
Research Projects 2019-2020 
 2020-2019مشاريع االبحاث العلمية 

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

مدة 
 المشروع

قيمة الدعم 
 أ(الدكتور)

1  01/12/20
19-2020 

“ 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 

صبح  الرئيس(، والدكتورة مها
 )الباحث المشارك(

/28/01 كلية التمريض
2020 

( اثنا 12)
عشر 
 شهرا  

( أربعة 04,600)
آالف وستمائة 

 دينار

2  02/12/20
19-2020 

“ Relationship between Oncology 

Nurse Work Environment , Job 

Satisfaction and Burnout in Jordan 

” 

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

الدكتور لؤي محمد جمعة 
ابو شحرور )الباحث 

الرئيس(، والدكتور ايمن بني 
 سالمه )الباحث المشارك(/ 

/28/01 كلية التمريض
2020 

( اثنا 12)
عشر 
 شهرا  

( أربعة 04,600)
آالف وستمائة 

 دينار

3  04/12/20
19-2020 

“ The Rumor through the Cyber 

Space in the Jordanian Society: 

“An Attempt to reveal streamline 

motivations and the mechanisms of 

addressing them" 

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

 “اإلنسيابية وآليات المواجهة 

محمد حسين مجلي  الدكتور
، (المجالي )الباحث الرئيس
الدكتور خلدون خليل 

الحباشنة، المحاضر علي 
 جميل الصرايرة

+  كلية الحقوق 
 /كلية اآلداب

قسم العلوم 
االساسية 
)اإلنسانية 

 والعلمية(

28/01/
2020 

( اثنا 12)
عشر 
 شهرا  

( تسعة 09,700)
آالف وسبعمائة 

 دينار

4  05/12/20
19-2020 

“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( 

/28/01 كلية الحقوق 
2020 

( اثنا 12)
عشر 
 شهرا  

(  ستة  6400) 
آالف وأربعمائة 

 دينار

5  06/12/20
19-2020 

“ 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 

 /المعلومات
قسم نظم 

المعلومات 
+  الحاسوبية

كلية الهندسة 
 /والتكنولوجيا

قسم الهندسة 
 الكهربائية

28/01/
2020 

( اثنا 12)
عشر 
 شهرا  

(  ثمانية  8059) 
آالف وتسعة 
 وخمسون دينار
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6  07/12/20
19-2020 

“ 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 

 /المعلومات
قسم هندسة 

 + البرمجيات
قسم علم 
 الحاسوب

28/01/
2020 

 (24  )
أربعة 

وعشرون 
 شهرا  

 (23000   )
ثالثة وعشرون 

 ألف دينار

7  08/12/20
19-2020 

“Development of new big data 

model for decision making (case 

study- drugs chemical structure)” 

تطوير نموذج جديد للبيانات الضخمة التخاذ “ 
التركيب الكيميائي  -القرارات )دراسة حالة

 ”للعقاقير(

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

 )الباحث المشارك( 

كلية العلوم 
وتكنولوجيا 

 /المعلومات
قسم هندسة 

 البرمجيات

28/01/
2020 

 (18 ) 
ثمانية 
عشر 
 شهرا  

 (5500    )
خمسة آالف 

 وخمسمائة دينار
تمت زيادة مقدار 

الدعم بمبلغ 
 ( دينار500)

8  09/12/20
19-2020 

“ 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 

/  المعلومات
قسم هندسة 

+  البرمجيات
قسم علم 
 الحاسوب

28/01/
2020 

 (18 ) 
مانية ث

عشر 
 شهرا  

 (5560    )
خمسة آالف 

وخمسمائة وستون 
 دينار

9  10/12/20
19-2020 

“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 “
راسة حالة عن د -شحن المركبات الكهربائية 

جامعة 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 

 /المعلومات
 قسم الرياضيات

كلية الهندسة + 
 /والتكنولوجيا

قسم الهندسة 
 الميكانيكية

28/01/
2020 

 (18 ) 
ثمانية 
عشر 
 شهرا  

(  ثمانية  8850) 
آالف وثمانمائة 
 وخمسون دينار

10  11/12/20
19-2020 

“Hand Veins Recognition Using 

Multidirectional Transform.” 

االنسان باستخدام التعرف على بصمة اوردة يد “
 ".خوارزميه متعددة االتجاهات

الدكتور مصطفى محمد 
الرفاعي )الباحث الرئيس(، 
والدكتور محمد محمود عبد 

  (هللا )الباحث المشارك

كلية العلوم 
وتكنولوجيا 

 /المعلومات
قسم علم 

+  الحاسوب
قسم هندسة 

 البرمجيات

28/01/
2020 

 (18 ) 
ثمانية 
عشر 
 شهرا  

تسعة (  9736) 
آالف وسبعمائة 
وستة وثالثون 

 دينار

11  12/12/20
19-2020 

“ The Tendency of Jordanian 

Universities Students to Join 

Ideological Political Parties ” 

الدكتور عمر محمد جعفر 
القراله )الباحث الرئيس(، 

 /كلية اآلداب
قسم العلوم 
األساسية 

28/01/
2020 

 (18 ) 
ثمانية 

(  ستة  6450) 
آالف وأربعمائة 
 وخمسون دينار
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اتجاهات الطلبة في الجامعات األردنية نحو  “
 ” المشاركة في األحزاب العقائدية

والدكتورة رشا عدنان 
 مبيضين )الباحث المشارك( 

)اإلنسانية 
 والعلمية(

عشر 
 شهرا  

12  13/12/20
19-2020 

“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 المشارك الثاني(، 
نبال نبيل نزال )الباحث 

 المشارك الثالث(

 /كلية اآلداب
قسم اللغة 

 العربية وآدابها
قسم معلم  +

 +  صف

28/01/
2020 

 (18 ) 
ثمانية 
عشر 
 شهرا  

(  ثمانية  8000) 
 آالف دينار

13  14/12/20
19-2020 

“ A New Study to Address the 

Social Problems Caused by the 

Penetration of Social Media 

Applications Using Artificial 

Intelligence Techniques ” 

دراسة حديثة لمعالجة المشاكل االجتماعية  “
الناجمة عن اختراق مواقع التواصل االجتماعي 

 ”باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي

هيا علي فالح الدكتورة 
المصالحة )الباحث الرئيس(، 

عدنان احمد حنيف، الدكتور 
 طارق غازي كنعان  الدكتور

 /كلية اآلداب
قسم العلوم 

+  االنسانية
كلية العلوم 
وتكنولوجيا 

 /المعلومات
قسم علم 

+  الحاسوب
الذكاء 

 االصطناعي

28/01/
2020 

 (12 ) 
ثمانية 
عشر 
 شهرا  

أربعة (   4250) 
آالف ومائتان 

 ديناروخمسون 

14  15/12/20
19-2020 

“ 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 
 الدكتورالمشارك األول(، و 

اسماعيل جنود )الباحث 
 المشارك الثاني( 

كلية الهندسة 
 /والتكنولوجيا

قسم الهندسة 
 الكهربائية

28/01/
2020 

 (18 ) 
ثمانية 
عشر 
 شهرا  

أحد (  11700) 
عشر ألفًا 

 ديناروسبعمائة 

15  16/12/20
19-2020 

“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 األلمنيوم  Si دراسة تأثير اضافة عنصر“
النقي على صالدة ونعومة السطح في ظروف 

 ”.الصب وبعد عملية األكسدة

صفوان محمد أحمد  الدكتور
القوابعه )الباحث الرئيس(، 

طه طبازه )الباحث  الدكتورو 
 الدكتورالمشارك األول(، و 

اعبيد هللا القوابعه )الباحث 
 المشارك الثاني( 

كلية الهندسة 
 /والتكنولوجيا

قسم الهندسة 
 الميكانيكية

28/01/
2020 

 (12  )
اثنا عشر 

 شهرا  

 (18400  )
ثمانية عشر ألفًا 

 ديناروأربعمائة 

16  17/12/20
19-2020 

“ Experimental and numerical 

investigations of natural, mixed 

and forced convection heat in 

porous media with phase change 

materials ” 

الفتاح أبو الدكتور نبيل عبد 
شعبان )الباحث الرئيس(، 

أحمد مناصره  الدكتورو 
)الباحث المشارك األول(، 

كلية الهندسة 
 /والتكنولوجيا

قسم الهندسة 
 الميكانيكية

28/01/
2020 

 (12  )
اثنا عشر 

 شهرا  

أحد (  11000) 
 دينارعشر ألف 
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التحقيقات التجريبية والعددية للحرارة الحمل  “
الحراري الطبيعي والمختلط والقسري في الوسط 

 ” المسامي باستخدام مواد تغيير الطور

ابراهيم ناصر  المدرسو 
 )الباحث المشارك الثاني( 

17  18/12/20
19-2020 

“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 "
انتقائية الالسلكية ذات التضاؤل في ترددات 
 ".والتحكم األمثل في مثبتات أنظمة الطاقة

الدكتور زبير مخلوف عمر 
حميسي )الباحث الرئيس(، 

. أمل قاصد المدرسةو 
)الباحث المشارك األول(، 

محمد عبد الجواد  المدرسو 
 )الباحث المشارك الثاني( 

كلية الهندسة 
 /والتكنولوجيا

قسم الهندسة 
+  الكهربائية

 /كلية اآلداب
العلوم قسم 

 األساسية

28/01/
2020 

 (12  )
اثنا عشر 

 شهرا  

( أحد  11000) 
 عشر ألف دينار

18  19/12/20
19-2020 

“Developing teaching methodology 

and design of the MOOC 

renewable energy course.” 

مبادئ الطاقة تطوير اساليب التعليم في مساق  “
 ” البديلة باستخدم اإلنترنت

مالك اسماعيل أحمد  الدكتور
العمايره )الباحث الرئيس(، 

علي موسى عثمان  الدكتورو 
 )الباحث المشارك( 

كلية الهندسة 
 /والتكنولوجيا

قسم تكنولوجيا 
 الطاقة البديلة

28/01/
2020 

 (12  )
اثنا عشر 

 شهرا  

أربعة (  4700) 
آالف وسبعمائة 

 دينار
تمت زيادة مقدار 

الدعم بمبلغ 
 ( دينار500)

19  20/12/20
19-2020 

“ 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  ةالدكتور  
اللوزي )الباحث الرئيس(، 

 رائد القرم الدكتور

 /كلية األعمال
قسم نظم 

المعلومات 
 االدارية

28/01/
2020 

 (12  )
اثنا عشر 

 شهرا  

 (18130    )
ثمانية عشر ألفًا 
ومائة وثالثون 

 دينار

20  21/12/20
19-2020 

“ 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  الدكتور
مصطفى القرم )الباحث 

 األستاذ الدكتورالرئيس(، 
سعد غالب ياسين/ عضو 

 هيئة باحثين

كلية األعمال/ 
 قسم التسويق

28/01/
2020 

 (12  )
اثنا عشر 

 شهرا  

تسعة (  9148) 
آالف ومائة 

وثمانية وأربعون 
 دينار

21  22/12/20
19-2020 

“ The Role of Business Incubators 

in Promoting Entrepreneurship of 

Higher Education’s Institutions” 

دور حاضنات األعمال في دعم االعمال  “
 ”الريادية في مؤسسات التعليم العالي

فراس أكرم ملحم  الدكتور
، (الرفاعي )الباحث الرئيس

هاني محمود الدكتور و 
 الميمي )الباحث المشارك( 

 /كلية األعمال
قسم إدارة 

+  األعمال
كلية العلوم 
وتكنولوجيا 

 /المعلومات
قسم علم 
 الحاسوب

28/01/
2020 

 (12  )
اثنا عشر 

 شهرا  

ستة (  6300) 
آالف وثالثمائة 

 دينار

22  24/12/20
19-2020 

“Exploring motion capture for 

biomechanics, animation and 

medical application.” 

أحمد علي أسعد  الدكتور
الداود )الباحث الرئيس(، 

سكينه القطاونه  ةالدكتور و 
)الباحث المشارك األول(، 

كلية العمارة 
قسم  /والتصميم

تكنولوجيا 

28/01/
2020 

 (24  )
أربعة 

 وعشرون 
 شهرا  

( 35000 ) 
خمسة وثالثون 

 ألف دينار
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استكشاف تكنولوجيا التقاط الحركة لعلوم  “
الميكانيكا الحيوية، الرسوم المتحركة والتطبيقات 

 ”الطبية

. موسى صالح المدرسو 
 )الباحث المشارك الثاني( 

الوسائط 
 المتعددة

23  26/12/20
19-2020 

“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 ناقالت الغلوتامات 

 ”الكانبينويد النوع االول في الجرذانومستقبالت 

حمود احمد آالء م ةالدكتور 
، حماد  )الباحث الرئيس(

طارق  األستاذ الدكتور
مصباح القرم )الباحث 

 ةالدكتور المشارك األول( 
سهير حكمت )الباحث 

 المشارك الثاني( 

/28/01 كلية الصيدلة
2020 

 (24  )
أربعة 

وعشرون 
 شهرا  

 (40000  )
 دينارأربعون ألف 

24  27/12/20
19-2020 

“ 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  ةالدكتور 
الطروانه )الباحث الرئيس(، 

أحمد عاطف سعيد  الدكتورو 
ذيب )الباحث المشارك 

روان  ةالدكتور األول(، و 
عارف محمد حويطات 

)الباحث المشارك الثاني(، 
رانيا علي مصطفى المدرسة و 

القرم) الباحث المشارك 
إياد  المدرسالثالث(، و 

أحمد الشيخ يامين)الباحث 
 ع( المشارك الراب

/28/01 كلية الصيدلة
2020 

  (24  )
أربعة 

وعشرون 
 شهرا  

ثالثة (  23700) 
وعشرون ألفًا 
 وسبعمائة دينار

25  28/12/20
19-2020 

“ Novel nanofibers of gold 

nanoparticles for treatment of 

diabetic wounds ”  

تطوير ألياف نانوية مبتكرة من دقائق الذهب  “
التهابات جروح القدم الناتجة عن النانوية لعالج 
 ”مرض السكري 

نوف نواف عبد  ةالدكتور 
الحميد محمود )الباحث 

نور أبو  ةالدكتور الرئيس(، و 
الهيجا )الباحث المشارك 

سوسن المدرسة األول(، و 
عبد الحفيظ أحمد شريم 
 )الباحث المشارك الثاني(

/28/01 كلية الصيدلة
2020 

 (12 )
اثنا عشر 

 شهرا  

إثنان (  22000) 
وعشرون ألف 

 دينار

26  29/12/20
19-2020 

“ Identification of the Molecular 

Mechanism of Glitazone Induced 

Cardiotoxicity in Mice ”  

تحديد الميكانيكية الجزئية لسمية أدوية  “
 ”الغليتازون على قلوب الفئران

الدكتور يزن بشير جرار 
 ةوالمدرس)الباحث الرئيس(، 

حنين محمد كلوش )الباحث 
 ةالمشارك األول(، والمدرس
ساره جمال أبا الخيل 

 )الباحث المشارك الثاني( 

/28/01 كلية الصيدلة
2020 

(12) 
اثنا  

عشر 
 شهرا  

ثمانية (   8000) 
 آالف دينار

27  02/17/20
19-2020 

“ Employing of Facial Recognition 

System in Public Surveillance 

Cameras to Enforce Quarantine 

and Social Distancing Using 

Parallel Machine Learning 

سكينة محمد صبري  ةالدكتور 
القطاونة )الباحث الرئيس( ، 

خالد محمد  الدكتور

كلية العمارة 
قسم  /والتصميم

تكنولوجيا 

10/05/
2020 

( اثنا 12)
عشر 
 شهرا  

ستة (  6000) 
 دينارآالف 
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Techniques (A Pilot Project for Al-

Zaytoonah University of Jordan)  

ت توظيف نظام التعرف على الوجوه في كاميرا “
المراقبة العامة إلنفاذ تعليمات الحجر المنزلي 
والتباعد االجتماعي بإستخدام تقنيات تعلم االلة 
من خالل الحسابات المتوازية )نموذج تجريبي 

 ” على جامعة الزيتونة االردنية(

)الباحث المشارك جابر
موسى  المدرس، األول(

)الباحث  ابراهيم صالح
 ةالدكتور ، المشارك الثاني(

)الباحث  دالل يحيى
  المشارك الثالث(

الوسائط 
 + المتعددة

كلية العلوم 
وتكنولوجيا 
المعلومات/ 

قسم علم 
 + الحاسوب

 كلية التمريض
28  03/17/20

19-2020 
“The Development, Application 

and Experimental Validation of 

an Integrative Informatics 

Methodology to Identify 

Biomarkers, Pharmacological 

Targets and Pharmacotherapy 

for COVID-19 ”  

 بيريالتج قوالتحق قبيطوالت طويرالت “
 الالتدال تشافكال ليةمكات يةتاومعلم لمنهجية

 اتجالعال و يةئوادال افداأله ،ةويالحي
 ”19-دفيكو ضرلم يةئوادال

ريما محمد خير  ةالدكتور 
ابرهيم حجو )الباحث 

ديما  ةالدكتور الرئيس(، 
)الباحث المشارك صباح 
 دارا عقل ةالدكتور ، األول(

 )الباحث المشارك الثاني(

 كلية الصيدلة
كلية العلوم  +

وتكنولوجيا 
 /المعلومات
قسم علم 
 الحاسوب

10/05/
2020 

(24 )
أربعُة 

وعشرون 
 شهراً 

 (55000  )
خمسة وخمسون 

 دينارألف 
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 الدورة الثانية

 

 ت
 

الكلية /  الباحث / الباحثون  عنوان المشروع رقم المشروع
 القسم

تاريخ بداية 
 التنفيذ

مدة 
 المشروع

قيمة الدعم 
 أ()د.

1  (06/23/2019-
2020) 

المراقبة المباشرة لحمض الالكتيك "
في خاليا سرطان الثدي المستحث 

-MCFتاموكسيفين بواسطة عقار 

7" 

“On-line Monitoring of 

Lactic Acid in Tamoxifen 

Induced Resistant Breast 

Cancer Cell Line MCF-

7.” 

عالء عبدالكريم د. 
)الباحث  الحسبان
لمى ، ود. الرئيس(

 عبدالقادر حمادنه
 )الباحث المشارك(

 24 11/08/2020 الصيدلة 
 شهر

)17130 )
سبعة عشر 
ألفًا 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 د. 
)الباحث الرئيس(،  القرم
 أمين رشيد العاصيوم. 

 )الباحث المشارك(

 18 11/08/2020 الصيدلة 
 شهر

(25967 )
خمسة 

وعشرون 
الفا 

وتسعمائة 
وسبُع 
 وستون 

3  (07/23/2019-
2020) 

دراسة دور فيتامين د في تغيير "
ميكروبات األمعاء كآلية للتخفيف 

السكري ومرض من ما قبل مرض 
 ."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 المشارك 

امل عبد األول(، ود. 
)الباحث  الرؤوف عكور

 المشارك الثاني(

 18 11/08/2020 الصيدلة 
 شهر

(20100 )
عشرون ألفًا 

 ومائة

4  (20/23/2019-
2020) 

التصميم، التحضير، والتقييم 
لمثبطات للبروتين الناقل البيولوجي 

-للكلستيريل إستر وفسفوإنوسيتيد
 كاينيز ألفا-3

Design, Synthesis, and 

Biological Evaluation of 

CETP and PI3Kα 

Inhibitors 

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

 د. ديما عزام صّباحو 
 )الباحث المشارك(

 12 11/08/2020 الصيدلة
 شهر

(24000 )
اربعة 

وعشرون 
 الف 

5  (08/23/2019-
2020) 

دراسة تجريبية ونمذجة لتقوية 
الجسور الخرسانية المسلحة 

المتضررة بالكلوريد باستخدام نسيج 
 زجاجي

 رائد محمد عبندةد. 
)الباحث الرئيس(، ود. 
هشام صالح )الباحث 

المشارك االول(، ود. رنا 

الهندسة/ 
الهندسة 
المدنية 
والبنية 
 التحتية

11/08/2020 24 
 شهر

)25000( 
خمسة 

وعشرون 
 ألفاً 
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Experimental and 

numerical study on 

strengthening of chloride-

damaged reinforced 

concrete beams by glass 

textile fabric 

الحوراني )الباحث 
 المشارك الثاني(

6  (09/23/2019-
2020) 

 تحسين اداء الخاليا الشمسية
 بإستخدام تقنية النانو

Performance 

enhancement of finned 

PV using nanotechnology 

 أحمد راتب العبوشيد. 
م. )الباحث الرئيس(، 

 ايمان أحمد عبدالحافظ
 )الباحث المشارك(

الهندسة/ 
الهندسة 

الميكانيكية+ 
تكنولوجيا 

الطاقة 
 البديلة

11/08/2020 12 
 شهر

)9700 )
تسعة آالف 
 وسبعمائة

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

11/08/2020 12 
 شهر

(4800 )
أربعة آالف 
 وثمانمائة 

8  (11/23/2019-
2020) 

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

لوزارة التربية  الحكومية التابعة
والتعليم في العاصمة األردنية 

 عّمان.
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. 

 محمد حسن الطراونهد. 
)الباحث الرئيس(، ود. 

 محمد زهران أبو علي
 )الباحث المشارك(

اآلداب/ 
العلوم 

األساسية 
"اإلنسانية 
والعلمية"+ 
 معلم صف

11/08/2020 18 
 شهر

(5110 )
خمسة آالف 
 ومائة وعشرة

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(

العلوم/ علم 
 الحاسوب

11/08/2020 12 
 شهر

)7128 )
سبعة آالف 

ومائة 
وثمانية 
 وعشرون 



Research Projects 2019-2020 
 2020-2019مشاريع االبحاث العلمية 

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 د. 
)الباحث  رضوان جابر

محمد الرئيس(، وم. 
 عبدالمهدي عبد الجواد

)الباحث المشارك األول(، 
 امل قاصد احمدوم. 

 )الباحث المشارك الثاني(

العلوم/ علم 
الحاسوب، 
اآلداب/ 
العلوم 

األساسية 
)اإلنسانية 
والعلمية(، 
الهندسة/ 
الهندسة 
 الكهربائية

11/08/2020 12 
 شهر

(8850 )
ثمانية 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 

11/08/2020 18 
 شهر

)9400( 
تسعة آالف 

 وأربعمائة

12  (15/23/2019-
2020) 

بناء قاعدة بيانات استراتيجية لنظم 
دعم القرار في عمادة الدراسات 

 العليا في جامعة الزيتونة األردنية
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  الشحادة

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

األعمال/ 
المحاسبة + 

 الصيدلة 

11/08/2020 12 
 شهر

(6000 )
 ستة آالف 

13  (26/23/2019-
2020) 

عمارة القدس في العصر الحديدّي 
 األّول

Jerusalem Architecture 

during the Iron Age I 

زيد الفوارس فايز د. 
)الباحث الرئيس(،  الحمد
 لؤي مرشد دبورد. 

)الباحث المشارك األول( 
والدكتور أحمد داود 
الشحروري )الباحث 

 المشارك الثاني( 

العمارة 
والتصميم/ 

هندسة 
العمارة +  
 كلية الحقوق 

11/08/2020 12 
 شهر

(5500 )
خمسة آالف 
 وخمسمائة

14  (16/23/2019-
2020) 

تطوير واجهة المستخدم للتقنيات 
المساعدة لتحسن مهارة القراءة لدى 

الطالب الذين يعانون من عسر 
 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. 

المشارك )الباحث  الداوود
األول(، ود. محمد حسن 

الطراونه )الباحث المشارك 
 الثاني(

العمارة 
والتصميم/ 
تكنولوجيا 
الوسائط 

المتعددة + 
اآلداب/ 
العلوم 

األساسية 

11/08/2020 24 
 شهر

(18230 )
ثمانية عشر 
ألفًا ومائتان 

 وثالثون 
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)اإلنسانية 
 والعلمية(

15  (17/23/2019-
2020) 

المحاكاة توظيف تكنولوجيا 
والهولوغرام في 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 building a model of 

Jordan's history using 

sound, light, and 

stereoscopic imaging. 

 عادل محمد عمرد. 
 )الباحث الرئيس(،

 عالء جميل الشرعد. 
 )الباحث المشارك األول(،

 خلدون خليل حباشنةد. 
 )الباحث المشارك الثاني(

العمارة 
 والتصميم +

11/08/2020 12 )18850 )
ثمانية عشر 

ألفًا 
وثمانمائة 
 وخمسون 

 


