%1.0( السنة السابقة الى ما نسبته )%1.2النشر من ) وتراجع( من نفقات البحث العلمي %7.5استهلكت كلية العمارة والتصميم )ً-د
 .(%8) مقارنة بالسنة السابقة تراجع طفيفاالبحاث في المؤتمرات العالمية وهذا 
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 للخطة القادمة توصيات 3.5
 وتصنيع أدوات ونشر في مجالت من الفئة األولى والثانية. إنتاجأواًل: رفع معايير دعم مشاريع البحث العلمي  والتركيز على مخرجات مشاريع البحث العلمي  من 

 ثانيًا: توزيع نفقات الموازنة للبحث العلمي  بحيث تغطي اآلتي:

 لكليات الفاعلة في مجال البحث المفيد والقابل للتطبيق والتي تنشر في مجالت من الفئة األولى والثانية.ل المقدم دعمال على مستوى االبقاء   -1
لتي تديرها مؤسسات او  المفهرسة والمصنفة في قواعد بينات عالمية أو يتنبثق عنها النشر في مجالت مفهرسة في قواعد بيانات عالمية المؤتمرات النشر في دعموكذلك حضور المؤتمرات لدعم ال مستوى  االبقاء على -2

 مفيدة وقابلة للتطبيق. امعترف بها وتقدم فيها أبحاث
 وزيادة مخصصات البحث العلمي  والدعم لها.في مجالت الفئة االولى تشجيع الكليات اإلنسانية على البحث العلمي  والنشر  -3

 فيها.وتطوير الكادر األكاديمي تدريب على  الكليات حثاإليفاد للدورات التدريبية و ثالثًا: زيادة مخصصات 

 باآلتي: رابعًا: ربط الموافقات على مشاريع البحث العلمي  

 ان يكون مشروعا رياديا تطبيقيا -1
 ان ينتج من المشروع براءة اختراع -2
 السوق المحلي. ان يلبي متطلبات  -3
 قدرة الباحث على البحث. -4
 اإلدارة المالية واإلدارية الصحيحة للمشروع. -5
 التشبيك بين الكليات المختلفة. -6

  



ا:ًملحقاتًالتقريرً .4  السنويرابعا

 التقرير السنوي( إلعداد)يمكن للعمادة إضافة أية ملحقات أخرى تراها ضرورية ً

ً

 الدورة االولى – م(2019/2020مشاريع البحث العلمي  التي تم  دعمها خالل العام الجامعي ) 4.1.1

ًالدورةًالولىً–ً(م2019/2020)ًالجامعيًالعامًخاللًدعمهاًتمً ًالتيًالعلميً ًالبحثًمشاريع(12ً)ًجدول

تاريخ بداية  الكلية / القسم الباحث / الباحثون  عنوان المشروع رقم المشروع ت
 التنفيذ 

مدة 
 المشروع

مبلغ 
التمويل 
الخارجي 

( د.أ)
)ان 
 وجد(

قيمة الدعم 
 أ(الدكتور)

المكافئات 
واألجور 

 أ(الدكتور)

 مالحظات

1  01/12/2019-2020 “ Prevalence and Factors 

Associated With Using 

Complementary and 

Alternative Medicine among 

Jordanian Cancer Patients ” 

" مدى انتشار و العوامل المرتبطة 
باستخدام الطب البديل والتكميلي بين 

 مرضى السرطان األردنيين

الدكتور لؤي محمد جمعة ابو 
شحرور )الباحث الرئيس(، 

صبح )الباحث  والدكتورة مها
 المشارك(

( اثنا 12) 28/01/2020 كلية التمريض
 عشر شهرا  

 (04,600 )
أربعة آالف 
 وستمائة دينار

  

2  02/12/2019-2020 “ Relationship between 

Oncology Nurse Work 

Environment , Job 

Satisfaction and Burnout in 

Jordan ” 

العالقة بين بيئة العمل و الرضا ” 
الوظيفي واالرهاق عند ممرضي االورام 

 “ في االردن

الدكتور لؤي محمد جمعة ابو 
شحرور )الباحث الرئيس(، 
والدكتور ايمن بني سالمه 

 )الباحث المشارك(/ 

( اثنا 12) 28/01/2020 كلية التمريض
 عشر شهرا  

 (04,600 )
أربعة آالف 
 وستمائة دينار

  

3  04/12/2019-2020 “ The Rumor through the 

Cyber Space in the 

Jordanian Society: “An 

Attempt to reveal streamline 

motivations and the 

محمد حسين مجلي  الدكتور
، (المجالي )الباحث الرئيس

الدكتور خلدون خليل الحباشنة، 
 المحاضر علي جميل الصرايرة

+  كلية الحقوق 
قسم  /كلية اآلداب

العلوم االساسية 

( اثنا 12) 28/01/2020
 عشر شهرا  

 (09,700 )
تسعة آالف 
 وسبعمائة دينار
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mechanisms of addressing 

them" 

اإلشاعة عبر الفضاء اإللكتروني في “ 
المجتمع األردني :"محاولة للكشف عن 
 “المحفزات اإلنسيابية وآليات المواجهة 

)اإلنسانية 
 والعلمية(

4  05/12/2019-2020 “The legal Impact on the 

Reality of Family Bonds and 

their Integration into 

Society” 

االثر القانوني على واقع فاقدي السند “
 ”األسري ودمجهم بالمجتمع.

الدكتورة ساره محمود العراسي 
)الباحث الرئيس(، والدكتور منير 

محمد العفيشات )الباحث 
 المشارك( 

( اثنا 12) 28/01/2020 كلية الحقوق 
 عشر شهرا  

  (6400   )
ستة آالف 
 وأربعمائة دينار

  

5  06/12/2019-2020 “ Scientific Research 

Management System for Al-

Zaytoonah University of 

Jordan” 

نظام ادارة البحث العلمي في جامعة “ 
 ”الزيتونة االردنية

األستاذ الدكتور محمد أحمد 
عاليه )الباحث الرئيس(، والدكتور 
يوسف محمد جرادات )الباحث 

 المشارك 

كلية العلوم 
وتكنولوجيا 

قسم / المعلومات
نظم المعلومات 

ة كلي+  الحاسوبية
الهندسة 
سم ق/ والتكنولوجيا

 الهندسة الكهربائية

( اثنا 12) 28/01/2020
 عشر شهرا  

  (8059   )
آالف ثمانية 

وتسعة 
 وخمسون دينار

  

6  07/12/2019-2020 “ A conceptual frame work 

for implementation and 

acceptance of a quality 

management system in 

higher education institutions 

” 

اطار عملي مفاهيمي لتنفيذ وقبول “ 
لنظام ادارة الجودة في مؤسسات التعليم 

 ”العالي 

األستاذ الدكتور عبد الفتاح 
عارف التميمي )الباحث 

الرئيس(، والدكتور ثامر أحمد 
الرواشده )الباحث المشارك 

األول(، والدكتور عدنان أحمد 
 حنيف )الباحث المشارك الثاني( 

كلية العلوم 
وتكنولوجيا 

قسم / المعلومات
 هندسة البرمجيات

قسم علم  +
 الحاسوب

28/01/2020  (24  )
أربعة 

وعشرون 
 شهرا  

  (23000   )
ثالثة وعشرون 

 ألف دينار
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7  08/12/2019-2020 “Development of new big 

data model for decision 

making (case study- drugs 

chemical structure)” 

تطوير نموذج جديد للبيانات الضخمة “ 
ب التركي -التخاذ القرارات )دراسة حالة

 ”الكيميائي للعقاقير(

الدكتور محمد ابراهيم المهيرات 
)الباحث الرئيس(، والدكتور وائل 
 جمعة زيادات )الباحث المشارك( 

كلية العلوم 
وتكنولوجيا 

قسم / المعلومات
 هندسة البرمجيات

28/01/2020  (18 ) 
ثمانية عشر 

 شهرا  

  (5500    )
خمسة آالف 
وخمسمائة 

 دينار
تمت زيادة 
مقدار الدعم 

( 500بمبلغ )
 دينار

  

8  09/12/2019-2020 “ Study the relationship 

between e-government 

development and digital 

economy: challenges and 

opportunities ” 

" دراسة العالقة بين تطوير الحكومة 
اإللكترونية واالقتصاد الرقمي: 

 التحديات والفرص"

الدكتور أحمد عبد هللا الذنيبات 
)الباحث الرئيس(، والمحاضر 
باسم غازي العكش )الباحث 

 المشارك( 

كلية العلوم 
وتكنولوجيا 

قسم /  المعلومات
 هندسة البرمجيات

قسم علم + 
 الحاسوب

28/01/2020  (18 ) 
مانية عشر ث

 شهرا  

  (5560    )
خمسة آالف 
وخمسمائة 
 وستون دينار

  

9  10/12/2019-2020 “Apply Fuzzy Logical 

System Model to coordinate 

Electrical Vehicles Charging 

- Study case on Al-

Zaytoonah University of 

Jordan and Jordan Electric 

Power Company [JEPCO]” 

تطبيق نموذج النظام المنطقي “
الضبابي لتنسيق شحن المركبات 

راسة حالة عن جامعة د -الكهربائية 
الزيتونة االردنية وشركة الطاقة 

 الكهربائية األردنية."

األستاذ الدكتور اقبال حمزه 
جبريل )الباحث الرئيس(، 
والدكتور مأمون أبو حماد 
)الباحث المشارك األول(، 

والدكتور أحمد راتب العبوشي 
 )الباحث المشارك الثاني( 

كلية العلوم 
وتكنولوجيا 

قسم / المعلومات
ة كلي+  الرياضيات

الهندسة 
سم ق/ والتكنولوجيا

الهندسة 
 الميكانيكية

28/01/2020  (18 ) 
ثمانية عشر 

 شهرا  

  (8850   )
ثمانية آالف 
وثمانمائة 

 وخمسون دينار
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10  11/12/2019-2020 “Hand Veins Recognition 

Using Multidirectional 

Transform.” 

ان االنسالتعرف على بصمة اوردة يد “
باستخدام خوارزميه متعددة 

 ".االتجاهات

الدكتور مصطفى محمد الرفاعي 
)الباحث الرئيس(، والدكتور 

محمد محمود عبد هللا )الباحث 
  (المشارك

كلية العلوم 
وتكنولوجيا 

قسم / المعلومات
+  علم الحاسوب
قسم هندسة 
 البرمجيات

28/01/2020  (18 ) 
ثمانية عشر 

 شهرا  

  (9736  )
تسعة آالف 

وسبعمائة وستة 
 وثالثون دينار

  

11  12/12/2019-2020 “ The Tendency of 

Jordanian Universities 

Students to Join Ideological 

Political Parties ” 

اتجاهات الطلبة في الجامعات  “
األردنية نحو المشاركة في األحزاب 

 ” العقائدية

الدكتور عمر محمد جعفر القراله 
)الباحث الرئيس(، والدكتورة رشا 

عدنان مبيضين )الباحث 
 المشارك( 

قسم / كلية اآلداب
العلوم األساسية 
)اإلنسانية 
 والعلمية(

28/01/2020  (18 ) 
ثمانية عشر 

 شهرا  

  (6450   )
ستة آالف 
وأربعمائة 

 وخمسون دينار

  

12  13/12/2019-2020 “The Reality of Creative 

Writing at Jordanian 

Universities.” 

واقع الكتابة اإلبداعية في الجامعات “
 ”.األردنية

األستاذ الدكتورة صبحه أحمد 
علقم )الباحث الرئيس(، والدكتورة 
زاهره توفيق أبو كشك )الباحث 
المشارك األول(، والدكتورة 

تهاويل عطاهلل هليبان )الباحث 
والدكتورة نبال المشارك الثاني(، 

نبيل نزال )الباحث المشارك 
 الثالث(

قسم / كلية اآلداب
اللغة العربية 

قسم  + وآدابها
 +  معلم صف

28/01/2020  (18 ) 
ثمانية عشر 

 شهرا  

  (8000   )
ثمانية آالف 

 دينار

  

13  14/12/2019-2020 “ A New Study to Address 

the Social Problems Caused 

by the Penetration of Social 

Media Applications Using 

Artificial Intelligence 

Techniques ” 

هيا علي فالح المصالحة الدكتورة 
نان عدالدكتور )الباحث الرئيس(، 
طارق  الدكتوراحمد حنيف، 

 غازي كنعان 

قسم / كلية اآلداب
 + العلوم االنسانية
كلية العلوم 
وتكنولوجيا 

28/01/2020  (12 ) 
ثمانية عشر 

 شهرا  

  (4250   )
أربعة آالف 
ومائتان 
 ديناروخمسون 
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دراسة حديثة لمعالجة المشاكل  “
االجتماعية الناجمة عن اختراق مواقع 
التواصل االجتماعي باستخدام تقنيات 

 ”الذكاء االصطناعي

قسم / المعلومات
+  علم الحاسوب
الذكاء 

 االصطناعي
14  15/12/2019-2020 “ Miniature Distributed 

Architecture for Massive 

Data Processing ” 

تنظيم حاسوبي مصغر عنقودي  “
 ”للمعالجة الموزعة للبيانات الضخمة

محمد زكريا مسعود  الدكتور
 الدكتور)الباحث الرئيس(، و 

يوسف جرادات )الباحث المشارك 
اسماعيل جنود  الدكتوراألول(، و 

 )الباحث المشارك الثاني( 

كلية الهندسة 
سم ق/ والتكنولوجيا

 الهندسة الكهربائية

28/01/2020  (18 ) 
ثمانية عشر 

 شهرا  

  (11700  )
أحد عشر ألفا  

 ديناروسبعمائة 

  

15  16/12/2019-2020 “Investigation on the effect 

of Si addition to pure 

aluminum on its 

microhardness and surface 

texture as in cast conditions 

and after oxidation process.” 

إلى  Si دراسة تأثير اضافة عنصر“
األلمنيوم النقي على صالدة ونعومة 
السطح في ظروف الصب وبعد عملية 

 ”.األكسدة

صفوان محمد أحمد  الدكتور
القوابعه )الباحث الرئيس(، 

طه طبازه )الباحث  الدكتورو 
 اعبيد الدكتورالمشارك األول(، و 

هللا القوابعه )الباحث المشارك 
 الثاني( 

كلية الهندسة 
سم ق/ والتكنولوجيا

الهندسة 
 الميكانيكية

( اثنا  12)  28/01/2020
 عشر شهرا  

  (18400  )
ثمانية عشر 
ألفا  وأربعمائة 

 دينار

  

16  17/12/2019-2020 “ Experimental and 

numerical investigations of 

natural, mixed and forced 

convection heat in porous 

media with phase change 

materials ” 

التحقيقات التجريبية والعددية للحرارة  “
الحمل الحراري الطبيعي والمختلط 

الفتاح أبو الدكتور نبيل عبد 
شعبان )الباحث الرئيس(، 

أحمد مناصره )الباحث  الدكتورو 
 ابراهيم المدرسالمشارك األول(، و 

 ناصر )الباحث المشارك الثاني( 

كلية الهندسة 
سم ق/ والتكنولوجيا

الهندسة 
 الميكانيكية

( اثنا  12)  28/01/2020
 عشر شهرا  

  (11000  )
أحد عشر ألف 

 دينار
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والقسري في الوسط المسامي باستخدام 
 ” مواد تغيير الطور

17  18/12/2019-2020 “Deep Learning and 

Reinforcement Learning for 

Wireless Channels 

Characterization with 

Frequency Selective Fading 

and Power Systems 

Stabilizers Optimal 

Control.” 

التعلم العميق والتعلم المعزز لتوصيف "
القنوات الالسلكية ذات التضاؤل في 

انتقائية والتحكم األمثل في ترددات 
 ".مثبتات أنظمة الطاقة

الدكتور زبير مخلوف عمر 
حميسي )الباحث الرئيس(، 

. أمل قاصد )الباحث المدرسةو 
محمد  المدرسالمشارك األول(، و 

عبد الجواد )الباحث المشارك 
 الثاني( 

كلية الهندسة 
سم ق/ والتكنولوجيا

 الهندسة الكهربائية
/ كلية اآلداب+ 

العلوم قسم 
 األساسية

( اثنا  12)  28/01/2020
 عشر شهرا  

  (11000  )
أحد عشر ألف 

 دينار

تم ايقاف المشروع  
بسبب استقالة 
 الباحث الرئيس

18  19/12/2019-2020 “Developing teaching 

methodology and design of 

the MOOC renewable 

energy course.” 

تطوير اساليب التعليم في مساق  “
مبادئ الطاقة البديلة باستخدم 

 ” اإلنترنت

مالك اسماعيل أحمد  الدكتور
العمايره )الباحث الرئيس(، 

علي موسى عثمان  الدكتورو 
 )الباحث المشارك( 

كلية الهندسة 
سم ق/ والتكنولوجيا

تكنولوجيا الطاقة 
 البديلة

( اثنا  12)  28/01/2020
 عشر شهرا  

  (4700  )
أربعة آالف 

 ديناروسبعمائة 
تمت زيادة 
مقدار الدعم 

( 500بمبلغ )
 دينار

  

19  20/12/2019-2020 “ Ways to improve teaching 

techniques through the 

Practical usage of ERP 

systems” 

طرق تطوير أساليب التدريس من  “
خالل التطبيق العملي ألنظمة ادارة 

 ”تخطيط موارد المنشأة

ايناس موسى اللوزي  ةالدكتور  
د رائ الدكتور)الباحث الرئيس(، 
 القرم

/ كلية األعمال
قسم نظم 

 المعلومات االدارية

( اثنا  12)  28/01/2020
 عشر شهرا  

  (18130    )
ثمانية عشر 
ألفا  ومائة 
 وثالثون دينار

قدم التقرير الدوري  
( بتاريخ 1رقم )
23/08/2020 
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20  21/12/2019-2020 “ Adoption of mobile 

Banking services in the 

Islamic Banks : The Case of 

Jordan ” 

تبني الخدمات المصرفية عبر  “
الهاتف المحمول في المصارف 

 ”االسالميه :حالة االردن

ايهاب علي مصطفى  الدكتور
اذ األستالقرم )الباحث الرئيس(، 

سعد غالب ياسين/  الدكتور
 عضو هيئة باحثين

كلية األعمال/ 
 قسم التسويق

( اثنا  12)  28/01/2020
 عشر شهرا  

  (9148  )
تسعة آالف 
ومائة وثمانية 
 وأربعون دينار

  

21  22/12/2019-2020 “ The Role of Business 

Incubators in Promoting 

Entrepreneurship of Higher 

Education’s Institutions” 

دور حاضنات األعمال في دعم  “
الريادية في مؤسسات التعليم االعمال 

 ”العالي

فراس أكرم ملحم الرفاعي  الدكتور
اني هالدكتور ، و ()الباحث الرئيس

محمود الميمي )الباحث 
 المشارك( 

/ كلية األعمال
 قسم إدارة األعمال

كلية العلوم + 
وتكنولوجيا 

قسم / المعلومات
 علم الحاسوب

( اثنا  12)  28/01/2020
 عشر شهرا  

  (6300  )
ستة آالف 
 وثالثمائة دينار

  

22  24/12/2019-2020 “Exploring motion capture 

for biomechanics, animation 

and medical application.” 

استكشاف تكنولوجيا التقاط الحركة  “
لعلوم الميكانيكا الحيوية، الرسوم 

 ”المتحركة والتطبيقات الطبية

أحمد علي أسعد الداود  الدكتور
 ةالدكتور )الباحث الرئيس(، و 

سكينه القطاونه )الباحث المشارك 
. موسى صالح المدرساألول(، و 

 )الباحث المشارك الثاني( 

كلية العمارة 
قسم / والتصميم

تكنولوجيا الوسائط 
 المتعددة

28/01/2020  (24  )
أربعة 
 وعشرون 
 شهرا  

 ( 35000 ) 
خمسة وثالثون 

 ألف دينار

  

23  26/12/2019-2020 “Effects of chronic 

inhalation of water pipe on 

rat behavior and glial 

glutamate transporters and 

Cannabinoid receptor type 1 

in rats.” 

تأثير االستنشاق المزمن لدخان  “
األرجيلة على سلوك الجرذان على 

حمود احمد حماد  آالء م ةالدكتور 
، األستاذ )الباحث الرئيس(

طارق مصباح القرم  الدكتور
 ةالدكتور )الباحث المشارك األول( 

سهير حكمت )الباحث المشارك 
 الثاني( 

(  24)  28/01/2020 كلية الصيدلة
أربعة 

وعشرون 
 شهرا  

  (40000  )
أربعون ألف 

 دينار

  



 

 األردنية الزيتونة جامعة

Al-Zaytoonah University of Jordan 

  العلمي   البحث عمادة

Deanship of Scientific Research  
 

 QF16/5012- 2.1 مكتب االعتماد وضمان الجودة/ التخطيط االستراتيجي في الجامعة إجراءات  –التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي   نموذج 
 

QF16/5012-Page 46 of 103 

ناقالت الغلوتامات ومستقبالت 
 ”الكانبينويد النوع االول في الجرذان

24  27/12/2019-2020 “ The development and 

characterization of 

urological hydrogel to 

minimize microbial 

adhesion and encrustation ”  

تطوير ودراسة خصائص هايدروجيل  “
)الستخدامها في الجهاز البولي( لتقليل 

 ”االلتصاق الميكروبي وتكون القشرة

عال علي سالم الطروانه  ةالدكتور 
مد أح الدكتور)الباحث الرئيس(، و 

عاطف سعيد ذيب )الباحث 
روان  ةالدكتور المشارك األول(، و 

عارف محمد حويطات )الباحث 
ا رانيالمدرسة المشارك الثاني(، و 

علي مصطفى القرم) الباحث 
 إياد المدرسالمشارك الثالث(، و 

أحمد الشيخ يامين)الباحث 
 ع( المشارك الراب

(  24)   28/01/2020 كلية الصيدلة
أربعة 

وعشرون 
 شهرا  

  (23700  )
ثالثة وعشرون 
ألفا  وسبعمائة 

 دينار

  

25  28/12/2019-2020 “ Novel nanofibers of gold 

nanoparticles for treatment 

of diabetic wounds ”  

تطوير ألياف نانوية مبتكرة من دقائق  “
 التهابات جروحالذهب النانوية لعالج 

 ”القدم الناتجة عن مرض السكري 

نوف نواف عبد الحميد  ةالدكتور 
محمود )الباحث الرئيس(، 

نور أبو الهيجا )الباحث  ةالدكتور و 
المدرسة المشارك األول(، و 

سوسن عبد الحفيظ أحمد شريم 
 )الباحث المشارك الثاني(

( اثنا 12)  28/01/2020 كلية الصيدلة
 عشر شهرا  

  (22000  )
إثنان وعشرون 

 ألف دينار

  

26  29/12/2019-2020 “ Identification of the 

Molecular Mechanism of 

Glitazone Induced 

Cardiotoxicity in Mice ”  

تحديد الميكانيكية الجزئية لسمية  “
 ”أدوية الغليتازون على قلوب الفئران

الدكتور يزن بشير جرار )الباحث 
حنين محمد  ةوالمدرسالرئيس(، 

كلوش )الباحث المشارك األول(، 
ساره جمال أبا الخيل  ةوالمدرس

 )الباحث المشارك الثاني( 

 (12) 28/01/2020 كلية الصيدلة
اثنا عشر  

 شهرا  

  (8000   )
ثمانية آالف 

 دينار
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27  02/17/2019-2020 “ Employing of Facial 

Recognition System in 

Public Surveillance Cameras 

to Enforce Quarantine and 

Social Distancing Using 

Parallel Machine Learning 

Techniques (A Pilot Project 

for Al-Zaytoonah University 

of Jordan)  

توظيف نظام التعرف على الوجوه في  “
ت المراقبة العامة إلنفاذ تعليمات كاميرا

الحجر المنزلي والتباعد االجتماعي 
بإستخدام تقنيات تعلم االلة من خالل 
الحسابات المتوازية )نموذج تجريبي 

 ” على جامعة الزيتونة االردنية(

سكينة محمد صبري  ةالدكتور 
القطاونة )الباحث الرئيس( ، 

)الباحث خالد محمد جابر الدكتور
موسى  المدرس، األول(المشارك 

)الباحث المشارك  ابراهيم صالح
 دالل يحيى ةالدكتور ، الثاني(

  )الباحث المشارك الثالث(

كلية العمارة 
قسم  /والتصميم

تكنولوجيا الوسائط 
كلية  + المتعددة

العلوم وتكنولوجيا 
قسم المعلومات/ 
 + علم الحاسوب

 كلية التمريض

( اثنا 12) 10/05/2020
 عشر شهرا  

  (6000  )
ستة آالف 

 دينار

  

28  03/17/2019-2020 “The Development, 

Application and 

Experimental Validation 

of an Integrative 

Informatics Methodology 

to Identify Biomarkers, 

Pharmacological Targets 

and Pharmacotherapy for 

COVID-19 ”  

 قوالتحق قبيطوالت طويرالت “
 ليةمكات يةتاومعلم لمنهجية بيريالتج
 افداأله ،ةويالحي الالتدال تشافكال
 ضرلم يةئوادال اتجالعال و يةئوادال
 ”19-دفيكو

ريما محمد خير ابرهيم  ةالدكتور 
 ةالدكتور حجو )الباحث الرئيس(، 

)الباحث المشارك ديما صباح 
 دارا عقل ةالدكتور ، األول(

 )الباحث المشارك الثاني(

 + كلية الصيدلة
كلية العلوم 
وتكنولوجيا 

قسم / المعلومات
 علم الحاسوب

( أربعُة 24) 10/05/2020
وعشرون 

 شهراً 

  (55000  )
خمسة 

وخمسون ألف 
 دينار
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 الدورة الثانية – م(2019/2020مشاريع البحث العلمي  التي تم  دعمها خالل العام الجامعي ) 4.1.2

ًالتيًتم ًدعمهاًخاللًالعامًالجامعيً)ً(ًمشاريعًالبحث13جدولً) ًالدورةًالثانيةً–ًم(2019/2020العلمي 

 ت
 

تاريخ بداية  الكلية / القسم الباحث / الباحثون  عنوان المشروع رقم المشروع
 التنفيذ

مدة 
 المشروع

مبلغ 
التمويل 
الخارجي 
)د.أ( )ان 

 وجد(

قيمة الدعم 
 أ()د.

المكافئات 
واألجور 

 أ()د.

 مالحظات

1  (06/23/2019-
2020) 

المراقبة المباشرة لحمض الالكتيك في خاليا "
سرطان الثدي المستحث بواسطة عقار 

 "MCF-7تاموكسيفين 

“On-line Monitoring of Lactic Acid in 

Tamoxifen Induced Resistant Breast 

Cancer Cell Line MCF-7.” 

 عالء عبدالكريم الحسباند. 
 لمى، ود. )الباحث الرئيس(
)الباحث  عبدالقادر حمادنه
 المشارك(

( 17130(  شهر 24 11/08/2020 الصيدلة 
سبعة عشر ألفا  
 ومائة وثالثون 

  

2  (22/23/2019-
2020) 

استخدام فيتامين د في عالج مرضى الربو في "

 ."االطفال

“The role of Vitamin D on the 

management of asthma among 

children in Jordan.” 

 وليد عدنان يوسف القرمد. 
 أمين)الباحث الرئيس(، وم. 

)الباحث  رشيد العاصي
 المشارك(

( 25967)  شهر 18 11/08/2020 الصيدلة 
خمسة وعشرون 
الفا وتسعمائة 
 وسبُع وستون 

  

3  (07/23/2019-
2020) 

دراسة دور فيتامين د في تغيير ميكروبات "
ري السكاألمعاء كآلية للتخفيف من ما قبل مرض 

 ."ومرض السكري من النوع الثاني
“Investigating the role of vitamin D in 

altering gut microbiome as a 

mechanism to alleviate prediabetes 

and type 2 diabetes mellitus.” 

د. عبد القادر فارس البواب 
)الباحث الرئيس(، ود. ريما 
"محمد خير" حجو)الباحث 

امل المشارك األول(، ود. 
)الباحث  عبد الرؤوف عكور

 المشارك الثاني(

( 20100)  شهر 18 11/08/2020 الصيدلة 
عشرون ألفا  

 ومائة
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4  (20/23/2019-
2020) 

مثبطات لالتصميم، التحضير، والتقييم البيولوجي 
نوسيتيد -للبروتين الناقل للكلستيريل إستر وفسفوا 

 كاينيز ألفا-3
Design, Synthesis, and Biological 

Evaluation of CETP and PI3Kα 

Inhibitors 

أ.د. ريما عبد الكريم ابو 
. د)الباحث الرئيس(، و  خلف

)الباحث  ديما عزام صّباح
 المشارك(

( 24000)  شهر 12 11/08/2020 الصيدلة
اربعة وعشرون 

 الف 

  

5  (08/23/2019-
2020) 

دراسة تجريبية ونمذجة لتقوية الجسور الخرسانية 
المسلحة المتضررة بالكلوريد باستخدام نسيج 

 زجاجي
Experimental and numerical study on 

strengthening of chloride-damaged 

reinforced concrete beams by glass 

textile fabric 

)الباحث  رائد محمد عبندةد. 
الرئيس(، ود. هشام صالح 
)الباحث المشارك االول(، 
ود. رنا الحوراني )الباحث 

 المشارك الثاني(

الهندسة/ الهندسة 
 ةالمدنية والبنية التحتي

 )25000(  شهر 24 11/08/2020
خمسة وعشرون 

 ألفا  

  

6  (09/23/2019-
2020) 

 نانوبإستخدام تقنية ال تحسين اداء الخاليا الشمسية
Performance enhancement of finned 

PV using nanotechnology 

 أحمد راتب العبوشيد. 
م. ايمان )الباحث الرئيس(، 
)الباحث  أحمد عبدالحافظ
 المشارك(

الهندسة/ الهندسة 
الميكانيكية+ 

تكنولوجيا الطاقة 
 البديلة

( تسعة 9700(  شهر 12 11/08/2020
 وسبعمائةآالف 

  

7  (10/23/2019-
2020) 

العوامل المرتبطة بتطبيق التعلم المدمج في 
 " الجامعات األردنية "بناء نموذج محوسب

The Factors Related to the 

Implementation of Blended Learning 

in Jordanian Universities: 

“Constructing a Computerized 

Model” 

 حسن منال صبحيد. 
 )الباحث الرئيس(

 خليل عوض صالحوم. 
 )الباثح المشارك(

اآلداب/ معلم صف 
+ العلوم/ هندسة 

 البرمجيات

( أربعة 4800)  شهر 12 11/08/2020
 آالف وثمانمائة 

  

8  (11/23/2019-
2020) 

واقع تطبيق التعلم عن بعد وصعوبات تنفيذه من 
وجهة نظر معلمي العلوم في المدارس الحكومية 

لوزارة التربية والتعليم في العاصمة األردنية  التابعة
 عّمان.

 محمد حسن الطراونهد. 
 محمد)الباحث الرئيس(، ود. 

)الباحث  زهران أبو علي
 المشارك(

اآلداب/ العلوم 
األساسية "اإلنسانية 
والعلمية"+ معلم 

 صف

( 5110)  شهر 18 11/08/2020
خمسة آالف 
 ومائة وعشرة
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The Reality of Applying Distance 

learning and the Difficulties of 

Implementing it from the viewpoint 

of Science Teachers in Government 

Schools affiliated to the Ministry of 

Education in the Jordanian capital, 

Amman. 
9  (12/23/2019-

2020) 
طريقة جديدة للتعرف على بصمة وجه االنسان 
تحت ظروف غير مقيدة باستخدام خصائص 

 مدمجة  
A new approach to recognize human 

face under unconstrained conditions 

using features fusion 

 محمد راتب الرواجبهد. 
)الباحث الرئيس(، ود. 
 مصطفى محمد الرفاعي
 )الباحث المشارك(

( سبعة 7128(  شهر 12 11/08/2020 العلوم/ علم الحاسوب
آالف ومائة 
وثمانية 
 وعشرون 

  

10  (13/23/2019-
2020) 

التعلم باستخدام الهاتف الذكي: تقييم وتطوير في 
 جامعة الزيتونة االردنية

Learning with mobile technologies: A 

framework and evaluation at Al-

Zaytoonah University of Jordan 

خالد محمد خليل رضوان د. 
)الباحث الرئيس(، وم.  جابر

محمد عبدالمهدي عبد 
)الباحث المشارك  الجواد

امل قاصد األول(، وم. 
)الباحث المشارك  احمد

 الثاني(

العلوم/ علم 
الحاسوب، اآلداب/ 
العلوم األساسية 

)اإلنسانية والعلمية(، 
الهندسة/ الهندسة 

 الكهربائية

( ثمانية 8850)  شهر 12 11/08/2020
آالف وثمانمائة 

 وخمسون 

  

11  (14/23/2019-
2020) 

نظام الروبوت الذكي لالستفسارات عن الخدمات 
 الجامعية

Al-Zaytoonah University Inquiry 

Smart Chat Bot System 

 نغم عزمي الماضيد. 
خلود )الباحث الرئيس(، 

)الباحث  محمد ابو ماريه
ايمان المشارك األول(، م. 

)الباحث  محمد ابو ماريه
 المشارك الثاني(

العلوم/ علم الحاسوب 
+ نظم المعلومات 

 الحاسوبية 

تسعة  )9400(  شهر 18 11/08/2020
 آالف وأربعمائة
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12  (15/23/2019-
2020) 

بناء قاعدة بيانات استراتيجية لنظم دعم القرار في 
 العليا في جامعة الزيتونة األردنيةعمادة الدراسات 

Building a Strategic Database for 

Decision Support Systems in The 

Deanship of Graduate Studies at Al-

Zaytoonah University of Jordan 

أ.د. عبد الرزاق قاسم 
)الباحث الرئيس(،  الشحادة
ريما عبد الكريم أبو أ.د. 
 ()الباحث المشارك خلف

األعمال/ المحاسبة 
 + الصيدلة 

( ستة 6000)  شهر 12 11/08/2020
 آالف 

  

13  (26/23/2019-
2020) 

 عمارة القدس في العصر الحديدّي األّول
Jerusalem Architecture during the 

Iron Age I 

 زيد الفوارس فايز الحمدد. 
لؤي )الباحث الرئيس(، د. 

)الباحث  مرشد دبور
المشارك األول( والدكتور 
أحمد داود الشحروري 

 )الباحث المشارك الثاني( 

العمارة والتصميم/ 
هندسة العمارة +  

 كلية الحقوق 

( 5500)  شهر 12 11/08/2020
خمسة آالف 
 وخمسمائة

  

14  (16/23/2019-
2020) 

تطوير واجهة المستخدم للتقنيات المساعدة لتحسن 
الذين يعانون من عسر مهارة القراءة لدى الطالب 
 القراءة:  الطالب االردنيين

Developing user interface for assistive 

technologies for enhancing the 

reading skill of the dyslexic students: 

the case of Jordanian students 

د الصوي )الباحث احمد. 
احمد علي الرئيس(، ود. 

 )الباحث المشارك الداوود
األول(، ود. محمد حسن 
الطراونه )الباحث المشارك 

 الثاني(

العمارة والتصميم/ 
تكنولوجيا الوسائط 
المتعددة + اآلداب/ 
العلوم األساسية 
 )اإلنسانية والعلمية(

( 18230)  شهر 24 11/08/2020
ثمانية عشر 
ألفا  ومائتان 
 وثالثون 

  

15  (17/23/2019-
2020) 

والهولوغرام في توظيف تكنولوجيا المحاكاة 
تطوير العملية التعليمية في كلية العمارة 

والتصميم عن طريق بناء نموذج يؤرخ األردن 
 من خالل الصوت والضوء والتصوير التجسيمي.

Employing of Simulation and 

Hologram technologies in the 

development of the educational 

process at the Faculty of 

Architecture and Design by 

 عادل محمد عمرد. 
 )الباحث الرئيس(،

 عالء جميل الشرعد. 
 )الباحث المشارك األول(،

 خلدون خليل حباشنةد. 
 )الباحث المشارك الثاني(

( 18850(  12 11/08/2020 العمارة والتصميم +
ثمانية عشر 
ألفًا وثمانمائة 

 وخمسون 
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building a model of Jordan's 

history using sound, light, and 

stereoscopic imaging. 
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 (م2019/2020المشاريع البحثية الممولة من جهات خارجية للعام ) 4.1.3

ًم(2019/2020(ًالمشاريعًالبحثيةًالممولةًمنًجهاتًخارجيةًللعامً)14جدولً)

 

  

 

التنفيذ في بدء  اسم المشروع الكلية القسم اسم عضو هيئة التدريس
 المشروع

من  قيمة الدعم  الجهة الممولة 
جامعة الزيتونة 

  )بالدينار(األردنية 

اإلنفاق 
الفعلي 

)بالدينار/ 
للمشاريع 
 المغلقة(

مدة 
 المشروع

 مالحظات

/ قسم )الباحث الرئيس(مالك اسماعيل العمايره  الدكتور
امعة جتكنولوجيا الطاقة البديلة/ كلية الهندسة والتكنولوجيا/ 

الزيتونة األردنية، والدكتور جمال عثمان جابر )الباحث 
المشارك األول(/ جامعة البلقاء التطبيقية، والدكتور أسامه 
قة  يوسف عيادي )الباحث المشارك الثاني(/ الجامعة األردنية

لطا
يا ا

وج
نول
 تك

سم
ق

يلة
لبد
ا

 

كلية الهندسة 
 والتكنولوجيا

“Pyrolysis of Oil Shale 

Using Solar Cassegrain 

Reflector”. 

"اسالة الصخر الزيتي بواسطة 
 عاكس كاسيغرين الشمسية."

 

من تاريخ الموافقة على 
 المشروع 

صندوق دعم 
البحث العلمي  

 واالبتكار

11880   24 
 شهراً 

 39,600 
تسعة وثالثون 
ألفًا وستمائة 

 دينار

 ةجامع(/ / الرئيس الباحث) خضير ابراهيم سوسن الدكتورة
 الباحث) عكور الرؤوف عبد أمل والدكتورة األردنية، الزيتونة
 جرار غالب وسن والدكتورة األردنية، الجامعة(/ األول المشارك

 الزيتونة جامعة/ الصيدلة كلية(/ الثاني المشارك الباحث)
 األردنية

دلة
صي

ال
 

 The Genetic“ الصيدلة كلية

Association of VDR 

Polymorphism and 

MHC Polymorphism 

with Diabetes in 

Jordan.” 

 الجينية المواقع دور دراسة"
 توجينا" د"  فيتامين لمستقبل
MHC بمرضى ارتباطها ومدى 
 ."األردن في األطفال سكري 

من تاريخ الموافقة على 
 المشروع 

( خمسة 4315,) صندوق شومان
عمائة آالف وأرب

وواحد وثالثون 
 دينار

  24 
 شهراً 

18,103 
 ثمانية عشر
ألف ومائة 

 وثالثة دنانير 
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 م(2019/2020العلمي ة خارج الجامعة خالل العام الجامعي ) المؤتمراتدعم المشاركة في  4.1.4
 

ً(م2019/2020)ًالجامعيًالعامًخاللًالجامعةًخارجًالعلمي ةًالمؤتمراتًفيًالمشاركةًدعمً(15)ًجدول

الندوة والجهة عنوان المؤتمر/  ت
 المنظمة

مبلغ التمويل  فترة االنعقاد الكلية / القسم الباحث / الباحثون  عنوان البحث المقدم
الخارجي 

أ( )إن الدكتور )
 وجد(

قيمة الدعم 
 أ(الدكتور)

 مالحظات

1.  QS Arab Region 

University Rankings 2020 

 دبي

نفقات السفر +  - م31/10/2019 الصيدلة  القرماألستاذ الدكتور طارق مصباح  حضور لتمثيل الجامعة 
مياومات + رسوم 

 تسجيل 

 

2.  Nanotchnology in 

Cancer: Engineering for 

Oncology  

 المملكة المتحدة 

Cellular Uptake and 

Cytotoxicity of 

Phospholipid-

Decorated Gold 

Nanorods Toward 

MCF-7-and T47D 

Breast Cell Cancer 

Lines 

رسوم  345 - 14/09/2019-12 الصيدلة الدكتورة نوف نواف محمود 
التسجيل والنفقات 

 األخرى 

 

3.  Nanotchnology in 

Cancer: Engineering for 

Oncology  

 المملكة المتحدة 

Gene Expression 

Differnces among 

MCF-7 and T47D 

Breast Cnacer Cell 

Lines Treated with 

Phospholipid-PEG-

Coated Gold 

Nanorods  

رسوم  345 - 14/09/2019-12 الصيدلة الدكتورة لمى عبد القادر حمادنه 
التسجيل والنفقات 

 األخرى 

 

4.  World Congress on  th15

Endocrinology & 

Diabetes 

Validating A Tool to 

Measure HRQOL in 

Diabetic Jordanians 

  1620 - 21/09/2019-20 الصيدلة  الدكتور وليد عدنان القرم 
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 براغ/ التشيك

المؤتمر الدولي الحادي عشر   .5
 للمجتمع التربوي 
 أنطاليا/ تركيا

أنماط المعرفة البيداغوجية 
لدى معلمي العلوم ومعلماتها 

التعليم األساسي في  لمرحلة
مديرية تربية وتعليم لواء المزار 

 الجنوبي في األردن

اآلداب/ العلوم  الدكتور محمد حسن الطراونه 
األساسية"اإلنسانية 

 والعلمية"

رسوم تسجيل +  - م28-30/10/2019
تذكرة سفر + 
 مياومات 

 

6.  the Economics, Finance 

& International Business 

Research Conference 

الواليات المتحدة  /ميامي

 األمريكية 

A Comparison Study 

between Islamic 

Finance Modes: The 

Case of Kuwait 

Finance House 

العلوم المالية األعمال/  الدكتور أيمن عبد المجيد الصمادي
 والمصرفية

 عدم الموافقة    م12-15/12/2019

7.  International conference 

on Advanced Research in 

Business, Management 

and Economics  

 ميونخ/ ألمانيا 

The Drivers of 

Demand for Non-Life 

Insurance  

األعمال/ العلوم المالية  الدكتور نواف أحمد الغصين
 والمصرفية 

اعتذر عن  -  06-08/12/2019
مشاركته في 
ف المؤتمر لظرو 
 خاصة

حوكمة اإلدارة العامة: الطريق   .8

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 في العالم العربي

 مسقط/ عمان

أثر الحوكمة الفعالة في 
تحسين ثقة المستثمرين والحد 
من مخاطر تقلبات أسعار 

 األسهم

 عدم الموافقة  - - 18/12/2019-16 األعمال/ المحاسبة الدكتور أسامه سميح شعبان

"حوكمة اإلدارة العامة: الطريق   .9

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 في العالم العربي."

 مسقط/ عمان 

"العالقة بين القيادات اإلدارية 
والتحديات البشرية في تطبيق 
الحوكمة المؤسسية من وجهة 
نظر مدراء أقسام الموارد 
البشرية في المؤسسات 
 الحكومية األردنية."

دينار رسوم  350 - م18/12/2019-16 األعمال/ المحاسبة الدكتور مظهر ابراهيم حمد هللا 
تسجيل + تذكرة 
 سفر + مياومات 
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االجتماع السنوي الحادي   .10

والعشرين لمجلس الجمعية العلمية 

 لكليات التمريض 

 جامعة االسكندرية/ مصر

رسوم تسجيل+   09/12/2019-07 التمريض المدرس رائد محمد علي ---
تذكرة سفر + 

 مياومات

 

االجتماع السنوي الحادي   .11

والعشرين لمجلس الجمعية العلمية 

 لكليات التمريض 

 جامعة االسكندرية/ مصر

رسوم تسجيل+   09/12/2019-07 التمريض الدكتور لؤي محمد أبو شحرور ---
تذكرة سفر + 

 مياومات

 

12.  Interdisciplinary 

Approach for Innovation 

& Invention in Nursing 

Science Research  

 فلنسيا/ اسبانيا 

Predictors of 

Depressive Symptoms 

in Jordanian Pregnant 

Women  

اآلداب/ العلوم  الدكتورة ملكة زهدي ملك
 األساسية

دينار رسوم  462 - 24-26/02/2020
تسجيل + تذكرة 

 فر + مياوماتس

 

13.  AAOS 2020 Annual 

Meeting  

 

فلوريدا/ الواليات المتحدة 

 األمريكية

لم تتحمل  - - م28/03/2020-24 الصيدلة ريما ابو خلف الدكتورأ. -
الجامعة ايه 
 نفقات 

14.  Daniel Turnberg Travel 

Fellowship Alumni 

Conference 2019 

 قبرص -نيكوزيا

The association 
between Urinary 

Megalin Levels and 
Renal Function in 

Patients with Type 2 
Diabetes Mellitus 

  1000 م21/11/2019-18 الصيدلة أمل عبد الرؤوف محمد عكور الدكتور
مدعوم من 

Daniel 
Turnburg 
Fellowshi 

لم تتحمل  -
الجامعة ايه 
 نفقات 

15.  Arab-German Young 

Academy (AGYA) 

Annual conference 

 المانيا 

مدعوم من  26/03/2020-22 الصيدلة سهير زياد سنقرط  الدكتور -
االتحاد األوروبي 

 بقيمة
2000 

لم تتحمل  -
الجامعة ايه 
 نفقات 
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16.  Arab-German Young 

Academy (AGYA) 

Annual conference 

 بيروت/ لبنان

سفر  نفقات 16/10/2019-10 الصيدلة سهير زياد سنقرط  الدكتور -
 نفقات نقدية

 ضيافة التسجيل 

لم تتحمل  -
الجامعة ايه 
 نفقات 

17.  13th European 

Biosimilars  

Congress 2020 

 

 المملكة المتحدة 

Pharmacodynamics 

model of the effect of 

gliclazide therapy on 

Hemoglobin AIC in 

response in patients 

with type 2 diabetes  

-1/4/2020 الصيدلة عبد القادر فارس محمد البواب الدكتور
2/4/2020 

 نفقات سفر 
 مياومات

 رسوم التسجيل

 

18.  International Conference 

Singular Problem, Blow-

Up, and Regimes with 

Peaking in Nonlinear 

PDEs. 

 موسكو/ روسيا

Fast Global 

Optimization of 

Polynomials Using 

Bernstein Control 

Points 

العلوم وتكنولوجيا  أمجد محمود زريقات  الدكتورأ.
المعلومات/ قسم 
 الرياضيات 

   2205 - م10-14/11/2019

19.  International Business 

Information Management 

Conference (34th IBIMA) 

 مدريد/ اسبانيا

Parallel Platform for 

Optimization 

Problems with Island 

Harmony Search  

العلوم وتكنولوجيا  خالد "محمد خليل" جابر
المعلومات/ قسم علم 

 الحاسوب

   2350 - م13-14/11/2019

20.  International Conference 

on Applied Human 

Factors and Ergonomics 

and the Affiliated 

Conferences 

 الواليات المتحدة األمركية 

Virtual reality (VR) in 

nursing education: 

Jordan case study 

/ العمارة و التصميم القرم علي فؤادالدكتور 
تكنولوجيا الوسائط 

 المتعددة

  Scopus 563 - م16/07/2020
Online 

ثقافة التعايش السلمي في   .21
 المجتمعات العربية 

 تركيا

التعايش السلمي في المجتمع 
 ، األردن انموذجا  

اآلداب/ العلوم  هيا مصالحة  الدكتور
 األنسانية 

 عدم الموافقة  - - م25-27/09/2019
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22.  International Conference 

on Human Factors for 

Apparel and Textile 

Engineering  

 الواليات المتحدة األمريكية

A Critical Review of 

Absorptive Capacity 

Measurement and 

Misspecification in 

Business Research 

تم حضور  567 - 16/7/2020 / التسويقاألعمال ايهاب علي القرم  الدكتور
 المؤتمر

ONLINE  

23.  International Academy of 

Business and Public 

Administration 

Disciplines (IABPAD) 

Conference 

 الواليات المتحدة األمريكية

From Lean Production 

to Lean Customer 
 نفقات سفر - م23/10/2019-20 / ادارة االعمالاألعمال األستاذ الدكتور نجم عبود نجم 

 مياومات
 رسوم التسجيل

 

تطبيقات االدارة الحديثة كتوجه   .24
استراتيجي لبناء منظمات اعمال 

 متميزة
 الجزائر

واالفصاح المحاسبي القياس 
للمسؤولية االجتماعية 

لمنظمات األعمال المعاصرة / 
 واقع وتطلعات مستقبلية

 نفقات سفر - 23/10/2019-22 األعمال/ المحاسبة عبد الرزاق شحاده  الدكتور
 مياومات

 رسوم التسجيل

 

25.  Competitiveness and 

Change: Creating a Better  

World 

 الواليات المتحدة األمريكية 

Is it a new “Facbook 

revolution” in the 

Arab World? 

Exploring young 

Jordanians’  e- 

purchasing behavior 

 نفقات سفر  - م26/10/2019-24 األعمال / التسويق الدكتور صائب فرحان الجنايدة
 مياومات 

 رسوم التسجيل

 

26.  International  thThe 10
Conference on 

Engineering, Project, and 
Production 

Management(EPPM2019) 
  برلين/ ألمانيا 

Investigating the Use 
of Electronic 

Documents in the 
Jordanian 

Construction Projects 

  2188 - 04/09/2019-02 األعمال/ المحاسبة الدكتورة مها ذياب عيوش 

27.  International Conference 

on Business and 

Business Size as a 

structural growth 

disengagement from a 

األعمال/ نظم  رائد مصباح القرم  الدكتور
 المعلومات االدارية 

 نفقات سفر - م25-26/12/2019
 مياومات
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Economics (ICBUSECO-

19) 

 اسطنبول/ تركيا

system dynamics 

approach 
 رسوم التسجيل

28.  International Academy of 

Business and Public 

Administration 

Disciplines (IABPAD) 

Conference 

 الواليات المتحدة األمريكية 

International Academy 

of Business and Public  

Administration 

Disciplines (IABPAD) 

Conference  

 نفقات سفر  - 20/10/2019 األعمال/ المحاسبة الدكتور ايمن حسونه بدر
 مياومات 

 رسو م التسجيل

 

29.  The International 

Academy of Business and 

Public Administration 

Disciplines 

 الواليات المتحدة األمريكية

The Use of Social 

Responsibility 

Disclosure: Evidence 

from Jordan 

 نفقات سفر  - 20/10/2019 األعمال/ المحاسبة ابراهيم النوايسةالدكتور محمد 
 مياومات 

 رسو م التسجيل

 

30.  International Conference 

on information and 

Education Innovations 

(ICIEI-20) 

 ساو باولو/ البرازيل

Conceptual 

Frameworks Of cloud 

Computing Adoption 

Within Enterprises 

التصميم والعمارة/  الدكتورة سكينة محمد القطاونة 
 تكنولوجيا الملتيميديا

  2100 - م10-11/02/2020

الندوة الدولية لزيادة التعاون من   .31
 خالل برنامج ايراسموس بلس 

 األردن 

الهندسة والتكنولوجيا/  صبحي البزلميط الدكتورأ. --
الهندسة المدنية والبنية 

 التحتية  

21-22/10/2019 - -  

الندوة الدولية لزيادة التعاون من   .32
 خالل برنامج ايراسموس بلس 

 األردن 

التصميم والعمارة/  لؤي مرشد دبور الدكتور --
 هندسة العمارة

21-22/10/2019 - -  

33.  International  th16
Conference on Studies, 

Repairs and Maintenance 
of Heritage Architecture 

(STREMAH-2019) 

 اسبانيا 

Sustainable 
Development of 

Urban Conserved 
Heritage  

التصميم والعمارة/  األستاذ الدكتورة قبيله فارس حمود 
 هندسة العمارة

 نفقات سفر   م07-09/10/2019
 مياومات 

 رسو م التسجيل
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34.  International  thThe 10
Conference on 

Engineering, Project, and 
Production 

Management(EPPM2019) 
  برلين/ ألمانيا 

Practices of 
Sustainable 

Development in 
Higher Eduction 

Institutions: Case 
Study of Al-Zaytoonah 
University of Jordan  

الهندسة والتكنولوجيا/  الدكتور هشام صالح أحمد 
الهندسة المدنية والبنية 

 التحتية  

02-04/09/2019 - 3000  

35.  International  th6
Conference on 

Automation, Control 
Engineering and 

Computer Science 
(ACECS-2019) 

 اسطنبول/ تركيا

Effect of Node 
Placement Strategies 
on Network Lifetime 

in Heterogeneous 
WSN 

الهندسة والتكنولوجيا/  الدكتور يوسف محمد جرادات 
 الهندسة الكهربائية  

  نفقات السفر  - م01-03/10/2019

36.  QS MAPLE 2020 Virtual 
Conference: Innovative 
Middle East and Africa: 

Higher Education-Led 
Economic Diversity and 

Globalization  

QS  الهندسة والتكنولوجيا/  الدكتور يوسف محمد جرادات
 الهندسة الكهربائية  

  Online 178 - م16/09/2020

السياحة المستدامة من أجل   .37
 التنمية )التحدياث والتطلعات(

 العقبة / األردن
 

االطار القانوني لعقد السياحة 
في التشريع األردني دراسة 

 تحليلية مقارنة

 محمد حسين المجالي  الدكتور
 

  150 - 27/03/2020-25 الحقوق 

اجتماع كليات الحقوق بالجامعات   .38
 العربية

 اإلمارات العربية 

 نفقات سفر  - 01/12/2019 الحقوق  الدكتور محمد ابو بكر  -
 مياومات 

 رسو م التسجيل
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اجتماع عمداء كليات تكنولوجيا    .39
المعلومات وحضور المؤتمر 
العربي الدولي لتكنولوجيا 

 (ACIT 2019المعلومات )
 العين/ اإلمارات 

العلوم وتكنولوجيا  يالتميماألستاذ الدكتور عبد الفتاح عارف  -
المعلومات/ هندسة 

 البرمجيات

  1380 - م03-05/12/2019

40.  The Catania Set  Theory 

and Topology conference 

2020 

 ايطاليا 

The Generalization of 

Exponential law under 

first –countable 

assumptions  

وتكنولوجيا العلوم  حمزة برهم الزعارير الدكتور
 المعلومات/ الرياضيات

  1976 - م18-21/02/2020

االجتماع االداري الختامي لمشروع   .41
 دعم تعليم الالجئين 

RESCUE 
 روما/ ايطاليا

العلوم وتكنولوجيا  هاني محمود الميمي الدكتور --
المعلومات/ علم 

 الحاسوب

 فقط نفقات السفر 23-28/9/2019
مقدمة من 
Erasmus 

  

42.  The 20th International  

Arab Conference on 

Information Technology 

(ACIT2019) 

 اإلمارات العربية

Enhanced E-Voting 

Protocol Based on 

Public Key 

Cryptography  

العلوم وتكنولوجيا  هاني محمود الميمي الدكتور
المعلومات/ علم 

 الحاسوب

  1430 - م03-05/12/2019

43.  The International 

Business Information 

Management Conference 

(34th  IBIMA) 

The Reading of using 

enterprise resource 

planning (ERP)  

System in Higher 

education: case study 

of Jordan University 

العلوم وتكنولوجيا  الدكتور احمد عبد هللا الذنيبات
المعلومات/ هندسة 

 برمجياتال

13-14/11/2019 - 2170  

44.  International Conference 

on Information 

Management, 

Engineering & 

Technology, Wireless 

Communication and 

Environmental Science  

Adoption of Cloud 

Computing in Higher 

Education Sector: An 

Overview 

العلوم وتكنولوجيا  راتب الرواجبهالدكتور محمد 
المعلومات/ علم 

 الحاسوب

  1251 - م14-15/09/2019
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 اسطنبول/ تركيا

45.  IEEE  thThe 6

International Conference 

on Internet of Things: 

Systems, Management 

and Security (IOTSMS 

2019) 

 اسبانيا

A multi-levels Geo-

location based 

crawling method for 

social media platforms 

العلوم وتكنولوجيا  الدكتور شادي محمود الزعبي
المعلومات/ علم 

 الحاسوب

 عدم الموافقة  - - م22-25/10/2019

46.  IEEE  thThe 6

International Conference 

on Social Networks 

Analysis, Management 

and Security (SNAMS- 

2019) 

 اسبانيا

Arabic Light 

Stemming: A 

Comparative Study 

Between P-Stemmer, 

Khoja Stemmer, and 

Light 10Stemmer 

العلوم وتكنولوجيا  الدكتور طارق غازي كنعان
المعلومات/ علم 

 الحاسوب

  2970 - م22-25/10/2019

47.  IEEE  thThe 6

International Conference 

on Social Networks 

Analysis, Management 

and Security (SNAMS- 

2019) 

 اسبانيا

P-Stemmer or NLTK 

Stemmer for Arabic 

Text Classification  

العلوم وتكنولوجيا  الدكتور محمد وليد البس
المعلومات/ علم 

 الحاسوب

  2970 - م22-25/10/2019

48.  International  th4

Symposium of Turkish 

Computer and 

mathematics education 

 أزمير/ تركيا

  

EC and Lattice Key 

Exchange 

Performance Study 

Based Public-Key 

Cryptographic 

Protocols 

العلوم وتكنولوجيا  األستاذ الدكتور محمد أحمد عاليه 
المعلومات/ نظم 

 الحاسوبيةالمعلومات 

  1400 - م26-28/09/2019

49.  International  th4

Symposium of Turkish 

Computer and 

mathematics education 

 أزمير/ تركيا

  

Survey of Kelogger 

Detection and 

Prevention Techniques 

العلوم وتكنولوجيا  الدكتور عدنان أحمد حنيف
المعلومات/ علم 

 الحاسوب

  1400 - م26-28/09/2019
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50.  OMG Conference 2019 

 النمسا 

Anchor Rings of Finite 

Type Gauss Map in 

the Euclidean 3-Space  

العلوم وتكنولوجيا  الدكتور حسان محمود الزعبي
المعلومات/ العلوم 

 األساسية 

  1975 - م16-20/09/2019

51.  7th IEEE International  

Conference on Software 

Defined Systems 

(SDS2020) / the 

International Workshop 

for Software Defined 

Everything (SDE2020) 

Load Balancing 

Techniques in 

Software-Defined 

Cloud Computing: An 

Overview 

العلوم وتكنولوجيا  احمد عبد الحميد الخطيب  الدكتور
المعلومات/ نظم 

 الحاسوبيةالمعلومات 

 Scopus 285 - م30/06/2020
Online  

52.  7th IEEE International  

Conference on Software 

Defined Systems 

(SDS2020) / the 

International Workshop 

for Software Defined 

Everything (SDE2020) 

An Efficient Cold 

Start  Solution for 

Recommender 

Systems Based on 

Machine Learning and 

User Interests 

العلوم وتكنولوجيا  بالل هاني حواشين الدكتور
المعلومات / نظم 
 المعلومات الحاسوبية

30/06/2020 - 285 Scopus 
Online  

53.  7th IEEE International  

Conference on Software 

Defined Systems 

(SDS2020) / the 

International Workshop 

for Software Defined 

Everything (SDE2020) 

 فرنسا 

Maintenance Requests 

Labeling Using 

Machine Learning 

Classification  

العلوم وتكنولوجيا  محمد فائق الفي  الدكتور
المعلومات/هنسة 

 البرمجيات

 Scopus 285 - م30/06/2020
Online  

54.  7th IEEE International  

Conference on Software 

Defined Systems 

(SDS2020) / the 

International Workshop 

for Software Defined 

Everything (SDE2020) 

New Direction of 

Cryptography A 

Review on Text-to- 

Image Encryption 

Algorithms Based on 

RGB Color Value 

وتكنولوجيا العلوم  الدكتور احمد سالمه ابو السخن 
المعلومات/ علم 

 الحاسوب

30/6/2020 - 285 Scopus 
Online  
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55.  The 33th International 

Conference of the 

Jangieon Mathematical 

Society (ICJMS2020) 

 اندونيسيا 

Fractional frobenius 

series solutions of 

confluent a-hyper 

geometric differentia 

العلوم وتكنولوجيا  اقبال حمزة جبريل الدكتورأ.
 المعلومات/ الرياضيات 

30/06/2020-
 م2/07/2020

- 1900  

56.  IPCV’20-The 24th Int’l 

Conf. on Image 

Processing, Computer 

Vision, & Pattern 

Recognition 

 الواليات المتحدة األمريكية 

Utilizing Quality 

Measures in 

Evaluating Image 

Encryption Methods 

العلوم وتكنولوجيا  عبد الفتاح التميمي الدكتورأ.
المعلومات/ هندسة 

 البرمجيات 

 Scopus 3901 - م27-30/07/2020

الملتقى السادس والعشرين للتبادل   .57
 الطالبي

 طنطا/ جمهورية مصر

ممثل جامعة الزيتونة لدى 
المجلس العربي للتدريب 

 واالبداع الطالبي

الهندسة والتكنولوجيا/  الدكتور أحمد راتب العبوشي 
 الهندسة الميكانيكية

 نفقات سفر  - 20-24/3/2020
 مياومات 

 رسو م التسجيل

 

58.  2019 IEEE International 

Confernce on Signal and 

Image Processing 

Applications (ICSIPA) 

 ماليزيا 

Pavement Images 

Denoising Using 2D 

Discrete Wavelet 

Transform with 

Cracks Classification 

Based-On Savitzky-

Golay Filters 

الهندسة والتكنولوجيا/  حميسيمخلوف الدكتور زبير 
 الهندسة الكهربائية

  2460 - م17-19/09/2019

59.  2020 IEEE international 

Conference on  Artificial 

Intelligence in 

Information  and 

Communication (ICAIIA) 

 اليابان 

A lightweight 

authentication protocol 

for cognitive industrial 

iot with embedded 

artificial intelligence 

الهندسة والتكنولوجيا/  حميسيمخلوف زبير  الدكتور
 الهندسة الكهربائية

 عدم الموافقة  2460 - 19-21/2/2020

المؤتمر الطالبي اإلبداعي    .60
الحادي والعشرون "دور ريادة 
االعمال واالبداع االعلمي لدى 

ممثل جامعة الزيتونة لدى 
 المجلس العربي 
 كلية األعمال

الهندسة والتكنولوجيا /  العبوشي راتب احمد  الدكتور
 الهندسة الميكانيكية

 نفقات سفر  - م27-31/10/2019
 مياومات 

 رسو م التسجيل
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طلبة  الجامعات العربية في 
 نهضة االقتصاد الوطني

61.  IEEE Middle East and 
North Africa 

Communications 
Conference 
 المنامه/ البحرين

Distributed Combining 
Techniques for 

Distributed Detection 
in Fading Wireless 
Sensor Networks  

الهندسة والتكنولوجيا /  الدكتور سامي أحمد الدالهمه 
 تكنولوجيا الطاقة البديلة 

  1208  م19-22/10/2019

62.  Eurohaptics 2020 

Conference 

A 2-DoF Skin Stretch 

Display on Palm: 

Effect of Stimulation 

Shape, Speed and 

Intensity 

الهندسة والتكنولوجيا /  همناصر عدلي احمد الدكتور 
 الهندسة الميكانيكية

 Scopus 418 - م06/09/2020
online 
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 م(2019/2020دعم ومكافآت نشر األبحاث في مجالت علمي ة متخصصة ومحكمة ومصنفة خالل العام الجامعي ) 4.1.5
 

 م(2019/2020دعمًومكافآتًنشرًاألبحاثًفيًمجالتًعلمي ةًمتخصصةًومحكمةًومصنفةًخاللًالعامًالجامعيً)ً(16)ًجدول

الباحث /  عنوان البحث ت
 الباحثون 

تاريخ النشر/  اسم المجلة الكلية
 قبول النشر

قيمة الدعم  العدد المجلد
 أ()د.

 مالحظات أ(قيمة الحوافز )د.

 

1.  “Insight into the Cellular Uptake, 

Cytotoxicity, and Cellular Death 

Modality of Phospholipid-Coated 

Gold Nonorods toward Breast 

Cancer Cell Lines.” 

نوف نواف  د.

 محمود، 

د. لمى عبد 

 القادر الحمادنه 

 Molecular الصيدلة

Pharmaceutics 
09/08/2019 -- 16  525+300 ISI 

(4.396) 

 

 

2.  “Molecular Functionality of 

Cytochrome P450  4 (CYP4) 

Genetic Polymorphisms and Their 

Clinical Implications.” 

د. يزن بشير 

 جرار

 International Journal الصيدلة

of Molecular Sciences 
31/08/2019 17 20  900 ISI 

(4.183) 

 

 

 

 

 

3.  “Investigation of in Vivo Protective 

Effect of Orally Administered 

Vitamin e and Selenium against 

Gentamicin-Induced Renal and 

Hepatic Toxicity.” 

 

د. يزن بشير 

 جرار

 Tropical Journal of الصيدلة

Pharmaceutical 

Research 

01/07/2019 7 18  400 ISI 

(0.439) 

4.  “Perception of Primary Care 

Physicians’ Toward 

Pharmacokinetics in Jordan.” 

د. يزن بشير 

 جرار

 Jordan Medical الصيدلة

Journal 
01/07/2019 2 53  500 SCOPUS 

5.  “Knowledge and Attitudes of 

Pharmacy Students Towards 

Pharmacogenomics among 

Universities in Jordan and West 

Bank of Palestine.” 

د. يزن بشير 

 جرار

 Pharmacogenomics الصيدلة

and Personalized 

Medicine 

07/10/2019 1 12  600 ISI 

(2.721) 
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6.  “Towards the Synthesis of Piano-

Stool Iron Complexes Mediated by 

S-alky1 Selenothiocarbonato 

Ligands and Their Substitution 

Reactions.” 

 

د. حسن عيسى 

 أبو الفتوح 

 Monatshefte fur الصيدلة

Chemie 
18/07/2019  150  300 ISI 

(1.50) 

 

7.  “Synthesis and Characterization of 

[FeFe] – Hydrogenase Models 

Mediated by a 1,2,4- Trithiolane 

derivative: Insight into Molecular 

Structures and Electrochemical 

Characteristic.” 

د. حسن عيسى 

 أبو الفتوح 

 Polyhedron 25/092019  174  525 ISI الصيدلة

(2.284) 

8.  “Sulphur-Sulphur, Sulphur-

Selenium, Selenium-Selenium and 

Selenium-Carbon Bond Activation 

Using Fe3(CO)12: An Unexpected 

Formation of an Fe2(CO)6 Complex 

Containing a μ2к3-C,O,Se-Ligand.” 

د. حسن عيسى 

 أبو الفتوح

 New Journal of الصيدلة

Chemistry 
02/07/2019 32 43  375 ISI 

(3.067) 

9.  “Development and Characterization 

of k-Carrageenan Platforms as 

Periodontal Intra-Pocket Films.” 

د.عال علي 

 الطراونه

أمين رشيد  م.

 العاصي، 

رانيا "أحمد د. 

      عزام" حامد

د. سهير زياد 

 م.ب.سنقرط، 

لينا ابراهيم 

إياد  م.حسن، 

 أحمد الشيخ

رانيا علي م.

عالء د.القرم 

عبد الكريم 

 م.الحسبان، 

وسام درويش 

 ناصر

 Tropical Journal of الصيدلة

Pharmaceutical 

Research 

09/2019 9 18  350+250+200+(33.3*6) 

 
ISI 

(0.439) 
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10.  “New Hydrazide-Hydrazone 

Derivatives of Quinoline3-

Carboxylic Acid Hydrazide: 

Synthesis, Theoretical Modeling and 

Antibacterial Evaluation.” 

د. لؤي يوسف 

العيسى، ود. 

ايفين فوزي 

الشلبي، ود. 

محمد خالد ابو 

 صيني

 Letters in Organic الصيدلة

Chemistry 
05/2019 16 5  250+50+50 ISI 

(0.723) 

11.  “Interaction of Gold Nanorods with 

Human Dermal Fibroblasts: 

Cytotoxicity, Cellular Uptake, and 

Wound Healing.” 

نوف نواف  د.

 محمود

 Nanomaterials 06/08/2019 8 9  600 ISI الصيدلة

(4.01) 

12.  “Photothermal-Induced 

Antibacterial Activity of Gold 

Nanorods Loaded into Polymeric 

Hydrogel against Pseudomonas 

Aeruginosa Biofilm.” 

نوف نواف  د.

 محمود

 Molecules 23/07/2019 14 24  600 ISI الصيدلة

(3.06) 

 

13.  “Hypolipidemic Effect of Novel 2, 

5-Bis (Hydroxybenzylidenamino)-

1,3,4-Thiadiazole as Potential 

Peroxisome Proliferation-Activated 

Receptor-α Agonist in Acute 

Hyperlipidemia Rat Model.” 

لمى عبد  د.

القادر الحمادنه، 

ود.ة ديمه عزام 

صباح، ود.ة 

سهير حكمت 

جاسم، 

والمدرسة لمى 

عادل عبد 

الصمد، 

ومساعدة 

الباحث مريم 

سميح حسن، 

ود. طارق 

 مصباح القرم

 Molecular and الصيدلة

Cellular Biochemistry 
08/2019 1-2 458  525+375+300+(60*3) ISI 

(2.884) 

 

14.  “Role of the Pharmacist in 

Improving Inhaler Technique and 

Asthma Management in Rural Areas 

in Jordan.” 

د. وليد عدنان 

 القرم

 Clinical الصيدلة

Pharmacology: 

Advances and 

Applications 

23/07/2019 11 2019  50 SCOPUS 

15.  “Alcohol and Cocaine Exposure 

Modulates ABCB1 and ABCG2 

آالء محمود  د.

 حماد

 Molecular الصيدلة

Neurobiology 

03/2019 03 56  525 ISI 

(4.568) 
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وتكنولوجيا 

 المعلومات

KSII Transactions on 

Internet and 

Information Systems 

31/01/2020 01 14  400+300+100 ISI 

0.711 

74.  “Impact of dust kinematic viscosity 

on the breathers and rogue waves in 

a 

complex plasma having kappa 

distributed particles ” 

د. مامون احمد 

 ابو حماد  

 

العلوم 

وتكنولوجيا 

 المعلومات

Waves in Random 

and Complex Media 

06/12/2019 -- --  300 ISI 

3.223 

75.  “A Structured-Population Human 

Community Based Genetic 

Algorithm 

(HCBGA) in a Comparison with 

Both the Standard Genetic 

Algorithm (SGA) 

and the Cellular Genetic Algorithm 

(CGA) ” 

د. نغم عزمي 

 الماضي

د. خلود محمد 

 أبو مارية  

م. ايمان محمد 

 أبو مارية 

العلوم 

وتكنولوجيا 

 المعلومات

ICIC Express Letters 12/2018 12 12  200+150+100 SCOPUS 

76.  “ Linear Optimization of Polynomial 

Rational Functions: Applications for 

Positivity Analysis ” 

طارق محمد د.

 حمادنه 

د. حسان 

 محمود الزعبي

العلوم 

وتكنولوجيا 

 المعلومات

Mathematics 20/02/2020 08 02 865  -- ISI 

1.105 



 

 األردنية الزيتونة جامعة

Al-Zaytoonah University of Jordan 

  العلمي   البحث عمادة

Deanship of Scientific Research  
 

 QF16/5012- 2.1 مكتب االعتماد وضمان الجودة/ التخطيط االستراتيجي في الجامعة إجراءات  –التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي   نموذج 
 

QF16/5012-Page 78 of 103 

77.  “ Common fixed point theorems 

under rational contractions for a pair 

of 

mappings in bicomplex valued 

metric spaces ” 

أ.د. اقبال حمزه 

 احمد جبريل

العلوم 

وتكنولوجيا 

 المعلومات

Mathematics 

Interdisciplinary of 

Journal 

13/01/2020 07 22 306 -- SCOPUS 

78.  “Evaluation of Accessibility and 

Usability of Higher Education 

Institutions’ Websites of Jordan.” 

د. محمد أحمد 

 عاليه 

العلوم 

وتكنولوجيا 

 المعلومات

International Journal 

of Advanced 

Computer Science 

and Applications 

(IJCSA) 

23/08/2019 10 -- 150 -- SCOPUS 

79.  “A platform for power management 

based on indoor localization in smart 

buildings using long short‐term 

neural networks DOI : 

https://doi.org/10.1002/ett.3867 ” 

د. محمد وليد 

 اللبس 

د. ثامر احمد 

 الرواشده 

د. شادي فالح 

 الزعبي 

العلوم 

وتكنولوجيا 

 المعلومات

Transactions on 

Emerging 

Telecommunications 

Technologies 

18/01/2020 -- --  350+250+100 ISI 

1.258 

80.  Experimental Investigation of the 

Performance of a Vortex Tube with 

Conical Control Valve 

د. نبيل 

عبدالفتاح ابو 

 شعبان 

الهندسة 

 والتكنولوجيا

Jordan Journal of 

Mechanical and 

Industrial Engineering 

31/05/2020 02 14  180 SCOPUS 

81.  Hydrocyclone flow characteristics 

and measurements 

م. مصطفى عبد 

 المجيد قطيشات

الهندسة 

 والتكنولوجيا

Flow Measurement 

and Instrumentation 

15/06/2020 -- 73  1000 ISI 

1.97 

82.  Design, Modeling, and Experimental 

Investigation of Active Water 

Cooling Concentrating Photovoltaic 

System 

د. علي عصام 

 األحمر 

الهندسة 

 والتكنولوجيا

Sustainability 03/07/2020 13 12  540 ISI 

2.576 

83.  Essential competencies for engineers 

from the perspective of fresh 

graduates 

د. اكرم صبحي 

 سليمان 

الهندسة 

 والتكنولوجيا

Engineering 

Management in 

Production and 

Services 

31/03/2020 01 12  420 SCOPUS 

84.  Solar cooling technologies: State of 

art and perspectives 

علي عصام 

 األحمر

الهندسة 

 والتكنولوجيا

Energy Conversion 

and Management 

04/05/2020 -- 214  900 ISI 

7.181 

85.  Dynamic and Economic 

Investigation of a Solar Thermal-

Driven Two-Bed Adsorption Chiller 

under Perth Climatic Conditions 

علي عصام 

 األحمر

 

الهندسة 

 والتكنولوجيا

Energies 24/02/2020 04 13  750 ISI 

 2.707 
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86.  Mathematical models for the 

optimal design of I- and H shaped 

crane bridge girders 

د. رنا 

عبدالرحمن 

 الحوراني 

الهندسة 

 والتكنولوجيا

Asian Journal of Civil 

Engineering Building 

and Housing 

06/2020 04 21  500 SCOPUS 

87.  Causes of delay to public 

infrastructure projects according to 

engineers representing different 

contract parties 

 هشام صالحد.

 أحمد

مها ذياب د. 

 عيوش

الهندسة 

 والتكنولوجيا

 + األعمال

Built Environment 

Project and Asset 

Management 

17/12/2019 01 10  250+150 SCOPUS 

88.  “Elements Failure Robust 

Compensation in 2D Phased Arrays 

for DOA 

Estimation with M-ary PSK Signals 

” 

د. زبير مخلوف 

 حميسي

الهندسة 

 والتكنولوجيا

IEEE Transactions on 

Wireless 

Communications 

01/02/2020 19 02  1500 ISI 

6.394 

89.  Thermodynamic Analysis of a 

Biomass-Fired Lab-Scale Power 

Plant 

د. نبيل 

عبدالفتاح ابو 

 شعبان 

الهندسة 

 والتكنولوجيا

Energy 24/12/2019 -- 194  300 ISI 

5.537 

90.  Determination of Influence of 

Electrolyte Composition And 

Impurities on The Content of A-

Al2o3 Phase in Mаo-Coatings on 

Aluminum 

. اعبيدهللا فائف 

 حماد القوابعه 

د. طه عبدالقادر 

 طبازه 

د. صفوان 

محمد احمد 

 القوابعه

الهندسة 

 والتكنولوجيا

Eastern-European 

Journal of Enterprise 

Technologies 

26/12/2019 12 06  125+(25*2) SCOPUS 

91.  Increase the Al2O3 phase content in 

MAO coating by optimizing the 

composition of oxidate aluminum 

alloy 

د. اعبيدهللا 

فائف حماد 

 القوابعه 

د. طه عبدالقادر 

 طبازه 

د. صفوان 

محمد احمد 

 القوابعه 

الهندسة 

 والتكنولوجيا

Functional Materials 05/12/2019 04 26  125+ (25*2) SCOPUS 

92.  Human Identity Verification Via 

Automated Analysis Of Fingerprint 

System Features 

امل أحمد  .م

 قاصد

م. محمد عبد 

 الجواد

الهندسة 

 اوالتكنولوجي

كلية + 

 اآلداب

IJICIC 12/2019 06 15  250+100 SCOPUS 
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93.  Solar pyrolysis of oil shale samples 

under different operating conditions 

مالك اسماعيل 

 أحمد العمايرة

الهندسة 

 والتكنولوجيا

Oil shale 20/12/2019 04 36  600 ISI 

1.041 

94.  Analysis of Air Pollutants’ 

Concentration in Terms of Traffic 

Conditions and Road Gradient in an 

Urban Area  

صبحي أ.د. 

محمد هايل 

  البزلميط

د. عصام محمد 

 عودة 

د. أمل حكمت  

 الساكت 

الهندسة 

 والتكنولوجيا

 +اآلداب  +

العلوم 

وتكنولوجيا 

 المعلومات

 

Jordan Journal of 

Civil Engineering 

2019 03 13  175+125+(50*2) SCOPUS 

95.  Determinations of critical gap and 

follow-up time at roundabouts in 

Jordan 

.صبحي أ.د

 ، البزلميط

د. عصام محمد 

 عودة 

الهندسة 

 والتكنولوجيا

كلية + 

 اآلداب

Roads and Bridges 

Drogi I Mosty 

2019 03 18  125+50 SCOPUS 

96.  Thermal changes in concrete 

pavement skid resistance 

أ.د. صبحي 

 البزلميط

د. هشام صالح 

 احمد 

الهندسة 

 والتكنولوجيا

Proceedings of the 

Institution of Civil 

Engineers – Transport 

26/07/2019 -- --  500+200 ISI 

0.792 

97.  Success factors of project and 

process management - Lessons 

learned from EPPM 2016 

د. هشام صالح 

 احمد

أ.د. صبحي 

 البزلميط

الهندسة 

 والتكنولوجيا

Engineering 

Management in 

Production and 

Services 

-- -- --  200+150 SCOPUS 

98.  “Water Disinfection by Solar 

Energy.” 

 

د. أحمد راتب 

 م.العبوشي، 

إيمان أحمد عبد 

الحافظ، د. نبيل 

عبد الفتاح أبو 

 شعبان

الهندسة 

 والتكنولوجيا

Energy Sources, Part 

A: Recovery, 

Utilization, and 

Environmental 

Effects 

15/09/2019 -- --  350+200+66.6 ISI 

0.894 

99.  “Novel Current Unbalance 

Estimation and Diagnosis 

Algorithms for Condition 

Monitoring with Wireless Sensor 

Network and Internet of Things 

Gateway.” 

د. زبير مخلوف 

 حميسي 

الهندسة 

 والتكنولوجيا

IEEE Transactions on 

Industrial Informatics 

11/2019 15 11  900 ISI 

7.377 
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100.  “Solar Power Lead Battery Storage 

Solution Using Cycle Recovery 

Charging Method.” 

علي عبد  م.

 الرحمن الزيود

الهندسة 

 والتكنولوجيا

Journal of Energy 

Storage 

22/07/2019 2019 2019  900 ISI 

3.517 

101.  Impact of Fasting on Traffic 

Accidents 

أ.د.صبحي 

 البزلميط 

الهندسة 

 والتكنولوجيا

Jordan Journal of 

Civil Engineering 

01/07/2020 03 14  255 SCOPUS 

102.  Intruder Localization and Tracking 

Using Two Pyroelectric Infrared 

Sensors 

د. صالح عمر 

 الجزار 

د. سامي أحمد 

 الدالهمة 

الهندسة 

 والتكنولوجيا

IEEE SENSORS 

JOURNAL 

01/06/2020 11 20  780+585 ISI 

3.076 

103.  Thermodynamic and Economic 

Analysis of a Refrigerator Display 

Cabinet Equipped with a DC 

Compressor and Electronic 

Expansion Valve 

د. نبيل 

عبدالفتاح ابو 

 شعبان 

م. ابراهيم 

 مسعود ناصر 

د. صفوان 

 محمد القوابعه 

الهندسة 

 والتكنولوجيا

International Journal 

of Heat and 

Technology 

10/05/2020 02 38  227.5+162.5+65 SCOPUS 

104.  A study of the electrolyte 

composition influence on the 

structure and properties of mao 

coatings formed on amg6 alloy 

د. اعبيدهللا فائق 

 القوابعه

د. طه عبدالقادر 

 طبازه 

د. صفوان 

 محمد 

 القوابعه 

الهندسة 

 والتكنولوجيا

Eastern-European 

Journal of Enterprise 

Technology 

30/06/2020 12 03  46.25*3 SCOPUS 

105.  experimental investigation on the 

effect of fire –Resistance coating 

combustion and flame spread 

Characteristic by medium density 

fiber boards commonly used in 

Jordan 

د. نبيل 

عبدالفتاح 

عبدالرحمن ابو 

 شعبان 

الهندسة 

 والتكنولوجيا

International Review 

of mechanical 

Engineering(I.R.M.E) 

01/2020 01 14  180 SCOPUS 

106.  Mediating Effects of Liquidity in the 

Relationship between Earnings 

Quality and Market Value of the 

Share Price: Evidence from Jordan 

د. مالك منير 

 أبو عفيفة 

 Review of Applied األعمال

Socio- Economic 

Research 

30/06/2020 19 01  153 ECONLIT 
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107.  Impact Of Intellectual Capital On 

The Competitive Advantage In 

Jordanian Telecom Companies:"A 

Case Study On Orange Company 

د. احمد هاشم 

 العساف 

 Review of Applied األعمال

Socio-Economic 

Research 

29/06/2020 19 01  300 ECONLIT 

108.  The Role of Audit Committee in 

Improving Voluntary Disclosure 

“Field Study on Jordanian Insurance 

Companies" 

د. أحمد عادل 

 عبدهللا 

د. أيمن حسونة 

 بدر

 Review of Applied األعمال

Socio-Economic 

Research 

30/06/2020 19 01  195+78 ECONLIT 

109.  Cryptanalysis and improvement of 

the YAK protocol with formal 

security proof and security 

verification via Scyther 

د. زياد هاشم 

 محمد

 International Journal األعمال

of Communication 

Systems 

11/03/2020 33 09  1000 ISI 

1.278 

110.  The Reliance of External Auditors 

on the Work Performed by Internal 

Auditors and its Impact on Audit on 

Banks: A Case of the First Abu 

Dhabi Bank, UAE 

د. مظهر 

 ابراهيم حمدهللا 

 Economics and األعمال

Management 

20/05/2020 17 01  300 ECONLIT 

111.  determinants of User Acceptance of 

Electronic- HRM through the 

Extension of UTAUT Model via the 

Structural Equation Modelling 

Approach 

د. محمد اقبال 

 العجلوني 

 Journal of األعمال

Information & 

Knowledge 

Management 

10/01/2020 18 04  288.8 SCOPUS 

112.  Can high-performance work systems 

(HPWS) promote organisational 

innovation? Employee perspective-

taking, engagement, and creativity 

in a moderated mediation model 

اقبال  د. محمد

 العجلوني 

 :Employee Relations األعمال

The International 

Journal 

14/05/2020 -- --  1000 ISI 

1.49 

113.  The Impact Of Total Quality 

Management (Tqm) Dimensions On 

Achieving Competitive Advantage: 

Managerial Perspective of The 

Quality Department Staff At Five-

Star Hotels. Case of Jordan 

نافز نمر د. 

 علي

محمود د. 

 صالح عالن

 International Journal األعمال

of Scientific and 

Technology Research 

15/02/2020 09 02  300+180 SCOPUS 
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114.  “Marketing Engineering And 

Making Marketing Decisions ” 

أ.د. محمود 

جاسم 

 الصميدعي 

 International Journal األعمال

of Scientific & 

Technology Research 

07/12/2019 08 12  500 SCOPUS 

115.  “Cross-country variation in 

financial inclusion: a global 

perspective ” 

 صالح ميس .د

  شعبان

 The European Journal األعمال

of Finance 

08/11/2019 26 04  500 ISI 

1.124 

 

116.  “Behavior intention of animation 

usage among university students” 

د. ديمه موسى 

 الدجاني 

عبد هللا ابو 

 حجله 

 عدم الموافقة   Heliyon 25/10/2019 10 05 األعمال

 غير متخصصة
SCOPUS 

117.  Auditing uncertainty of the 

accounting estimates in fair value 

accordance with the procedures of 

the international standards on 

auditing no.540 field study on the 

audit offices operating in Jordan 

أحمد عادل د. 

 عبدهللا

مصعب شريف 

/ طالب سالمة

 ماجستير

 Economics and األعمال

Management 

30/06/2019 15 01  180+120 ECONLIT 

118.  Foreign direct investment and 

economic growth in Jordan: An 

empirical research using the bounds 

test for cointegration 

د. ايمن عبد 

المجيد 

 الصمادي

 Revista Finanzas y األعمال

Política Económica 

02/09/2019 01 11  150 SCOPUS 

119.  Perspective of technological 

acceptance model toward electric 

vehicles 

أ.د. محمود 

جاسم 

 الصميدعي

 International journal األعمال

of mechanical and 

production 

engineering research 

and development 

(ijmperd) 

24/09/2019 05 09  200 SCOPUS 

120.  The Moderating effect of electronic-

HRM on training and employee 

performance relationship: a 

moderated model 

محمد اقبال د. 

 العجلوني

 International Journal األعمال

of Management 

Practice 

04/2019     SCOPUS 

121.  “The Drivers of E-Banking 

Entrepreneurship: An Empirical 

Study.” 

خالد صالح  د.

 العموش

محمد خالد  ود.

 العطار 

 International Journal األعمال

of Bank Marketing 

05/10/2019 -- --  600+450+300+150 ISI 

2.19 
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عصام حمد  د.

 صالح

أيمن عبد  د.

المجيد 

 الصمادي

122.  “Big Five Traits: A Critical 

Review.” 

نجم عبود  أ.د.

 نجم

 Gadjah Mada األعمال

International Journal 

of Business 

08/2019 21 02  500 SCOPUS 

123.  “Negative Stereotypes of Arabs: The 

Western Case.” 

نجم عبود  د. أ.

 نجم 

 Indian Journal of األعمال

Social Work 

03/2019 80 01  500 SCOPUS 

124.  “Company Brand and Customer 

Loyalty under Stakeholder 

Management: A Study of 

Telecommunication Companies in 

Jordan.” 

د. نافز نمر 

د. محمود  علي

 صالح عالن

 Corporate Ownership األعمال

and Control 

2019 16 04  150+90 ECONLIT 

125.  “The Impact of Social Media in 

Improving Patient’s Mental Image 

Towards Healthcare Provided by 

Private hospitals’ in Amman/ 

Jordan.” 

د. محمود أ.

جاسم 

 الصميدعي

 Indian Journal of األعمال

Public Health 

Research & 

Development 

01/02/2019 10 02  250 SCOPUS 

126.  “Factors Influencing Woman 

Behavior to Visit Dental Clinic to 

Improve Their Smile.” 

 

د. محمود أ.

جاسم 

 الصميدعي

 R.K. Sharma, Institute األعمال

of Medico-Legal 

Publications 

01/02/2019 10 02  200 SCOPUS 

127.  “Protein Supplements between 

Consumer’s Opinion and Quality 

Control: An Applied Study in 

Jordan.” 

د. محمود أ.

جاسم 

 الصميدعي

 International Journal األعمال

of Research in 

Pharmaceutical 

Sciences 

06/07/2019 10 03  100 SCOPUS 

128.  “Determinants of the Voluntary 

Adoption of Digital Reporting by 

Small Private Companies to 

Companies House: Evidence form 

the UK.” 

د. إسراء سعيد 

 الخطيب

 International Journal األعمال

of Accounting 

Information Systems 

26/07/2019 34 --  500 ISI 

1.548 
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129.  “Ownership Structure and Audit 

Pricing: Conventional Versus 

Islamic Banks in Jordan.” 

محمد  أ.د.

ابراهيم 

 ود.النوايسه، 

أيمن حسونه 

 بدر

 Academy of األعمال

Accounting and 

Financial Studies 

Journal، 

18/08/2019 23 02  250+150 SCOPUS 

130.  “Banks Performance and 

Customers’ Satisfaction in relation 

to Corporate Social Responsibility: 

Mediating Customer Trust and 

Spiritual Leadership: What Counts!” 

د. مظهر 

 ابراهيم حمد هلل

 Int. j. Business األعمال

Innovation and 

Research/ 

Inderscience 

01/07/2019 03 19  100 SCOPUS 

131.  The Role of Top Management 

Support and organizational 

Capabilities in Achieving E-business 

Entrepreneurship 

د. خالد صالح 

 العموش 

 The international األعمال

journal of cybernetics, 

systems and 

management sciences 

(Kybernetes) 

29/04/2020 0 0  1000 ISI 

1.754 

132.  The Impact of The Word of Mouth 

on Buying Behavior of Shares; 

Applied Study in Amman’s Stock 

Exchanges Markets 

أ.د. محمود 

جاسم 

 الصميدعي 

د. ديمة موسى 

 الديجاني

لينا عبد هللا 

/ طالبة العطيوي

 ماجستير

 Research Technology األعمال

& Scientific of 

Journal I 

15/02/2020 09 02  300+180 SCOPUS 

133.  External Auditor’s Analytical 

Procedures And Their Impact On 

Discovering Material Misstatements 

– An Empirical Study On Jordanian 

Commercial Banks 

أ.د. عبد الرزاق 

 الشحاده 

د. عبد هللا 

 عطية 

 Ekonomski pregled 15/06/2020 71 03  300+200 SCOPUS األعمال

134.  The Impact of Cultural Intelligence 

on Organisational Performance: 

Applied Study in Sample of 

Jordanian Pharmaceutical 

Companies 

 نجم عبود نجم

آية يوسف 

زغاري/ طالبة 

 ماجستير

 Journal of األعمال

Information & 

Knowledge 

Management 

01/06/2020 19 02  420 SCOPUS 
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135.  Correlation between quality of life 

of cardiac patients and caregiver 

burden 

د. مها محمد 

 صبح

د. مروة عبدهللا 

 البرماوي 

د. دالل بشير 

 يحيى 

أ.د. شروق 

 منير جاغوب

د. نجاح صياح 

 صياح 

 PlOS ONE 03/08/2020    525+375+300+(150*2) ISI التمريض

2.740 

136.  Knowledge, Attitudes, Prevalence 

and Associated Factors of Cigarette 

Smoking Among University 

Students: A Cross Sectional Study 

د. لؤي محمد 

 أبو شحرور 

 Journal of التمريض

Community Health 

(Electronic ISSN 

1573-3610), Print 

ISSN 0094-5145 

07/07/2020 -- --  437.5 ISI 

1.51 

137.  Oncology nurses’ knowledge about 

exploring chemotherapy related - 

Extravasation care: A cross-

sectional study 

لؤي ابو د. 

 شحرور

 Clinical التمريض

Epidemiology and 

Global Health E-

ISSN: 2213-3984 

01/06/2020 2020 08  500 SCOPUS 

138.  Fatigue, burnout, work environment, 

workload and perceived patient 

safety culture among critical care 

nurses 

لؤي ابو د. 

 شحرور

 British Journal of التمريض

Nursing ISSN: 0966-

0461 

29/05/2020 2020 29  255 SCOPUS 

139.  Factors Associated with Prehospital 

Delay among Men and Women 

Newly Experiencing Acute 

Coronary Syndrome: A Qualitative 

Inquiry 

مروة عبدهللا د. 

 البرماوي

 Cardiology Research التمريض

and Practice 

12/05/2020 2020 --  765 ISI 

2.14 

140.  Barriers to Effective Pain 

Management in Cancer Patients 

From the Perspective of Patients and 

Family Caregivers: A Qualitative 

Study 

 Pain Management التمريض سهير الغبيشد. 

Nursing 

22/07/2019 -- --  350 ISI 

1.455 

141.  Psychometric evaluation of the 

Arabic Version the European 

لؤي ابو د. 

 شحرور

 Applied التمريض

neuropsychology: 

03/02/2020 -- --  1000 ISI 

1.548 
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Organization for Research and 

Treatment of Cancer Quality of Life 

Questionnaire for Chemotherapy-

Induced Peripheral Neuropathy 

Questionnaire (EORTC QLQ-

CIPN20) 

adult   print issn: 

2327-9095 online 

issn: 2327-9109) 

142.  Health-related quality of life among 

patients with colorectal cancer 

د. لؤي أبو 

شحرور، ود. 

أيمن بني 

سالمه، ود. 

دالل بشير 

 يحيى

 Journal of Research in التمريض

Nursing (1744-9871) 

(E-ISSN:1744-988X) 

11/03/2020 02 25  200+100+50 SCOPUS 

143.  “Oncology Nurses’ Knowledge 

about Lymphedema Assessment, 

Prevention, and Management among 

Women with Breast Cancer.” 

د. لؤي محمد 

 أبو شحرور

 Breast Disease 01/02/2020 03 38  500 SCOPUS التمريض

144.  “Spirituality, Anxiety and 

Depression Among People 

Receiving Hemodialysis 

Treatment in Jordan: A Cross-

Sectional Study ” 

سهير حسني د. 

 الغبيش 

 Journal of Religion التمريض

and Health 

29/01/2020 -- --  66.6 ISI 

1.253 

145.  “Knowledge and Attitudes of Young 

People toward Mental Illness: A 

Cross 

Sectional Study ” 

 ايمن خلفد. 

 بني سالمة

 التمريض

 

Comprehensive Child 

And Adolescent 

Nursing 

16/09/2019 -- --  25 SCOPUS 

146.  “The transactional model of stress 

and coping as guidance for 

understanding 

adolescent patients’ experience with 

thalassemia: Case report ” 

محمود د. 

 طاهر الكاللدة 

 التمريض

 

Journal of Child and 

Adolescent 

Psychiatric Nursing 

18/11/2019 -- --  200 SCOPUS 

147.  “Accuracy of Body Weight 

Estimation Among Palestinian 

Refugee Adolescents 

Living in Jordan: A Cross-Sectional 

Study ” 

مها محمد د. 

 صبح 

 Journal of Nursing التمريض

Scholarship 

2019 06 51  100 ISI 
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148.  “Using Mixed‑Methods Research to 

Study Coping Strategies among 

Colorectal 

Cancer Patients ” 

د. لؤي محمد 

 أبو شحرور 

د. ملكة زهدي 

 ملك

د. ايمن خلف  

 بني سالمه 

د. دالل يحيى 

 بشير 

د. مها محمد 

 صبح 

 التمريض

 اآلداب +

 

Asia-Pacific Journal 

of Oncology Nursing 

(APJON, ISSN 

2347-5625 ,2349-

6673 ، 

20/12/2019 01 07  175+100+ (25*3) SCOPUS 

149.  “Quality of Life, Care Needs, and 

Information Needs among Patient 

diagnosed with Cancer during their 

Treatment Phase ” 

د. لؤي محمد 

 شحرورأبو 

د. ملكة زهدي 

 ملك 

 د. مها صبح 

د. ايمن خلف 

 بني سالمه 

 + التمريض

 اآلداب

Psychology, Health & 

Medicine 

18/12/2019 -- --  400+300+200+100 ISI 

1.603 

150.  An explorative study of workplace 

violence against nurses who care for 

older people 

ايمن بني د. 

 سالمة

 Nursing Open 09/10/2019 -- --  100 SCOPUS التمريض

151.  Validation study of the Arabic 

version of the Brief Fatigue 

Inventory (BFI-A) 

خالد حسن د.

 سليمان

محمود طاهر د.

 الكاللده

لؤي محمد ابو د.

 شحرور

ملكه زهدي د.

 ملك

ايمن خلف د.

 بني سالمه

 Eastern التمريض

Mediterranean Health 

Journal 

01/12/2019 11 25  350+250+200+(28.5*2) ISI 

0.694 

 

152.  Psychometric evaluation of the 

Arabic version of the lymphedema 

life impact scale in breast cancer 

patients 

د. لؤي محمد 

 أبو شحرور

 The Breast Journal 01/11/2019 -- --  1500 ISI التمريض
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153.  Relationship between sleep quality, 

using social media platforms, and 

academic performance among 

university students 

 حسني د. سهير

 الغبيش

 Perspectives in التمريض

psychiatric care 

23/10/2019 -- --  100 ISI 

1.24 

154.  The Performance of Emergency 

Department Nurses Across Sectors 

in Jordan: An Application of the 

Work Functioning Model 

محمود د. 

 طاهر الكاللده

سماح محمد 

خميس/ طالبة 

 ماجستير

 Research and Theory التمريض

for Nursing Practice 

01/11/2019 04 33  600+400 ISI 

0.659 

155.  Prognostic Performance of NUTRIC 

Score in Quantifying Malnutrition 

Risk in the Critically Ill in 

Congruence With the Bioelectrical 

Impedance Analysis 

د. محمود 

 الكاللده

خالد حسن د. 

 سليمان

 Nutrition in Clinical التمريض

Practice 

10/11/2019 -- --  750+450 ISI 

2.587 

156.  “Translation and Validation of the 

Arabic Version of the Caring Nurse-

Patient Interaction Scale-Patient 

Version (CNPI-23P).” 

د. لؤي محمد 

 أبو شحرور

 Cancer Nursing 15/10/2019 -- 2019  1500 ISI التمريض

2.022 

157.  “Prevalence of Depression and Its 

Influence on the Quality of Life of 

Jordanians Living in Residential 

Care Facilities.” 

مها محمد  د.

 صبح

 the Journal of Nursing التمريض

Research 

07/2019 -- --  250 ISI 

0.969 

158.  “Measuring the Quality of Life 

among Head-and/or-Neck Cancer 

Patients with Oral Mucositis Using 

the Functional Assessment of 

Cancer Therapy-General in Jordan.” 

مروه عبد هللا  د.

 البرماوي

 Asia-Pacific Journal التمريض

of Oncology Nursing 

06/2018 03 05  175 SCOPUS 

159.  “Quality of Nursing Work and 

Related Factors among Emergency 

Nurses in Jordan.” 

د. خالد حسن 

 سليمان

زينه يوسف  

حجازي/ طالبة 

 ماجستير

د. محمود 

 طاهر الكاللده

 Journal of التمريض

Occupational Health 

03/09/2019 61 05  400+300+200+100 ISI 

1.800 
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د. لؤي محمد 

 أبو شحرور 

160.  “A Cross-Sectional Study on 

Oncology Nurses’ Knowledge and 

Practice of Oral Mucositis among 

Cancer Patients in Jordan.” 

د. لؤي محمد 

 أبو شحرور

 International Journal التمريض

of Nursing Sciences 

08/2019 03 06  500 SCOPUS 

161.  “Exploring Factors among 

Healthcare Professionals that Inhibit 

Effective Pain Management in 

Cancer Patients.” 

سهير حسني  د.

  الغبيش

 Central European التمريض

Journal of Nursing 

and Midwifery 

03/2019 01 10  100 SCOPUS 

162.  “Cancer-Related Fatigue, 

Laboratory Markers as Indicators for 

Nutritional Status among Patients 

with Colorectal Cancer.”  

د. لؤي محمد 

 أبو شحرور

 Nutrition and Cancer 15/09/2019 -- --  1500 ISI التمريض

2.029 

النطاق القانوني لتطبيق نظرية القرار اإلداري   .163

 )دراسة تحليلية مقارنة(المضاد 

د. محمد حسين 

 مجلي المجالي 

مجلة الجامعة اإلسالمية  الحقوق

 للدراسات الشرعية والقانونية

02/01/2020 01 28  300 EBSCO 

للقرار اإلداري السلبي ومدى التحليل القانوني “  .164

جواز وقف تنفيذه (دراسة مقارنة: فرنسا، 

 )مصر، األردن

د. محمد حسين 

 مجلي المجالي 

مجلة الجامعة اإلسالمية  الحقوق

 للدراسات الشرعية والقانونية

01/04/2020 02 28  300 EBSCO 

165.  Compatibility of the Arabian 

Nationality Laws with the 

International Conventions for 

Protection against the Phenomenon 

of Statelessness. 

د. ساره محمود 

 العراسي 

د. هشام حامد 

 الكساسبه

 International Journal الحقوق

of Innovation, 

Creativity and 

Change. 

29/08/2020 14 01  300+180 SCOPUS 

166.  Proving of The Electronic 

Administrative Contract 

د. محمد حسين 

 المجالي 

د. محمد خليل 

 أبوبكر 

 International Journal الحقوق

of innovation 

creativity and change 

01/07/2020 12 07  240+80 SCOPUS 

اإلطار القانوني لعقد السياحة في التشريع   .167

 األردني دراسة تحليلية مقارنة

د. محمد حسين 

 المجالي 

د. محمد خليل 

 يوسف أبوبكر 

د. محمد فهمي 

 غزوي 

 EBSCO 60+90+150  43 -- 01/06/2020 رماح للبحوث والدراسات الحقوق
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168.  State Civil Liability for 

Environmental Damage in Jordanian 

Legislation 

د. محمد خليل 

 أبوبكر 

 International Journal الحقوق

of innovation 

creativity and change 

01/03/2020 -- 11  500 SCOPUS 

دور القاضي االداري االردني في حماية الحقوق   .169

 المكتسبة )دراسة تحليلة مقارنة(

د. هشام حامد 

 سلمان الكساسبة

مجلة الجامعة االسالمية  الحقوق

 للدراسات الشرعية والقانونية 

01/10/2019 -- --  300 EBSCO 

المعرفة وأخالقيات األعمال من إقتصاديات ”  .170

 “ منظور إسالمي

 داود احمد

  شحروري

المجلة العربية للجودة  الحقوق

 والتميز

14/12/2019 01 --  300 EBSCO 

األزمة االصطالحية للجريمة االقتصادية في ”  .171

 “ القانون والفقه والقضاء المقارن

 خليل محمد .د

 أبوبكر

 علي .د 

 الجبرة عوض

 حسين محمد .د

  المجالي

 EBSCO 60+90+150  37 -- 17/11/2019 رماح للبحوث والدراسات الحقوق

172.  “The seller’s commitment for 

building execution, ownership 

transfer, and risk – 

taking of real estate under 

construction ( in accordance with 

Jordanian law of 

real estate) ” 

خليل محمد د. 

 ابو بكر

 Journal of Law and الحقوق

Political Sciences 

01/2020 20 01  300 EBSCO 

التزام العامل بالمحافظة على أسرار صاحب ”  .173

 “ في التشريع األردني –العمل 

محمد خليل د. 

 ابو بكر

 Journal of Law and الحقوق

Political Sciences 

03/09/2019 21 03  300 EBSCO 

174.  The Legal Status of Electronic 

Administrative Decision through 

Signature of the Competent 

Authority for issuing it (Analytic 

Study) 

د. محمد حسين 

 المجالي 

 International journal الحقوق

of innovation, 

creativity and change 

(IJICC) 

30/12/2019 07 09   SCOPUS 

175.  Illegal Immigration and Means of 

Combating it in International 

Conventions 

سارة محمود د. 

 العراسي

منير محمد د. 

 العفيشات

 Journal of Law and الحقوق

Political Sciences 

07/12/2019 21S 01  150+90 EBSCO 

176.  “Statelessness and Its Treatment in 

the Yemeni Nationality Law 

According to the Latest 

Amendments.” 

ساره محمود  د.

 العراسي

 Journal of Law and الحقوق

Political Sciences 

05/09/2019 03 20  300 EBSCO 
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قبيلة كلب واسهاماتها في التاريخ اإلسالمي حتى   .177

 (م846ه/232نهاية العصر العباسي األول )

د. خلدون خليل 

 الحباشنة 

مجلة الجامعة اإلسالمية  اآلداب

 للبحوث اإلنسانية

01/2020 01 28  192 EBSCO 

178.  Screening of Bone Mineral Density 

(BMD) among Elderly Population in 

Jordan 

د. ملكة زهدي 

 ملك 

د. خالد حسن 

 سليمان 

م. عمر أحمد 

 سالمة 

+  اآلداب

 تمريضال

Malaysian Journal of 

Medicine and Health 

Sciences 

04/01/2020 01 16  227.5+162.5+65 SCOPUS 

179.  The Level of Implement of the 

Content of Knowledge Economy at 

Public Schools Affiliated to the 

Ministry of Education in Jordan BY 

د. سليمان ذياب 

 االحمد 

د. محمد حسن 

 الطراونة 

جامعة  -مجلة كلية التربية  اآلداب

 سوهاج

01/07/2020 -- 75  180+120 EBSCO 

األنماط القيادية السائدة عند عمادات كليات   .180

جامعة الزيتونة األردنية وعالقتها بالرضا 

والوالء التنظيمي عند أعضاء هيئة التدريس 

 لجامعتهم

د. سليمان ذياب 

 االحمد 

د. عصمت 

 درويش الكردي

جامعة  -مجلة كلية التربية  اآلداب

 سوهاج

07/2020 -- 73  180+120 EBSCO 

المكان )األردني والفلسطيني( في شعر حبيب   .181

 الزيودي

د. زاهرة توفيق 

 أبو كشك 

مجلة الدراسات اللغوية  اآلداب

 واألدبية

06/2020 -- 11  300 EBSCO 

درجة توظيف متطلبات التخطيط االستراتيجي   .182

في جامعة الزيتونة األردنية من وجهة نظر 

 أعضاء هيئة التدريس

د. منال صبحي 

 حسن 

 IUG Journal of اآلداب

Educational & 

Psychological 

Studies" 

01/03/2020 02 28  300 EBSCO 

درجة ممارسة معلمي العلوم لمهارات البحث   .183

االجرائي في المدارس األردنية من وجهة 

 نظرهم

د. محمد زهران 

 محمد أبو علي

د. محمد حسن 

 الطراونة

مجلة الجامعة االسالمية  اآلداب

للدراسات التربوية والنفسية / 

 الجامعة االسالمية بغزة

03/2020 28 02  180+120 EBSCO 

درجة ممارسة معلمي العلوم لعمليات ادارة   .184

 المعرفة في المدارس األردنية من وجهة نظرهم

محمد زهران د. 

 ابو علي

المجلة التربوية بكلية التربية  اآلداب

 بسوهاج

22/10/2019 -- 66  180 EBSCO 

الصعوبات التي تواجه معلمي العلوم لصفوف   .185

المرحلة األساسية العليا في المدارس األردنية 

 .من وجهة نظرهم

د. محمد زهران 

 أبو علي 

المجلة التربوية بكلية التربية  اآلداب

 بسوهاج

01/04/2020 72 72  300 EBSCO 

 یوعالقتها ف ةيليالتحو ادةيرجة ممارسة أبعاد الق  .186

لدى رؤساء  ةيالمجتمع ةيالمسؤول ةيتنم

 ةيالجامعات األردن یالجامعات ف

د. منال صبحي 

 حسن 

المجلة التربوية اكلية التربية  اآلداب

 بسوهاج

 72 72  300 EBSCO 
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187.  “The Impact of Weblogs on 

Contemporary Pedagogy: RSS 

Feeds as an 

Example ” 

د. نضال زكي 

 العمارين 

د. خلدون خليل 

 الحباشنة 

 Dirasat Educational اآلداب

Sciences 

23/04/2019 46 02  180+120 EBSCO 

وتعليم الرياضيات في عالم ما بعد  مظاهر تعلم  .188

الحداثة وأثر ذلك في تفعيل دور الرياضيات قي 

 الحياة االجتماعية و السياسية و الديمقراطية

محمد د. زياد 

 النمراوي

 EBSCO 300  01 46 07/02/2019 دراسات العلوم التربوية اآلداب

دور استدعاء الشخصيات التراثية في توجيه   .189

 .الداللة : شعر محمد القيسي أنموذجا

زاهرة توفيق د. 

 محمد ابو كشك

مجلة الدراسات اللغوية  اآلداب

 واألدبية

 عدم الموافقة  01 -- 06/2018

 البحث أكثر من سنةمضى على نشر 
EBSCO 

 

الُسلوكات الُممارسة ِمن قبل األزواج عبر   .190

شبكات التواصل اإلجتماعي في المجتمع 

األردني "دراسة ميدانية على عينة عمدية من 

األزواج المحكومين وأصحاب القضايا 

 المنظورة"

علي جميل د. 

 فالح الصرايرة 

د. هيا علي 

 المصالحة 

للعلوم  المجلة األردنية اآلداب

 االجتماعية

2019 12 02  150+60 EBSCO 

191.  L'intertextualité entre L'Espoir de 

Malraux et Maintenant et Ici 

d'Abdul Rahman Mounif 

د. سندس فوزي 

 محسن 

 Jordan Journal of اآلداب

Modern Languages 

and Literatures 

04/2019 11 01  500 SCOPUS 

192.  Self-medication Practices among 

University Students in Jordan 

 ملكة زهدي د. 

 ملك

د. عندليب 

 محمد أبو كامل

اآلداب + 

 التمريض

Malaysian Journal of 

Medicine and Health 

Sciences 

06/2019 02 15  300+200 SCOPUS 

193.  Factors correlating with prolonged 

fatigue among emergency 

department nurses 

أشرف محمد 

 العبد هللا

ملكة زهدي د. 

 ملك 

 Journal of Research in اآلداب

Nursing 

17/10/2019 08 24  300+200 SCOPUS 

" لجنى 99تجليّات المكان في رواية "طابق   .194

 فواز الحسن

المجلة العربية للعلوم  اآلداب صبحة علقمأ.د. 

 اإلنسانية

2019 37 147  120 EBSCO 

وتشكيل وعي اإلنسان في الخطاب المكان   .195

 الروائي رواية "أبناء الريح" أنموذجا  

مجلة الجامعة اإلسالمية  اآلداب صبحة علقمأ.د. 

 للدراسات اإلنسانية

2019 27 04  180 EBSCO 

196.  “The Trauma of condemnation and 

the Embellishment of an Illegitimate 

Child as a Source of Regeneration in 

Lizzie Leigh and Ruth.” 

طاهر عبد  د.

 الغني بادنجكي

 :ARS AETERNA اآلداب

Journal of Literary 

Studies and 

Humanities 

02/07/2019 01 11  500 SCOPUS 

197.  “Mary Barton: Sins of the Upper 

Classes Are Visited on the Lower.” 

طاهر عبد  د. 

 الغني بادنجكي

 The IUP Journal of اآلداب

English Studies 

09/2018 03 --  500 SCOPUS 
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هيا علي  د. ".تقييم واقع اإلعاقة في لواء ناعور"  .198

 المصالحه 

منال صبحي  د.

 حسن

زاهره توفيق د.

 د.أبو كشك، 

عندليب محمد 

  أبو كامل

اآلداب + 

 التمريض

دراسات للعلوم اإلنسانية 

 واالجتماعية

07/2019 46 02  200+150+100+50 SCOPUS 

199.  Culture in the design of mHealth UI 

An effort to increase acceptance 

among culturally specific groups 

 حسني د. احمد

 الصوي 

د. فؤاد علي 

 القرم

العمارة و 

 التصميم

The Electronic 

Library 

27/03/2020 02 38  507.5+290 ISI 

0.886 

200.  “M-learning technology in Arab 

Gulf countries: A systematic 

review of progress 

and recommendations ” 

د. احمد حسني 

 الصوي

د. فؤاد علي 

 القرم  

العمارة و 

 التصميم

Education and 

Information 

Technologies 

04/01/2020 -- --  200+100 SCOPUS 
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 م(2019/2020) العام الجامعيخالل  المنشورة التي منحت حوافز من الجامعةقائمة الكتب وفصول الكتب  4.1.6
 

 2019/2020قائمةًالكتبًوفصولًالكتبًالمنشورةًالتيًمنحتًحوافزًمنًالجامعةًللعامًالدراسيًً(17)ًجدول

قيمة الحوافز  تاريخ النشر المدينة / الدولة  دار النشر الكلية/ القسم المؤلف/ المؤلفون  عنوان الفصل   عنوان الكتاب ت
 أ()د.

 مالحظات

" موقف القانون الدولي من  1
االستيطان اإلسرائيلي في 

 األراضي الفلسطينية

الدكتورة ساره محمود  ---

 العراسي

  750 2019 االردن دار وائل للنشر والتوزيع الحقوق

محمود الدكتورة ساره  --- مبادئ القانون الدولي العام 
 العراسي

  750 2019 االردن والتوزيع للنشر وائل دار الحقوق 

اإلسعافات األولية: الطريق  2
 إلى الحياة

 ،الدكتورة ملكه زهدي ملك ---
والدكتور أيمن خلف بني 

 سالمه

 قسم العلوماآلداب/ 
األساسية "اإلنسانية 

 التمريض+  والعلمية"

  750 2020 االردن دار وائل للنشر والتوزيع

3 Palliative Care for 
Chronic Cancer 
Patients in the 
Community. 

Community-Based 
Palliative Care in 
the Arab Region: 

Current Status and 
Future Directions.” 

الدكتور لؤي محمد أبو 
 شحرور

  250 2020 في كتاب عالمي محكم  Springer التمريض

4 Urban and 
Architectural 

Heritage 
conservation within 

Sustainability. 

Heritage 
Conservation; 

Rehabilitation of 
Architectural and 
Urban Heritage.”  

األستاذة الدكتورة قبيله فارس 
 حمود 

العمارة والتصميم/ قسم 
 هندسة العمارة

InTechOpen 250 2019 في كتاب عالمي محكم  
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5 Studies in Natural 
Product Chemistry 
(Bioactive Natural 

Products) 

Isolation and 
Structure 

Elucidation of 
Bioactive 

Polyphenols 

األستاذة الدكتورة ريما عبد 
 الكريم أبو خلف 

 Elsevier Science الصيدلة 
Publishers 

  250 2019 في كتاب عالمي محكم

األستاذ الدكتور محمود   الزبون""إدارة عالقة  6
 جاسم الصميدعي 

  750 2019 االردن اليازوري للنشر والتوزيع األعمال/ قسم التسويق
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 م( 2019/2020التدريبية والورش العلمي ة خالل العام الجامعي ) للدوراتاإليفاد  4.1.7
 

ً(م2019/2020اإليفادًللدوراتًالتدريبيةًوالورشًالعلمي ةًخاللًالعامًالجامعيً)ًً(18)ًجدول

قيمة الدعم المقدم من  مكان وتاريخ  االنعقاد الجهة المنفذة  عنوان الدورة التدريبية الكلية / التخصص اسم الموفد  الرقم الوظيفي ت
 الجامعة )الدكتورأ(

وتكنولوجيا المعلومات/ العلوم  الدكتور هاني محمود الميمي    .1
 علم الحاسوب

ورشة عمل حول الريادة في 
 مؤسسات التعليم العالي 

مكتب ايراسموس بلس 
 الوطني 

 الجامعة األردنية 
03/12/2019 

- 

ورشة عمل حول الريادة في  األعمال/ إدارة األعمال الدكتور فراس أكرم الرفاعي   .2
 مؤسسات التعليم العالي 

مكتب ايراسموس بلس 
 الوطني 

 الجامعة األردنية 
03/12/2019 

- 

العلوم وتكنولوجيا المعلومات/  الدكتور محمد محمود عبد هللا   .3
 علم الحاسوب

ورشة عمل حول الريادة في 
 مؤسسات التعليم العالي 

مكتب ايراسموس بلس 
 الوطني 

 الجامعة األردنية 
03/12/2019 

- 

الهندسة  والتكنولوجيا/ الهندسة  قاصد أحمدالمهندسة أمل  2904  .4
 الكهربائية

 30/09/2019-29 الجمعية العلمية الملكية  تدقيق إدارة الجودة 
 مبنى المؤسسة الحديثة للتوريدات 

300 

تدريب وتشغيل اجهزة الضغط  الهندسة  والتكنولوجيا المهندسة سماهر احمد اسعد 2968  .5
ثالثي المحاور وجهاز القص 

 المباشر 

المؤسسة الحديثة 
 للتوريدات العامة

17-19/09/2019 
 مبنى المؤسسة الحديثة للتوريدات 

348 

6.  
 

تدريب وتشغيل اجهزة الضغط  الهندسة  والتكنولوجيا المهندس محمود محمد عزام 
ثالثي المحاور وجهاز القص 

 المباشر 

المؤسسة الحديثة 
 للتوريدات العامة

17-19/09/2019 
 مبنى المؤسسة الحديثة للتوريدات 

348 

تدريب وتشغيل اجهزة الضغط  الهندسة  والتكنولوجيا المهندس محمد احمد االعرج 2475  .7
ثالثي المحاور وجهاز القص 

 المباشر 

المؤسسة الحديثة 
 للتوريدات العامة

17-19/09/2019 
 مبنى المؤسسة الحديثة للتوريدات 

348 



 

 األردنية الزيتونة جامعة

Al-Zaytoonah University of Jordan 

  العلمي   البحث عمادة

Deanship of Scientific Research  
 

 QF16/5012- 2.1 مكتب االعتماد وضمان الجودة/ التخطيط االستراتيجي في الجامعة إجراءات  –التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي   نموذج 
 

QF16/5012-Page 98 of 103 

تدريب وتشغيل اجهزة الضغط  الهندسة  والتكنولوجيا المهندسة فرح لؤي الحسيني   .8
ثالثي المحاور وجهاز القص 

 المباشر 

المؤسسة الحديثة 
 للتوريدات العامة

17-19/09/2019 
 مبنى المؤسسة الحديثة للتوريدات 

348 

تدريب وتشغيل اجهزة الضغط  الهندسة  والتكنولوجيا عموصالمهندس اسامة محمد كمال    .9
ثالثي المحاور وجهاز القص 

 المباشر 

المؤسسة الحديثة 
 للتوريدات العامة

17-19/09/2019 
 مبنى المؤسسة الحديثة للتوريدات 

348 

تدريب وتشغيل اجهزة الضغط  الهندسة  والتكنولوجيا المهندس احمد فيصل الخضيرات   .10
ثالثي المحاور وجهاز القص 

 المباشر 

المؤسسة الحديثة 
 للتوريدات العامة

17-19/09/2019 
 مبنى المؤسسة الحديثة للتوريدات 

348 

تدريب وتشغيل اجهزة الضغط  الهندسة  والتكنولوجيا المهندس معاوية سالم ابو سالم   .11
ثالثي المحاور وجهاز القص 

 المباشر 

المؤسسة الحديثة 
 للتوريدات العامة

17-19/09/2019 
 مبنى المؤسسة الحديثة للتوريدات 

348 

الهندسة والتكنولوجيا/ الهندسة  الدكتور فراس محمد العزه  384  .12
 الكهربائية 

ماجستير المهني المصغر إدارة 
 الجودة 

جامعة ميزوري/ الواليات 
 المتحدة األمركية 

 اسطنبول/ تركيا
05-14/04/2020 

 

الهندسة والتكنولوجيا/ الهندسة  الدكتور يوسف محمد جرادات     .13
 الكهربائية 

منصة دوريات اتحاد الجامعات 
العربية )تجربة المستخدمين: دراسة 

 حالة(

األمانة العامة التحاد 
 الجامعات العربية 

Online  
24/06/2020 

 

 مجانًا 

الهندسة والتكنولوجيا/ الهندسة  الدكتور يوسف محمد جرادات     .14
 الكهربائية 

كيفية بناء المؤسسات التعليمية في 
المنطقة العربية تعليما  مرنا  وتحوال  
رقميا  لتزويد الخريجين بمهارات 

 المستقبل 

األمانة العامة التحاد 
 الجامعات العربية 

Online  
21/09/2020 

 

 مجانًا 

  WELL AP Certification  WELL Online العمارة والتصميم/ هندسة العمارة  المدرسة تاال صفوان مرعي  3041  .15
التسجيل مفتوح من تاريخ الموافقة 

18/12/2019 

يعتمد على  250-360
 موعد التسجيل
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 Landscape Architecture in العمارة والتصميم /هندسة العمارة  المدرسة عنان فؤاد الشمري  2945  .16

Introduction 
 بريطانيا /لندن  

16-20/02/2020 
 عدم الموافقة 

العمارة والتصميم/ تكنولوجيا  الدكتور فؤاد علي القرم  1926  .17
 الوسائط المتعددة

زيارة الى جامعة أوبورن األمريكية 
للتعرف على تجهيزات مختبرات 
الواقع االفتراضي ونقل المعرفة 

 المتعلقة بها

Auburn University  10المتحدة األمريكية الواليات-
 م21/02/2020

3000 

العمارة والتصميم/ تكنولوجيا  الدكتورة سكينه القطاونه   .18
 الوسائط المتعددة

اطالق برنامج لكل الجامعات 
الشريكة مع الجامعة البريطانية من 
 أجل تثبيت وتزيع ميزانية التبادل 

Erasmus جامعة برادفورد البريطانية 
 م 20-25/10/2019

 Erasmusعلى حساب 

 /لوم وتكنولوجيا المعلوماتالع األستاذ الدكتور علي أسعد الداود   .19
 علم الحاسوب

اطالق برنامج لكل الجامعات 
الشريكة مع الجامعة البريطانية من 
 أجل تثبيت وتزيع ميزانية التبادل 

Erasmus جامعة برادفورد البريطانية 
 م 20-25/10/2019

 Erasmusعلى حساب 

الهندسة والتكنولوجيا/ قسم  الدكتور موسى بني بكر  2503  .20
 الهندسة المدنية والبنية التحتية

نظرية واستخدام جهاز الجيورادارا 
ألغراض استخدامه في تطبيقات 
 الهندسة المدنية والبنية التحتية

 بيسكارا/ ايطاليا 
16-18/01/2020 

1500 

والتكنولوجيا/ قسم الهندسة   رائد محمد عبندهالدكتور  2502  .21
 الهندسة المدنية والبنية التحتية

نظرية واستخدام جهاز الجيورادارا 
ألغراض استخدامه في تطبيقات 
 الهندسة المدنية والبنية التحتية

 بيسكارا/ ايطاليا 
 م2020 /16-18/01

1500 

 الجمعية العلمية الملكية  ائيالكيميالتثبت من طرق التحليل  الصيدلة  مشرفة المختبر ياسمين جمال األدهمي 2513  .22
 م10-12/09/2019

دينار على حساب  300
مشروع رقم 

15/28/2017-
/ الدكتور سهير 2018

 سنقرط
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 الجمعية العلمية الملكية  التثبت من طرق التحليل الكيميائي الصيدلة  مساعد الباحث لينا حسن ابراهيم  --  .23
 م10-12/09/2019

دينار على حساب  300
رقم  مشروع

15/28/2017-
/ الدكتور سهير 2018

 سنقرط
 Xv School on Synchrotron الصيدلة  سنقرطزياد الدكتور سهير  2457  .24

Radiation: Fundamentals, 

Methods and Applications 

 Trieste ايطاليا / 
 م16-27/09/2019

لم تتحمل الجامعة أية 
 نفقات 

 Investigation of quercetin الصيدلة  الدكتور سهير زياد سنقرط 2457  .25

Nanoparticles Structure 

and Self – Assembly by 

Small angle x-Ray 

Scattering 

 Trieste ايطاليا / 
 م10-13/11/2019

لم تتحمل الجامعة أية 
 نفقات 

العلوم وتكنولوجيا المعلومات/  الدكتور أحمد سالمه أبو سخن    .26
 علم الحاسوب

Android-Introduction, 

Intermediate and advanced 

level 

Pioneer Academy   عمان/ األردن 
 م29/02/2020

1040 

العلوم وتكنولوجيا المعلومات/  الدكتور طارق محمد حمادنة 2984  .27
 الرياضيات

Proposal Writing for 

Research Grants  
 لبنان 

 م02-07/12/2019
 عدم الموافقة 

العلوم وتكنولوجيا المعلومات/  الدكتور محمد فائق الفي 2201  .28
 هندسة البرمجيات

Data Scientist  Online 
لمدة شهر من تاريخ 

 م15/09/2020

996 

العلوم وتكنولوجيا المعلومات/  الدكتور حمزه برهم الزعارير 2794  .29
 الرياضيات

Workshop in Geometry 

and Analysis 
Institute of 

Mathematics of the 
Polish Academy of 

sciences 

 بولندا/ وارسو
 م07-18/10/2019

501 

العلوم وتكنولوجيا المعلومات/  الدكتور طارق كنعان 2680  .30
 علم الحاسوب

Diploma on Machine 

Learning and Artificial 

Intelligence 

 Online 
13/12/2019-13/08/2020 

2150 
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العلوم وتكنولوجيا المعلومات/  الماضيالدكتورة نغم عزمي  2382  .31

 قسم علم الحاسوب
“Introduction to Python: 

Preparing for Machine 
Learning”. 

 جامعة األميرة سمية
 

 جامعة األميرة سمية
 م23-25/01/2020

 

60  

العلوم وتكنولوجيا المعلومات/  المدرسة نسرين عدنان حمد     .32
 قسم علم الحاسوب

“Introduction to Python: 
Preparing for Machine 

Learning”. 

 جامعة األميرة سمية
 

 جامعة األميرة سمية
 م23-25/01/2020

 

60  

العلوم وتكنولوجيا المعلومات/  الدكتور محمد ابراهيم المهيرات  736  .33
 قسم هندسة البرمجيات

 
Big Data Engineer 

  Online ( يوماً 40لمدة )  من
 تاريخ الموافقة 

 15/06/2020تاريخ القرار 

1000 
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 م(2019/2020أحصائيات اإليفاد للدورات التدريبية والورش العلمي ة خالل العام الجامعي )دعم  4.1.8
 

 م(2019/2020التدريبيةًوالورشًالعلمي ةًخاللًالعامًالجامعيً)ًللدوراتاإليفادًأحصائياتًً(19)ًجدول

 المجموع عدد المشاركين الدورة/ الندوة / ورشة العملعنوان  ت
الموظفين  ةيهيئة التدريسال

 اإلداريين
 3 0 3 ورشة عمل حول الريادة في مؤسسات التعليم العالي  .1

 1 0 1 تدقيق إدارة الجودة .2

 7 6 1 تدريب وتشغيل اجهزة الضغط ثالثي المحاور وجهاز القص المباشر .3

 1 0 1 المهني المصغر إدارة الجودةماجستير  .4

 1 0 1 منصة دوريات اتحاد الجامعات العربية )تجربة المستخدمين: دراسة حالة( .5

 1 0 1 كيفية بناء المؤسسات التعليمية في المنطقة العربية تعليما  مرنا  وتحوال  رقميا  لتزويد الخريجين بمهارات المستقبل .6

7. WELL AP Certification 1 0 1 

 1 0 1 زيارة الى جامعة أوبورن األمريكية للتعرف على تجهيزات مختبرات الواقع االفتراضي ونقل المعرفة المتعلقة بها .8

 2 0 2 اطالق برنامج لكل الجامعات الشريكة مع الجامعة البريطانية من أجل تثبيت وتزيع ميزانية التبادل .9

 2 0 2 ألغراض استخدامه في تطبيقات الهندسة المدنية والبنية التحتية نظرية واستخدام جهاز الجيورادارا .10

 2 2 0 التثبت من طرق التحليل الكيميائي .11

12. Xv School on Synchrotron Radiation: Fundamentals, Methods and Applications 1 0 1 

13. Investigation of quercetin Nanoparticles Structure and Self – Assembly by Small angle x-Ray Scattering 1 0 1 

14. Android-Introduction, Intermediate and advanced level 1 0 1 
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 المجموع عدد المشاركين الدورة/ الندوة / ورشة العملعنوان  ت
الموظفين  ةيهيئة التدريسال

 اإلداريين
15. Data Scientist 1 0 1 

16. Workshop in Geometry and Analysis 1 0 1 

17. Diploma on Machine Learning and Artificial Intelligence 1 0 1 

18. Introduction to Python: Preparing for Machine Learning 2 0 2 

19.  Big Data Engineer 1 0 1 

 18 2 16 المجموع

 

 ) م2019/2020)المؤتمرات الخارجية خالل دعم  4.1.9
 وذلك بسبب جائحة كورونا. ) م2019/2020خالل )لم يتم دعم اي مؤتمرات خارجية 

 

 


