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 كلية اآلداب والفنون 

 القسم الرقم
االولويات واالهتمامات 

 البحثية
 التخصص الباحث والباحثون  املقترحةالبحوث العلمية 

الجهات 

 الداعمة
 الجهات املستفيدة

الفترة الزمنية 

 للتنفيذ
 مالحظات بداية التنفيذ

1.  

بها
دا

 وآ
ية

رب
لع

ة ا
لغ

 ال
سم

ق
 

 األدب والنقد

دراسة في السيرة النسوية  -مختبر الهوية

 العربية.

 محمد عبيد هللا .أ.د

 
 ال يوجد

الباحثون في مجال السيرة 

 الذاتية والدراسات النسوية
 قيد اإلنجاز الفصل األول 

 

2.  
مفاتيح التراث )معجم املجتمع والثقافة 

 الشعبية(.

 أدب جاهلي
  قيد اإلنجاز الفصل الثاني الباحثون في مجال النقد األدبي ال يوجد

 الحوار في الرواية العربية.  .3
 

 الثانيالفصل  الباحثون في مجال النقد األدبي ال يوجد
قيد 

 اإلنجاز
 

 نقد ثقافي  .4
كتاب )املثقفون الزعران؛ أدبنا العربي 

 القديم في ضوء النقد الحديث(

 أ. د. غسان عبد الخالق

 
 تطبيقي قيد النشر ستة أشهر القارئ املتخصص والعام ال يوجد

 نقد ثقافي  .5
دراسة )النسق املضمر في مقدمة )"أدب 

 الكاتب" البن قتيبة(

 
 نثر عباس ي قيد الكتابة ستة أشهر القارئ املتخصص والعام ال يوجد

 أدب فلسفي  .6
كتاب ) ُسرَّ من رأى؛ نشوة الحادي برحلة 

 ابن شبل البغدادي(

 نقد قديم
 قيد النشر ستة أشهر القارئ املتخصص والعام ال يوجد

كتابة 

 إبداعية

 فكر عربي  .7
كتاب )الدولة واملذهب؛ جدل السلطة 

 املوازية(والسلطة 

 

 ستة أشهر القارئ املتخصص والعام ال يوجد

 قيد النشر

)طبعة ثالثة 

مزيدة 

 ومنقحة(

قديم 

 وحديث

 دراسة )شعرية املتنبي في مرآة كافي الكفاة( نقد أدبي  .8
 

 ستة أشهر القارئ املتخصص والعام ال يوجد
قيد 

 الكتابة
 نقد قديم

 حرية الفاعل في الجملة النحو  .9
 ربابعةد. يوسف 

 إسماعيل القيامد. 

 لغة ونحو

شهور  4 الطالب والباحثون  ال يوجد  
1/7/

2022 
 

شهور  8 الطالب والباحثون  ال يوجد د. يوسف ربابعة املدابغي: منهجه وآثاره النحو  .10  
1/4/

2022 
 

الت الهجر في القرآن الكريم غة والداللةالل  .11
ُّ
شهور  6 الطالب والباحثون  ال يوجد د. يوسف ربابعة تمث  

1/8/

2022 
 

12.  
غة العربية للناطقين الل

 بغيرها

 2كتاب عربيتكم ج

 

 د. يوسف ربابعة

 د. ناجح أبو عرابي
 ال يوجد

الطالب الناطقون بغير 

 اللغة العربية واملعلمون 
 سنتان

1/2/

2021 
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 القسم الرقم
االولويات واالهتمامات 

 البحثية
 التخصص الباحث والباحثون  املقترحةالبحوث العلمية 

الجهات 

 الداعمة
 الجهات املستفيدة

الفترة الزمنية 

 للتنفيذ
 مالحظات بداية التنفيذ

 دليل لغة اإلعالم املعجم والداللة  .13

 د. يوسف ربابعة

 د. ريم الزعبي

 د. مأمون مساد

 د. فضل معارك

 ال يوجد
اإلعالميون ومتلقو 

 اإلعالم
شهور  6  

1/5/

2022 
 

14.  

م 
س

ق
بها

دا
 وآ

ية
رب

لع
ة ا

لغ
ال

 

 األدب والنقد

الِحجاج في رسالة "مفاخرات مالقة وسال" 

 للسان الدين بن الخطيب

 د. عمر الكفاوين

 

 ال يوجد

الباحثون في مجال األدب  -

 األندلس ي والبالغة العربية

طلبة تخصص اللغة  -

 العربية

 

 شهران

 

قيد 

 التحكيم
 

15.  
 بناء املوشح عند ابن خاتمة األنصاري 

 األندلس ي

 

 ال يوجد

الباحثون في مجال األدب  -

 األندلس ي املوشحات

 طلبة تخصص اللغة العربية -

  قيد النشر شهران

16.  
أساليب اإلنشاء الطلبي في شعر ابن ُمْجَبر 

 األندلس ي_ دراسة بالغية داللية

دراسات 

 أدبية
 ال يوجد

الباحثون في مجال الشعر  -

والنقد األندلس ي والبالغة 

 العربية

 طلبة تخصص اللغة العربية -

  تشرين الثاني أشهر 3

17.  
الصورة الفنية في شعر الرثاء عند الشاعر 

 الكويتي خالد الفرج

 

 ال يوجد

الباحثون في مجال الشعر  -

 والنقد والصورة الفنية

 طلبة تخصص اللغة العربية -

  كانون الثاني أشهر 3

 الكريم سورة مريمدراسة صوتية في القرآن  الصوتيات  .18

 د. هالة العبوش ي

 
  قيد اإلنجاز الفصل األول  الباحثون في مجال الصوتيات ال يوجد

 التحليل اللغوي لرواية عربية اللغة واألدب  .19
 لغة ونحو

 ال يوجد
الباحثون في مجال اللغة 

 واألدب
  قيد اإلنجاز الفصل الثاني

 اللغة  .20
لظاهرة اإلدغام في اللغة  دراسة أكوستيكية

 العربية

 
  قيد اإلنجاز الفصل الثاني الباحثون في مجال اللغة ال يوجد

21.  

 األدب والنقد

جماليات األسلوب في قصيدة القدس 

 عاصمة السماء لعز لدين املناصرة

 د. نداء مشعل

 
 ال يوجد

الباحثون في مجال النقد 

 والشعر الحديث
  قيد النشر تشرين أول 

22.  
ثيمة املقاومة في املجموعة القصصية 

 )الشارع األصفر(

 
 ال يوجد

الباحثون في مجال النقد 

 واألدب الحديث
  قيد اإلنجاز الفصل األول 

 إبراهيم السعافين مسرحًيا  .23
دراسات 

 أدبية
 ال يوجد

الباحثون في مجال املسرح 

 األردني
  قيد اإلنجاز الفصل الثاني
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 القسم الرقم
االولويات واالهتمامات 

 البحثية
 التخصص الباحث والباحثون  املقترحةالبحوث العلمية 

الجهات 

 الداعمة
 الجهات املستفيدة

الفترة الزمنية 

 للتنفيذ
 مالحظات بداية التنفيذ

 السمعية والبصريةالرواية والفنون   .24
 

 ال يوجد
الباحثون في مجال الرواية 

 والفنون 
 تشرين الثاني

مؤتمر/ 

 الجزائر
 

25.  
الرواية والفلسفة: دراسة في أدب نجيب 

 محفوظ

 د. نداء مشعل

 أ. زهير توفيق
 ال يوجد

الباحثون في مجال الرواية 

 العربية

 الباحثون في الفلسفة

 

 الفصل الثاني

 

 قيد اإلنجاز
 

26.   

بها
دا

 وآ
زية

جلي
إلن

ة ا
لغ

 ال
سم

ق
 

 أدب ونقد

بحث عن الكاتبات العربيات الناطقات 

باللغة االنجليزية على أن يحدد العنوان 

 عند االنتهاء.
ً
 الحقا

 أدب ونقد د. عرين خليفة
جامعة 

 فيالدلفيا

 سنة -

بداية 

الفصل 

االول 

2022/2023 

 

27.  Jordan And The West - سنتين 

بداية 

الفصل 

االول 

2021/2022 

 

28.  
Literary Theory, 

Digital Humanities, 

Film and Media 

Studies 

The Place from Indiana Jones: Jordan’s 

Landscape in Film between the 

Historical, the Extraterrestrial, and the 

Aesthetic 
 د. محمد الجيوس ي

Literature & 

Criticism 

Philadelph

ia 

University 

– 

Deanship 

of 

Scientific 

Research 

Film Critics 

August 2022-

November 

2022 

August 

2022 
 

22.  
A New Model for Human-Computer 

Interaction 
NA Digital Humanists 

October 

2022- 

December 

2022 

October 

2022 
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 القسم الرقم
االولويات واالهتمامات 

 البحثية
 التخصص الباحث والباحثون  املقترحةالبحوث العلمية 

الجهات 

 الداعمة
 الجهات املستفيدة

الفترة الزمنية 

 للتنفيذ
 مالحظات بداية التنفيذ

30.  
King Vidor’s The Big Parade as a 

Transitional War Film 
NA Film Critics 

July 2022– 

November 

2022 

July 2022  

31.  

بها
دا

 وآ
زية

جلي
إلن

ة ا
لغ

 ال
سم

ق
 

Discourse Analysis, 

Political Discourse 

Analysis, Critical 

Discourse Analysis; 

Media Discourse 

Analysis, feminine 

discourse Analysis 

Corpus-based Analysis of King 

Abdullah's Representation of the West 

in his Political Discourse 

 د. حنان عمايرة

 

Philadelph

ia 

University 

Philadelphia University 

 

scholars 

1 year 
2021 

October 
 

32.  

Bidenian and Harrisian Metaphors: A 

corpus-based analysis of Joe Biden and 

Kamala Harris Metaphorical language 

 NA 

Philadelphia University 

 

scholars 

 

 

 

1 year 

October 

2022 

 

 

 

October 

2023 

Discours

e 

Analysis, 

Political 

Discours

e 

Analysis, 

Critical 

Discours

e 

Analysis; 

Media 

Discours

e 

Analysis, 

feminine 

discourse 

Analysis 

33.  

Discourse analysis of the Political 

speeches of the British Prime Minister 

Liz Truss 

 NA 
Philadelphia University 

scholars 
1 year 2022 /2023  
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 القسم الرقم
االولويات واالهتمامات 

 البحثية
 التخصص الباحث والباحثون  املقترحةالبحوث العلمية 

الجهات 

 الداعمة
 الجهات املستفيدة

الفترة الزمنية 

 للتنفيذ
 مالحظات بداية التنفيذ

34.  

Discourse analysis of the Political 

speeches of New Zealand President 

Jacinda Arden 

  
Philadelphia University 

scholars 
1 year 2022 /2023  

35.  
Discourse analysis of King Abdullah's 

discussion papers 
  

Philadelphia University 

scholars 
1 year 2022 /2023  

36.  
Discourse analysis of King Abdullah's 

Interviews 
  

Philadelphia University 

scholars 
1 year 2022 /2023  

37.  
Discourse analysis of Oprah Winfrey's 

motivational speeches 
  

Philadelphia University 

scholars 
1 year 2022 /2023  

38.  
Discourse analysis of Queen Rania's 

Interviews 
  

Philadelphia University 

scholars 
1 year 2022 /2023  

32.  
Discourse analysis of Queen Rania's 

tweets 
  Philadelphia University 1 year 2022 /2023  

40.  
Discourse analysis of King Charles III 

political discourse 
   1 year 2022 /2023  

41.  

بها
دا

وآ
ة 

يزي
جل

إلن
ة ا

لغ
 ال

سم
ق

 

 علم اللغة االجتماعي

 علم النحو

 علم الداللة

 الصوتيات

A Unified semantic account of Epistemic 

Modality in JA 

 د. ديما املالحمة
علم اللغة 

 االجتماعي

hgfhpe  2022 2023-2022  

42.  Modality abd Quantificational Force in JA   2022 2023-2022  

43.  
Code-switching in the speech of bilinguals 

in Jordan 
  2022 2023-2022  

44.  

 أدب ونقد

بحث عن الكاتبات العربيات الناطقات باللغة 

 عند 
ً
االنجليزية على أن يحدد العنوان الحقا

 االنتهاء.

 أدب ونقد االستاذة ناديا حمدي
جامعة 

 فيالدلفيا
 سنة -

بداية الفصل 

االول 

2022/2023 

 

45.  Jordan And The West    - سنتين 

بداية الفصل 

االول 

2021/2022 

 

46.   

 التنمية السياسية

)اإلصالح السياس ي في 

 األردن(

اإلصالح السياس ي في األردن: قراءة في حالة 

2022-1282املشاركة السياسية خالل الفترة   

 د. موفق أبو حمود

 د. عبد السالم العودات
سياسيةعلوم   ال يوجد 

األكاديميين، مراكز الدراسات، 

الجامعات، الطلبة، أصحاب 

القرار السياس ي، مؤسسات 

 املجتمع املدني

أشهر 6   2022اكتوبر 
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 القسم الرقم
االولويات واالهتمامات 

 البحثية
 التخصص الباحث والباحثون  املقترحةالبحوث العلمية 

الجهات 

 الداعمة
 الجهات املستفيدة

الفترة الزمنية 

 للتنفيذ
 مالحظات بداية التنفيذ

47.  

ية
نم

الت
ت 

سا
ا در

م 
س

ق
 

اإلصالحات السياسية في األردن لعام 

وأثرها على عملية التنمية  2021/2022

 السياسية: دراسة مقارنة

 ال يوجد علوم سياسية موفق أبو حمود د.

األكاديميين، مراكز الدراسات، 

الجامعات، الطلبة، أصحاب 

القرار السياس ي، مؤسسات 

 املجتمع املدني

أشهر 6   2022ديسمبر  

48.  
Monetary and financial 

side 

The impact of real , monetary and financial  

variables on inflation in the Jordanian 

economy 

 د. عاطف بطارسة

Economics  

of finance 

and 

business 

Philadelphi

a university 
CBJ 5 months 1/11/2022  

42.   

ية
نم

الت
ت 

سا
ا در

م 
س

ق
 

 تنمية سياسية
The Role of the Parliament in Enhancing 

Democracy 
 عبد السالم العودات

دراسات 

 التنمية
 ال يوجد

البرملان األردني ومؤسسات تطوير 

 القطاع العام
شهور  3  1-10-2022  

 Information Technology in Politics تنمية سياسية  .50
 عبد السالم العودات

 مليس القرعان

دراسات 

 التنمية
شهور  3 مؤسسات تطوير القطاع العام ال يوجد  1-12-2022  

51.  

علم االجتماع السياس ي 

)األحزاب السياسية 

 وتنميتها(

نشر ثقافة العمل  دور التعددية الحزبية في

 الحزبي بالجامعات األردنية

 عبد السالم العودات

 هشام بني عمرو 

دراسات 

 التنمية
 ال يوجد

األكاديميين، مراكز الدراسات، 

 الجامعات
شهور  5  1-3-2023  

52.  

 التنمية السياسية

)اإلصالح السياس ي في 

 األردن(

اإلصالح السياس ي في األردن: قراءة في حالة 

2022-1282السياسية خالل الفترة املشاركة   

 موفق أبو حمود

 عبد السالم العودات
 ال يوجد علوم سياسية

أصحاب القرار، مؤسسات 

 املجتمع املدني
أشهر 6   2022اكتوبر 

53.  
التنمية االجتماعية )تطور 

 العملية الحزبية في األردن(

The reality of Jordanian Political Parties at 

the Beginning of 2022 

 هشام بني عمرو 

 إيفا حداد

 علم االجتماع

 علوم سياسية
 ال يوجد

األكاديميين، مراكز الدراسات، 

الجامعات، أصحاب القرار، 

 مؤسسات املجتمع املدني

أشهر 6  
 أيلول 

2022 
 قيد النشر

54.  

التنمية االجتماعية 

واالقتصادية )علم 

 االجتماع االقتصادي(

األردن على التنمية أثر دعم رياديات األعمال في 

 االقتصادية

 هشام بني عمرو 

 إيفا حداد

 علم االجتماع

 علوم سياسية
 ال يوجد

األكاديميين، مراكز الدراسات، 

الجامعات، أصحاب القرار 

 مؤسسات املجتمع املدني

كانون األول  أشهر 8

2022 
 

55.  

علم االجتماع السياس ي 

)األحزاب السياسية 

 وتنميتها(

الحزبية في نشر ثقافة العمل دور التعددية 

 الحزبي بالجامعات األردنية

 عبد السالم العودات

 هشام بني عمرو 

دراسات 

 التنمية
 ال يوجد

األكاديميين، مراكز الدراسات، 

 الجامعات

 شهور  5
1-3-2023  

 الفكر التنموي   .56
التحديات التي تواجه املؤسسات غير الربحية 

األردنوأثرها على مستوى تحقيق التنمية في   
 هشام بني عمرو 

دراسات 

 التنمية
 ال يوجد

نشطاء التنمية، الجمعيات 

واملؤسسات غير الربحية، 

 املنظمات الدولية التنموية

 شهور  6
1-4-2023  



8 
 

 القسم الرقم
االولويات واالهتمامات 

 البحثية
 التخصص الباحث والباحثون  املقترحةالبحوث العلمية 

الجهات 

 الداعمة
 الجهات املستفيدة

الفترة الزمنية 

 للتنفيذ
 مالحظات بداية التنفيذ

57.  

 ي
فس

الن
د 

شا
إلر

م ا
س

ق
 

 التعلم اإللكتروني

Effectiveness of Blended Learning 

Strategies in Jordanian Universities: 

Faculty Members’ Point of View 

 أصول التربية د. أماني الجرار

 

Researchers& Philadelphia 

University   & research 

community 

 التعليم

2022-2023 2022  

58.  

Developing Distance Learning in Jordanian 

Schools: Institutional and Teachers’ 

Responsibilities 

s during COVID-19 Pandemic 

 

Researchers& Philadelphia 

University   & research 

community 

 التعليم

2022-2023 2022  

52.  

Role of Media Literacy in Confronting Hate 

Speech among Jordanian Society 

Components: A Quantitative Analytical 

Study 

 

Researchers& Philadelphia 

University   & research 

community 

 التعليم

2022-2023 2022  

60.  

Jordan throughout Civilizations- Modern 

Jordan 

 فصل من كتاب

 

Researchers& Philadelphia 

University   & research 

community 

2022-2023 2022  

61.  
Education in the Metaverse World: The 

Case of Jordan 
 

Researchers& Philadelphia 

University   & research 

community 

2022-2024 2022  

62.  

 ي
فس

الن
د 

شا
إلر

م ا
س

ق
 

 التعلم اإللكتروني

Education in the Metaverse World: The 

Case of Jordan 

 أصول التربية د. أماني جرار

 

Researchers& Philadelphia 

University   & research 

community 

2022-2024 2022  

63.  

Big data for smarter education: the case of 

Jordan 

The Role of Blockchain Technology in 

Changing E-Learning: The Case of Jordan 

 

Researchers& Philadelphia 

University   & research 

community 

2022-2024   

64.  

Effectiveness of Blended Learning 

Strategies in Jordanian Universities: 

Faculty Members’ Point of View 

 

Researchers& Philadelphia 

University   & research 

community 

 التعليم
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 القسم الرقم
االولويات واالهتمامات 

 البحثية
 التخصص الباحث والباحثون  املقترحةالبحوث العلمية 

الجهات 

 الداعمة
 الجهات املستفيدة

الفترة الزمنية 

 للتنفيذ
 مالحظات بداية التنفيذ

65.  

علم النفس واالرشاد 

 النفس ي

الصحة النفسية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى 

عينة من اعضاء هيئة التدريس في جامعة 

 فيالدلفيا

د. عدنان الطوباس ي 

 وآخرون

علم نفس 

 تربوي 

  2022 2023 الطلبة والباحثون واملجتمع 

66.  
اليقظة العقلية وعالقتها بالتنظيم االنفعالي 

 لدى عينة من طلبة الجامعات
  2022 2023 الطلبة والباحثون واملجتمع  د. عدنان الطوباس ي

67.  
التفكير الناقد وعالقته بالتحصيل الدراس ي 

 لدى عينة من طلبة جامعة فيالدلفيا

د. عدنان الطوباس ي 

 وآخرون
  2022 2023 الطلبة والباحثون واملجتمع 

68.  
القلق النفس ي لجائحة كورونا لدى عينة من 

 طلبة كلية الهندسة في جامعة فيالدلفيا
  2022 2023 الطلبة والباحثون واملجتمع  د. عدنان الطوباس ي

62.  

جودة الحياة االنفعالية وعالقتها بمستوى 

الطموح لدى  عينة من طلبة كلية العلوم 

 التربوية في الجامعة األردنية

د. عدنان الطوباس ي 

 وآخرون
  2022 2022 الطلبة والباحثون واملجتمع 

70.  

 ي
فس

الن
د 

شا
إلر

م ا
س

ق
 

علم النفس واالرشاد 

 النفس ي

الذكاء االنفعالي وعالقته باكتساب املهارات 

اللغوية عند طلبة كلية اآلداب في جامعة 

 د. عدنان الطوباس ي فيالدلفيا
علم نفس 

 تربوي 

  2022 2023 الطلبة والباحثون واملجتمع 

  2021 2023 الطلبة والباحثون واملجتمع  كتاب : علم النفس الصحي  .71

72.  

االرشاد النفس ي ارشاد 

 اسري 

قائم على إرشاد اسري  اثر برنامج ارشادي 

اكتساب املهارات واملعارف الحياتية الالزمة 

 لتكوين اسر صحية

 د. سناء الخوالدة
إرشاد نفس ي 

 وتربوي 

 

طلبة جامعة فيالدلفيا طلبة 

 املدارس

2022 2022-2023  

73.  

منهي العالقة بين امليول املهنية ودافعية    إرشاد

الطلبة  وتحصيلهم لدى طلبة جامعة  

 فيالدلفيا.

 2022 2022-2023  

74.  

رشاد نفس ي العالقة بين أنماط الشخصية  

واألفكار الالعقالنية  لدى طلبة جامعة 

 فيالدلفيا.

 2022 2022-2023  

75.  
األسرية  على إرشاد تربوي  اثر أنماط التنشئة 

 ميول الطلبة املهنية
 2022 2022-2023  

76.  
 االضطرابات النفسية

 الوسواس القهري 

 د. لينة عاشور 
إرشاد نفس ي 

 وتربوي 

 

 الطلبة والباحثون واملجتمع

2022 2023  

ب الشخصية الحديةاضطرا  .77   2022 2023  

  2023 2022  الصحة النفسية االرشاد النفس ي  .78
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 القسم الرقم
االولويات واالهتمامات 

 البحثية
 التخصص الباحث والباحثون  املقترحةالبحوث العلمية 

الجهات 

 الداعمة
 الجهات املستفيدة

الفترة الزمنية 

 للتنفيذ
 مالحظات بداية التنفيذ

72.  
لتميزا مستوى التنمر اللفظي عند طالبات جامعة  

 فيالدلفيا وعالقته باملناعة النفسية

 د. سناء السيد
إرشاد نفس ي 

 وتربوي 

 2/2022 2023-2022 االرشاد النفس ي  
 

80.  

أعراض االضطرابات النفسية الناتجة عن  االضطرابات النفسية 

انتشار فيروس كورونا لدى طالبات جامعة 

 فيالدلفيا 

   1/2022 

 

81.  

ية
سان

إلن
ة ا

سي
سا

األ
م 

لو
لع

م ا
س

ق
 

علم اللغة واألصوات 

 التطبيقي

" Formantsخصائص املكونات الصوتية "

املضطرب نطقيا بنوع التشويه  /r/لصوت الراء 

صوتية  دراسة   -لدى فئة البالغين  في العربية

 تحليلية

 ابتسام حسين
اللغة العربية 

 وآدابها

 
النطق مراكز وعيادات تقويم 

 واللغة
2022 – 2-23 

العام 

الدراس ي 

 الحالي

 

82.  
 علم األصوات التحليلي

 ولغة الخطاب

إيقاع التكرار في شعر نزار قباني وأبعاده  -

الداللية ديوان "تنويعات نزارية على مقام 

 العشق" أنموذًجا

هندسة الصوت والداللة في خطاب "األذان"  -

 في اإلسالم

 
واألصوات تخصص علم اللغة 

 واألدب العربي واألسلوبية
2022 – 2-23 

العام 

الدراس ي 

 الحالي

 

83.  
تعليم العربية للناطقين 

 بغيرها

دور البرمجيات الرقمية في معالجة مشكالت 

النطق لدى متعلمي العربية من الناطقين 

 بغيرها

 
الطلبة غير العرب واملعلمون في 

 مجال العربية لألجانب
2022 – 2-23 

العام 

الدراس ي 

 الحالي

 

 االستشراق واالستعمار  .84
التغلغل األملاني في الدولة العثمانية من خالل 

 االستشراق
 د. أمجد الزعبي

تاريخ أوروبا 

الحديث 

 املعاصر

 سنة طلبة الجامعات واملختصون  -
تشرين أول 

2022 
 

85.  
 األدب الفرنس ي -

التنمية البشرية في ظل  -

الجوائح واستخدام 

 املعلوماتتكنلوجيا 

 فلسفة الشك بين ديكارت وطه حسين

 أدب فرنس ي د. محمد غزو 

  10/2022 سنة املهتمون بالقراءة والثقافة -----

86.  
ووهان حيث ". في الخيال األدبي 12أثر كوفيد 

 " أنموذجا12منشأ كوفيد 
  10/2022 سنة املهتمون بالقراءة والثقافة -----

  10/2022 سنة املهتمون بالقراءة والثقافة ----- مساهمة التكنلوجيا في االدب  .87

 التاريخ العربي االسرائيلي  .88

 
ً
 تاريخيا

ً
 كتب االدب مصدرا

العالقة بين تاريخ الحركة الصهيونية واالدب 

 العبري الحديث

 )دراسة تاريخية ادبية" نماذج مختاره"(

عبدهللا احمد حسن 

 عبدهللا

تاريخ حديث 

 ومعاصر
- -  2022  
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 القسم الرقم

االولويات 

واالهتمامات 

 البحثية

 الجهات املستفيدة الجهات الداعمة التخصص الباحث والباحثون  البحوث العلمية املقترحة
الفترة الزمنية 

 للتنفيذ
 مالحظات بداية التنفيذ

82.  

ية
سان

إلن
ة ا

سي
سا

األ
م 

لو
لع

م ا
س

ق
 

Language 

skills 

Improving English Speaking Through Movie 

Technique 
أساليب  د.فايزه الشروف

 اللغةتدريس 

 انجليزيه

 الفصل االول  الطالب واملدرسين //
بداية الفصل 

 االول 
 

20.  
Language 

skills 

Enhancing and developing English speaking 

skill through computer and mobile games 
 الفصل الثاني الطالب واملدرسين // د.فايزه الشروف

بداية الفصل 

 الثاني
 

21.  

اللغويات 

/اساليب 

غة تدريس الل

 ةاالنجليزي

Arabic-English code switching among Donut 

shop’s employees and customers  in Jordan 
 د الئقه الحموري

اساليب 

 ةتدريس اللغ

 اإلنجليزية

 /اللغويات

  11شهر  فصل دراس ي / الباحثون بةالطل -

22.  
 تنمية املوارد

 البشرية

The impact of electronic systems on the 

performance of internal control in the Greater 

Amman Municipality 

 د. عبير سمارة

 محاسبة

  2022-2-1 شهور 6 القطاع الحكومي 

23.  

معوقات 

تشجيع 

 االستثمار

Conciseness, financial disclosure, and market 

reaction: a textual analysis of annual reports 

in listed Chinese companies 

 د. فهد

 د. علي

 د. جعفر

 د. عبير

  2022-2-1 شهور 6 املستثمرين 

24.  
التنمية 

 البشرية

The impact of technology on the performance 

of organizations: A case study of a number of 

factories operating in Jordan 

 احمد الغول 

 وداد عقرباوي 

تكنولوجيا 

معلومات 

 حاسوبية

 ادارة اعمال

  
 الفصل الثاني

22-23 
10-2022  

25.  
أدب ما بعد 

 االستعمار
   أشهر E - - 6أدب  مرام عليان تحليل الخطاب في نصوص أدبية مختارة

26.  
مدرسة ما بعد 

 الحداثة
   أشهر E - - 6أدب  مرام عليان أدب مقارن 
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 القسم الرقم

االولويات 

واالهتمامات 

 البحثية

 البحوث العلمية املقترحة
الباحث 

 والباحثون 
 الجهات املستفيدة الجهات الداعمة التخصص

الفترة الزمنية 

 للتنفيذ
 مالحظات بداية التنفيذ

27.  

ية
سان

إلن
ة ا

سي
سا

األ
م 

لو
لع

م ا
س

ق
 

األدب 

 األندلس ي

 األدب التربوي 

التعليمية األردنية حضور األندلس في املناهج 

للصفوف اإلعدادية والثانوية بين األعوام 

( / النتاجات التعليمية 2022 -1223)

 واالتجاهات

د. فاطمة 

إبراهيم 

 محيسن

  2022/ 20/2 2022/ 11/ 7 املجتمع املحلي جامعة فيالدلفيا اللغة العربية وآدابها

28.  

األدب 

 األندلس ي

 الجدل الديني

األندلسيين املتأخرين الجدل الديني في كتابات  

د. فاطمة 

إبراهيم 

 محيسن

 جامعة فيالدلفيا اللغة العربية وآدابها
الباحثون وطلبة 

 الجامعات

30/11- 

30/12 
30/11  

22.  
اللغويات 

 التطبيقية
Blended Learning رنا سعيد 

 اللغة اإلنجليزية

 وآدابها
- - 

سنة أكاديمية 

 واحدة
  

 اللغة والترجمة  .100
The impact of e-learning in developing 

students speaking skills 
 نور الشناق

 اللغة اإلنجليزية

 الترجمة
- - 

سنة أكاديمية 

 واحدة
  

101.  
األدب 

اإلنجليزي وعلم 

اللغويات 

وتحليل 

 الخطاب

وأمريكي  تحليل الخطاب في األدب األفر

 في روايات القرن الحادي و العشرين.

ليلى أبو 

 شرخ

اإلنجليزّية اللغة 

 وآدابها
  

العام الجامعي 

2022 – 2023 

تشرين األّول 

2022 
 

102.  
تحليل الخطاب في الشخصيات في روايات 

 مختارة

ايمان عبد 

 العاطي
 - - اللغة اإلنجليزية

سنة أكاديمية 

 واحدة
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 العلومكلية 

 التخصص الباحث والباحثون  البحوث العلمية املقترحة األولويات واالهتمامات البحثية الرقم
الجهات 

 الداعمة
 الجهات املستفيدة

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ

بداية 

 التنفيذ
 مالحظات

الجبر -نظرية البيان  1  

Po

w

er 

Gr

ap

hs 

حجلة د. إيمان أبو  

 د. غادة العفيفي
Math. - 

 رياضيات

 
 سنة

10-

2022 
- 

 الرياضيات التطبيقية 2
نموذج رياض ي لالنسداد 

 القلبشرايين 

كرواني ماهر أ.د.  

 د. خالد الحياصات

الرياضيات 

 التطبيقية
 وزارة الصحة ال يوجد

1-2 

 سنة
10/22 

يفضل الحصول على دعم مالي 

من عمادة البحث العلمي 

 والدراسات العليا

 النمذجة الرياضية 3
نموذج رياض ي لتقليل 

 الفاقد في توزيع املياه
 د. خالد الحياصات

الرياضيات 

 التطبيقية
 02/22 شهر 8-6 شركة مياهنا ال يوجد

يفضل وجود باحث ثاني 

متخصص في تكنولوجيا 

 املعلومات

 النمذجة الرياضية 4

نموذج رياض ي لتحسين قدرة 

وحدات التخزين في بطاريات 

 الخاليا الشمسية

 د. خالد الحياصات
الرياضيات 

 التطبيقية
02/22 شهر 8-6 شركة مياهنا ال يوجد  

ثاني يفضل وجود باحث 

 متخصص في هندسة الطاقة

 

5 Cluster Physics 

Trimers, tetramers, and 

pentamers of Pt and Pb 

microclusters 

1) Dr. Z. El-Bayyari  and 

2) Bothina Hamad 
Physics None 

Researchers in the 

field and academic 

institutions 

2021-2023 2021 

استكمال املوضوع بسب حالتي 

 ألسف.الصحية ل

وسيتم املتابعة خالل العام 

 األكاديمي الحالي.

To be submitted 

6 Early Breast Cancer Detection.  

An Innovative Kinetic 

Study of Early Breast 

Cancer Detection Using 

Infrared 

Microspectroscopy 

Synchrotron Radiation 

Based 

1) Dr. Zuheir El-bayyari. 

2) Dr. Hikmet Abdel-razeq 

3) Dr. Mayysa Al-Husseini 

& others in the field 

at KHCC 

Physics 

KHCC & 

SESAME  

in Jordan 

1) Ministry of 

Health in Jordan & 

2) Researchers    in 

the field 

2021-20xx 
Dec. 

2021 

Waiting for an answer from 

the SESAME project in 

Jordan regarding the final 

situation !. 
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 التخصص الباحث والباحثون  البحوث العلمية املقترحة األولويات واالهتمامات البحثية الرقم
الجهات 

 الداعمة
 الجهات املستفيدة

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ

بداية 

 التنفيذ
 مالحظات

   7 Nano-particles 

Energy Minimization of 

Iridium Nanoclusters and 

Shells (n = 3-381). 

Dr. Z. El-Bayyari   Physics None 

Researchers in the 

field and academic 

institutions 

Might start 

2022-2023 
2022 - 

سنة ال يوجد ال يوجدالجبر .On absorbing ideal Hani kawariq  et al  الجبر 8   
1-9-

 2022

ا اغير االهتمام البحثي وفق ربم

مسار البحث عندي 

 التبولوجي 9
Paracompactness in Coc-

open Sets 

Hani kawariq and Fuad A. 

 Abu Shaheen
التبولوجي 

جامعة 

الشرق 

االوسط 

شهور   4 ال يوجد
1-5-

 2022

تم قبول بحث في مجلة في 

 سكوبي

 

 

10 Matrix Analysis 
Stable Interval 

Polynomials 

Dr. Rola Alseidi 

& 

Prof. Dr. Jurgen Garloff, 

University of Konstanz 

Math.     - 

11 
Numerical 

Analysis 

AI Algorithm to find a 

sequence of consecutive 

Moran Numbers 

Feras Awad 

Dr. Amin Witno 
Math. None 

Researchers in the 

field and academic 

institutions 

2024-2022 2021 

- 

 

 

 

12 Analytical and Kinetic Chemistry   

Spectrophotometric 

investigation of 

polyethylene glycols 

catalyzed reaction of 

catechol and resorcinol 

with cerium ammonium 

sulfate in the aqueous 

medium s 

Adnan A. Dahadha, 

Mohamed J. Saadh, 

Tamara Mfarej, 

Mohammed Hassan, 

Mohammad Abunuwar, 

Nesrin T 

Chemis. None 

Researchers in the 

field and academic 

institutions 

2021-2022 2021 - 

13 Analytical and Kinetic Chemistry   

The oxidation of salicylic 

acid and acetylsalicylic 

acid by water-soluble 

colloidal manganese 

oxide in surfactant and 

Adnan A. Dahadha, 

Mohammed Hassan, 

Mohamma Al-Dhoun, 

Tamara Mfarej, 

Mohammad Abunuwar & 

Chemis. None 

Researchers in the 

field and academic 

institutions 

2020-2021 2020 - 
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 التخصص الباحث والباحثون  البحوث العلمية املقترحة األولويات واالهتمامات البحثية الرقم
الجهات 

 الداعمة
 الجهات املستفيدة

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ

بداية 

 التنفيذ
 مالحظات

polymer media: a kinetic 

and mechanistic 

approach). 

Yazan Batineh 

14 Molecular Breeding 
Introgression Lines in 

Cucubitaceae Family 

Lana Qadumii & Prof. 

Monther Al- Sadder 

Biotech-

nology 
None 

Researchers in the 

field and academic 

institutions 

202x-202x 20xx 
To be submitted after 

correction 

15 
Genetic Diversity 

 

Genetic Diversity 

between Citrullus spps 

Lana Qadumii & Prof. 

Monther Al- Sadder 

Biotech-

nology 
None 

Researchers in the 

field and academic 

institutions 

202x-202x 20xx 
To be submitted after 

correction 

16 Nano-particles 
Green Nanoparticle 

Technology 
Lana Qadumii 

Biotech-

nology 
None 

Researchers in the 

field and academic 

institutions 

202x-202x 20xx 
To be submitted after 

correction 

17 
Gene Isolation and 

Transformation 

Isolation and 

Characterization of 

Drought Induced DREB 

Gene from Bitter Apple 

Citrullus colosynthis. 

Lana Qadumii & Prof. 

Monther Al- Sadder 

Biotech-

nology 
None 

Researchers in the 

field and academic 

institutions 

Might start 

2022-2023 
2022 

Proposal will be submitted  

to scientific research 

committee in Faculty of 

Science 

18 
تحضير ودراسة فاعلية بعض املركبات 

 العضوية

دراسة فاعلية مشتقات 

مركبات اإليميدازوبيريدن 

 املضادة للميكروبات

د.مروان -خديجة العبروني

 أبو حالوة

كيمياء عضوية 

بيولوجيا 

 جزيئية

عمادة 

البحث 

 العلمي 

Researchers in the 

field and academic 

institutions 

2022-2023 
-شباط

2022 
- 

12 

الطرق الحديثة في قراءة  استخدام

تسلسالت األحماض النووية بغرض 

تحديد املورثات والطفرات املسببة 

 لطيف أمراض التوحد

 في األردن

Identifying genes that 

control language and 

social behaviour through 

WGS in families with 

autism 

 أ.د رائدة خليل

تكنولوجيا 

حيوية 

وهندسة 

 الجينات

جامعة 

 فيالدلفيا
 العائالت في االردن

2/2022-

8/2023 

2/

2022 
- 

20 

.إستتتتخدام الطتتترق الحديثتتتة فتتتي قتتتراءة 1

تسلستتتتتتالت األحمتتتتتتاض النوويتتتتتتة بغتتتتتترض 

تحديتتتتتتتتد املورثتتتتتتتتات والطفتتتتتتتترات املستتتتتتتتببة 

 املناعة األولية.ألمراض نقص 

1.Genetics of primary 

immune deficiency. 

 

2. Identifying 

 د. مروان أبو حالوة

تكنولوجيا 

حيوية 

وهندسة 

 الجينات

جامعة 

 فيالدلفيا
 العائالت في االردن

2/2022-

8/2023 

2/

2022 
- 
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 التخصص الباحث والباحثون  البحوث العلمية املقترحة األولويات واالهتمامات البحثية الرقم
الجهات 

 الداعمة
 الجهات املستفيدة

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ

بداية 

 التنفيذ
 مالحظات

.عتتتتتتتتتتتتتتتزل وتعريتتتتتتتتتتتتتتتتف الكائنتتتتتتتتتتتتتتتات الحيتتتتتتتتتتتتتتتتة 2

الدقيقتتتة متتتن بيئتتتات مختلفتتتة فتتتي األردن 

 وخصوصا البحر امليت

microorganisms strains 

in the Dead sea 

   21 

الحديثة في قراءة .إستخدام الطرق 1

تسلسالت األحماض النووية بغرض 

تحديد املورثات والطفرات املسببة 

 ألمراض الجهازين العصبي والعضلي.

.دراسة املتغيرات في املادة الوراثية 2

ببعض األمراض  ومدى إرتباطها

 الشائعة في األردن

.توسيع قاعدة بيانات املتغيرات 3

 الوراثية في األردن

Genetics of 

neurodevelopmental 

disorders 

د. توفيق الفروخأ.   

تكنولوجيا 

حيوية 

وهندسة 

 الجينات

جامعة 

 فيالدلفيا
 العائالت في االردن

2/2022-

8/2023 

2/

2022 
- 
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 األعمالكلية 

 

 مالحظات
بداية 

 التنفيذ

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ

 الجهات املستفيدة
الجهات 

 الداعمة
 البحوث العلمية املقترحة الباحث والباحثون 

األولويات 

واالهتمامات 

 البحثية

 الرقم القسم

اشهر 5 11/2022  –اثر جائحة كورنا على التحصيالت الضريبية  جعفر الصوالحة ال يوجد القطاع الحكومي 

 دليل من االردن

 الضرائب

ة 
سب

حا
امل

م 
س

ق
 

1-  

الفصل االول  

2022-2023  

2022 – 

2023  

 The role of accounting information أ.د قاسم العواقلة  ال يوجد املجتمع املحلي 

systems in the quality of financial reports 

for pharmaceutical companies listed on 

the Amman Stock Exchange 

 

نظم املعلومات 

جودة  –املحاسبية 

  -2 التقارير املالية 

 االول  الفصل 

2022-2023  

2022 – 

2023  

العواقلة قاسم د.أ ال يوجد  املحلي املجتمع   The Moderator Role of Liquidity in the 

Relationship between Accounting and 

Advertising expenditures and financial 

performance of SMEs in Jordan. 

 

االداء املالي للشركات 

 الصغيرة واملتوسطة

3-  

 االول  الفصل 

2022-2023  

2022 – 

2023  

العواقلة قاسم د.أ ال يوجد  املحلي املجتمع   The impact of the effectiveness and 

efficiency of cybersecurity on the quality 

of accounting information 

 

االمن السيبراني 

وجودة املعلومات 

 املحاسبية 
4-  

 االول  الفصل 

2022-2023  

2022 – 

2023  

العواقلة قاسم د.أ ال يوجد  املحلي املجتمع   The effect of using Just in Time in reducing 

industrial costs - evidence from Jordan 

االنتاج في الوقت 

 املحدد 
5-  

 االول  الفصل 

2022-2023  

2022 – 

2023  

العواقلة قاسم د.أ ال يوجد  املحلي املجتمع   The effect of using Just in Time in 

maximized of the profitability - evidence 

from Jordan 

االنتاج في الوقت 

املحدد وتعظيم 

  الربحية

6-  



18 
 

 مالحظات
بداية 

 التنفيذ

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ

 الجهات املستفيدة
الجهات 

 الداعمة
 البحوث العلمية املقترحة الباحث والباحثون 

األولويات 

واالهتمامات 

 البحثية

 الرقم القسم

 1-2-2022 شهور 6   الشركات الصناعية 

 ال يوجد

علي مساعدهد.   

The Impact of Activity-Based Cost 

Approach Application on the Product 

Development in the Industrial Public 

Shareholding Companies in Jordan. 

  -7 تنمية املوارد البشرية

 1-2-2022 شهور 6   
والسوق  املستثمرين

 املالي

عمادة البحث 

/ العلمي

جامعة 

 فيالدلفيا

فهد دعيس د.  

 د. علي مساعدة

نشأت املصري د.   

 د. عبير سمارة

Conciseness, financial disclosure, and 

market reaction: a textual analysis of 

annual reports in listed Chinese 

companies 

الشركات املساهمة 

 والسوق املالي
8-  

2022أيلول/   عام واحد 

 الصناعية الشركات

 في العامة املساهمة

 األردن

 ال يوجد

طالل جريرهأ.د   
منهج التسعير على أساس التكلفة أثر تطبيق 

على هيكلة املنتجات املستهدفة  

العلوم  قطاع

 االنسانية

و االجتماعية 

 واالقتصادية

2-  

 Sep./2022 2022/2023 

Jordanian 

companies listed in 

the Amman stock 

exchange 

 ال يوجد

Dr. Rana Airout 

The Impact of Corporate Social 

Responsibility on Financial Performance. 

Evidence from Jordan 

Corporate social 

responsibility 
10-  

 15.02.2022 10 months املستثمرين 

 ال يوجد

Fahd Alduais, 

Nashat Al-Masria 

and Rana Airout1 

The moderating effect of corporate 

governance on corporate social 

responsibility and information 

asymmetry: An empirical study of Chinese 

listed companies 

العلوم  قطاع

 االنسانية

و االجتماعية 

 واالقتصادية

11-  

 1/11/2022 شهور  7   د. يوسف الهروط ال يوجد الشركات الصناعية 

الستخدام الشبكات العصبية في نموذج مقترح 

التنبؤ باألزمات املالية: دراسة تطبيقية على 

 الشركات املساهمة الصناعية األردنية

 

  -12 التنبؤ والتحليل املالي
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 مالحظات
بداية 

 التنفيذ

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ

 الجهات املستفيدة
الجهات 

 الداعمة
 البحوث العلمية املقترحة الباحث والباحثون 

األولويات 

واالهتمامات 

 البحثية

 الرقم القسم

 1-2-2022 شهور 6   القطاع الحكومي  

 ال يوجد

 The impact of electronic systems on the د. عبير سمارة 

performance of internal control in the 

Greater Amman Municipality 

 تنمية املوارد البشرية

13-  

 1-2-2022 شهور  3   البنوك  

 ال يوجد

 The effect of futures contracts on the risks د. عبير سمارة 

of exchange rate changes, interest, and 

inflation in Jordanian commercial banks 

معوقات تشجيع 

  -14 االستثمار

 

Current 

academic 

year 

2022/2023 

Current 

academic 

year 

2022/2023 

Jordanian 

manufacturing 

companies 

 .Z. Alhatabat. ERP system and management accounting ال يوجد

Management 

accounting and 

information 

technology. 

15-  

تم أنجاز 

الجزء 

الرئيس ي 

وتجميع 

 البيانات

5 – 12  

_2022  

2022 

 

 

 الشركات املتوسطة

والصغيرة في األردن   
 ال يوجد

 

Dr. Nashat Almasri, 

Fahd Alduais and 

Rana 

 

An Examination of the Impact of COVID- 

19 Crisis on Small and Medium-Sized 

Enterprises in Jordan: The Role of the 

Central Bank and Government 

Interventions 

 

لتنمية البشرية في ا

ظل الجوائح 

واستخدام 

علوماتملتكنولوجيا ا . 

16-  

تم أنجاز 

الجزء 

الرئيس ي 

وتجميع 

 البيانات

الفصل 

الدراس ي 

 األول 

8/2022  

الشركات ذات العالقة  عام أكاديمي

 في األردن 

 ال يوجد

Dr. Nashat Almasri Effect for Forensic Accounting on the 

Relationship between corporate 

Governance and Quality of Accounting 

Information 

تنمية البشرية في ظل 

الجوائح واستخدام 

علوماتملتكنولوجيا ا . 17-  

----- 
الفصل االول 

2022 
 البنك املركزي األردني فصل دراس ي

عمادة البحث 

/ العلمي

جامعة 

 فيالدلفيا

Dr. Mohammad O. 

Al-Smadi 

Examining the relationship between 

Financial Literacy and Financial Inclusion 

in Jordan. 

معوقات االستثمار 

وسبل تحقيق األمن 

 الوطني

ة 
لي

ملا
م ا

لو
لع

م ا
س

ق

ية
رف

ص
وامل

 

18-  

----- July 2022 8 months ----- ----- Hassan Aldboush 
The impact of Contingency factors on the 

use of Balanced Scorecard in Jordanian 

Contingency 

factors and 
12-  
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 مالحظات
بداية 

 التنفيذ

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ

 الجهات املستفيدة
الجهات 

 الداعمة
 البحوث العلمية املقترحة الباحث والباحثون 

األولويات 

واالهتمامات 

 البحثية

 الرقم القسم

Manufacturing companies. Balanced 

Scorecard 

----- March 2022 5 months ----- ----- Hassan Aldboush 
Determining Firm Profitability: An 

Empirical Evidence from Jordan 

Financial factors 

that affect firms’ 

profitability 

20-  

 الفصل االول  -----

الفصل 

الثاني من 

العام 

الدراس ي 

2022/2023  

 د. عزالدين عنانزه ----- السوق املالي
Factors affecting Amman  Stock 

Exchange(ASE) 
  -21 االسواق املالية

تعديالت 

جوهرية 

وإعادة 

تحليل على 

 عمل سابق

الفصل 

الدراس ي 

 األول 

11/2/2022  

األكاديميون/  عام أكاديمي

املستثمرون / صناع 

 السياسات

جامعة 

 فيالدلفيا

 

Muneer M. Alshater 

& Osama atayah 

 

 

Synthesising Emerging technologies 

impact on accounting 

الذكاء االصطناعي 

وتعلم اآللة 

  -22 وتطبيقاتها

يحصل قد 

تغيير على 

 الباحثين

الفصل 

الدراس ي 

 األول 

11/2/2022  

األكاديميون/  عام أكاديمي

املستثمرون / صناع 

 السياسات

جامعة 

 فيالدلفيا

 

Muneer M. Alshater 

& Arthur Jin. 

 

Big data recommender system for 

autombile industry: a case study in 

emerging economy 

االصطناعي الذكاء 

وتعلم اآللة 

 وتطبيقاتها
23-  

يحتاج دعم 

مشروع 

 بحث

الفصل 

الدراس ي 

 األول 

11/2/2022  

األكاديميون/  عام أكاديمي

املستثمرون / صناع 

 السياسات

جامعة 

 فيالدلفيا

Muneer M. Alshater 

& Rim El-Khoury & 

Yanshuang Li 

 

Multidiemensional connectedness of 4th 

industrial revolution asset 

الذكاء االصطناعي 

وتعلم اآللة 

 وتطبيقاتها
24-  

يحتاج دعم 

مشروع 

 بحث

تعديالت 

الفصل 

الدراس ي 

 األول 

11/2/2022  

األكاديميون/  عام أكاديمي

املستثمرون / صناع 

 السياسات

جامعة 

 فيالدلفيا

Muneer M. Alshater 

& Rim El-Khoury & 

Huthaifa Alqarallah 

 
 Dynamic Asymmetric Connectedness in 

Technological Sectors 

 

الذكاء االصطناعي 

وتعلم اآللة 

 وتطبيقاتها
25-  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4211242
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4211242
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 مالحظات
بداية 

 التنفيذ

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ

 الجهات املستفيدة
الجهات 

 الداعمة
 البحوث العلمية املقترحة الباحث والباحثون 

األولويات 

واالهتمامات 

 البحثية

 الرقم القسم

جوهرية على 

 عمل سابق

يحتاج دعم 

نشر رسوم 

/ تعديالت 

جوهرية 

على عمل 

 سابق

الفصل 

الدراس ي 

 األول 

11/2/2022  

األكاديميون/  عام أكاديمي

املستثمرون / صناع 

 السياسات

جامعة 

 فيالدلفيا

 

Muneer M. Alshater 

& Mayank Josiphur 

& Rim El-Khoury 

Initial Coin Offering : A review of 

empirical and conceptual studies 

الذكاء االصطناعي 

وتعلم اآللة 

 وتطبيقاتها
26-  

يحتاج دعم 

 رسوم نشر

الفصل 

الدراس ي 

 األول 

11/2/2022  

األكاديميون/  عام أكاديمي

املستثمرون / صناع 

 السياسات

جامعة 

 فيالدلفيا

 

Muneer M. Alshater 

& Mayanak & 

Auerilio Bavaraia 

Nun funjuble tokens: a review of recent 

literature 

الذكاء االصطناعي 

وتعلم اآللة 

 وتطبيقاتها
27-  

يحتاج إلى 

دعم 

مشروع 

 بحث

الفصل 

الدراس ي 

 األول 

11/2/2022  

األكاديميون/  عام أكاديمي

املستثمرون / صناع 

 السياسات

جامعة 

 فيالدلفيا

Muneer M. Alshater 

& Tian Maoxi & 

Nohade Nasrallah 

& Rim El-khoury 

CoVaR network connectedness for 

measuring conditional 

financial contagion from Fintech to 

financial system 

الذكاء االصطناعي 

وتعلم اآللة 

 وتطبيقاتها
28-  

----- 
تشرين أول 

2022 

مع نهاية 

الفصل 

الثاني من 

العام 

 الدراس ي

وزارة األشغال العامة 

عمان الكبرى وأمانة 

 والبلديات

 د.احمد الجيوس ي -----
دور األدوات املالية اإلسالمية في التنمية 

 االقتصادية واالجتماعية )تمويل البنى التحتية(

االقتصاد والتمويل 

 اإلسالمي
22-  

 قطاع الشركات عام أكاديمي  

عمادة البحث 

/ العلمي

جامعة 

 فيالدلفي

Fahd Alduais Does good corporate governance affect 

Information Asymmetry? Evidence from 

Chinese Listed Companies 

العلوم  قطاع

 االنسانية

و االجتماعية 

 واالقتصادية

30-  

 عام أكاديمي  
شركات االتصاالت 

 والقطاع الحكومي

عمادة البحث 

/ العلمي

Fahd and 

Mohammed 

Intention to use digital payment in Yemen 

from the perspective of UTAUT: A cross-

املحاسبة، اإلدارة 

 والتسويق االلكتروني
31-  
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 مالحظات
بداية 

 التنفيذ

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ

 الجهات املستفيدة
الجهات 

 الداعمة
 البحوث العلمية املقترحة الباحث والباحثون 

األولويات 

واالهتمامات 

 البحثية

 الرقم القسم

جامعة 

 فيالدلفي

Alsumadi sectional study 

 عام أكاديمي  

القطاع الحكومي 

وقطاع الشركات 

 واملستثمرين

عمادة البحث 

/ العلمي

جامعة 

 فيالدلفي

Fahd Alduais, Jafer 

and Nashat Al-

Masria 

Examining the impact of corporate 

governance on investors and investee 

companies: Evidence from Yemen 

العلوم  قطاع

 االنسانية

و االجتماعية 

 واالقتصادية

32-  

 اشهر  6 5/2022 
قطاع البنوك 

 والشركات
----- 

Okour,Mohammad 

Fattah, fadi 

Okourk,sarah 

Chong,wei 

The Mediating Role of Perceived Value On 

the Relationship Between Electronic 

Service Quality and Customer Satisfaction 

in Online Banking: 

 ادارة املعرفة واالبداع

ادارة تكنولوجيا 

 املعلومات  

ل 
ما

الع
ة ا

ار
اد

م 
س

ق
 

33-  

 
تشرين االول 

2022 

 الفصل االول 

2022-2023 
 ----- جامعة فيالدلفيا 

أ. د سليمان ال 

 خطاب

The impact of IT on Service Quality case 

study: Philadelphia University 

سلوك املستهلك 

 وجودة الخدمات 
34-  

----- 
تشرين  1

2022 -االول   
شهور  2  

طلبة الجامعات 

 الخاصة
........ 

ابو  د. محمد منصور 

أ. د مروة  ،جليل

 احمد

The Impact of entrepreneurship mentality 

for private  universities students  on 

benefits  from marketing opportunities for 

smart application 

عمليات ادارة و 

يةتسويق  
35-  

----- 
تشرين  1

2022 -االول   
شهور  2  

مركز امللك عبدهللا 

 للتصميم والتطوير
........ 

ابو  د. محمد منصور 

د محمد  ،جليل

د. موس ى  ،العكور 

صبيحإ  

Strategic Planning of Human Resources as 

An Entrance to Enhance Marketing 

Capabilities in the King Abdullah II Center 

for Design and Development (CADPI) 

تسويق و  ادارة

 تطبيقي
36-  

 جامعة فيالدلفيا شهور  8 01.02.2023 -----
جامعة 

 فيالدلفيا
 سالسل التزويد واالدارة اللينة د. محمد النادي

ادارة العمليات 

 وسالسل التزويد
37-  

----- 10-2022 

الفصل 

 الثاني

22-23  

----- ----- 
 احمد الغول 

 وداد عقرباوي 

The role of incentives in effecting change/ 

case Jordanian private institutions 
البشريةالتنمية   38-  

----- 
شهر تشرين 

2022األول   
 جامعة فيالدلفيا ستة أشهر

جامعة 

 فيالدلفيا

Lauy almani, Muneer 

alrwashdeh, Hussam 

The impact of social media influencers on 

purchase intention: the mediating role of 
  -32 التسويق الرقمي
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 مالحظات
بداية 

 التنفيذ

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ

 الجهات املستفيدة
الجهات 

 الداعمة
 البحوث العلمية املقترحة الباحث والباحثون 

األولويات 

واالهتمامات 

 البحثية

 الرقم القسم

alli brand attitude. 

----- 
شهر اب 

2022 
 جامعة فيالدلفيا ستة أشهر

جامعة 

 فيالدلفيا

Muneer 

alrwashdeh, Lauy 

almani, Hussam alli, 

Ibrahim alharazneh 

The influence of supply chain 

management on customer satisfaction: 

the mediating role of service quality and 

gamification. 

  -40 التسويق الرقمي

 
ايلول شهر   

2022 

عام جامعي 

2022-2023  

القطاع الصحي في 

 األردن

جامعة 

 فيالدلفيا
 د. عاطف الراعوش

Transformational leadership impact on 

innovative behavior as perceived by 

healthcare workers 

العلوم  قطاع

 االنسانية

و االجتماعية 

 / واالقتصادية

 التنمية البشرية

ت 
يا

شف
ست

امل
ة  ر

دا
م ا

س
ق

 

41-  

 
 شهر ايلول 

2022 

عام جامعي 

2022-2023  

القطاع الصحي في 

 األردن

جامعة 

 فيالدلفيا

 أ.د خالد سرطاوي 

 فهد دعيس. د

 عاطف الراعوش د

 د. عبير سمارة

Impact of information sharing on 

decision-making team: Evidence from 

Jordanian hospitals 

 العلوم قطاع

 االنسانية

و االجتماعية 

 / واالقتصادية

 التنمية البشرية

42-  

اشهر 10 15.06.2022 -----  
القطاع الصحي في 

 األردن

جامعة 

 فيالدلفيا

 د محمود السحيمات

 عاطف الراعوش د

 فهد دعيس. د

 د علي مساعدة

Impact of adopting the sustainability 

balanced scorecard on Business 

sustainability: Evidence from private 

Jordanian hospitals 

  -43 استدامة االعمال

----- 

1//2022 أشهر 6  القطاع الصحي في  

 األردن

جامعة 

 فيالدلفيا

 Enterprising Health Information  system in د.هبه حتامله

the Jordanian healthcare industry (review 

paper 

ةالصحي ةاملعلوماتي  

44-  
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 مالحظات
بداية 

 التنفيذ

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ

 الجهات املستفيدة
الجهات 

 الداعمة
 البحوث العلمية املقترحة الباحث والباحثون 

األولويات 

واالهتمامات 

 البحثية

 الرقم القسم

اشهر 5 11/2022  –اثر جائحة كورنا على التحصيالت الضريبية  جعفر الصوالحة ال يوجد القطاع الحكومي 

 دليل من االردن

 الضرائب

ة 
سب

حا
امل

م 
س

ق
 

45-  

الفصل االول  

2022-2023  

2022 – 

2023  

 The role of accounting information أ.د قاسم العواقلة  ال يوجد املجتمع املحلي 

systems in the quality of financial reports 

for pharmaceutical companies listed on 

the Amman Stock Exchange 

 

نظم املعلومات 

جودة  –املحاسبية 

  -46 التقارير املالية 

 االول  الفصل 

2022-2023  

2022 – 

2023  

العواقلة قاسم د.أ ال يوجد  املحلي املجتمع   The Moderator Role of Liquidity in the 

Relationship between Accounting and 

Advertising expenditures and financial 

performance of SMEs in Jordan. 

 

االداء املالي للشركات 

 الصغيرة واملتوسطة

47-  

 االول  الفصل 

2022-2023  

2022 – 

2023  

العواقلة قاسم د.أ ال يوجد  املحلي املجتمع   The impact of the effectiveness and 

efficiency of cybersecurity on the quality 

of accounting information 

 

االمن السيبراني 

وجودة املعلومات 

 املحاسبية 
48-  

 االول  الفصل 

2022-2023  

2022 – 

2023  

العواقلة قاسم د.أ ال يوجد  املحلي املجتمع   The effect of using Just in Time in reducing 

industrial costs - evidence from Jordan 

االنتاج في الوقت 

 املحدد 
42-  

 االول  الفصل 

2022-2023  

2022 – 

2023  

العواقلة قاسم د.أ ال يوجد  املحلي املجتمع   The effect of using Just in Time in 

maximized of the profitability - evidence 

from Jordan 

االنتاج في الوقت 

املحدد وتعظيم 

  الربحية

50-  
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 الرقم القسم

 1-2-2022 شهور 6   الشركات الصناعية 

 ال يوجد

 د. علي مساعده

The Impact of Activity-Based Cost 

Approach Application on the Product 

Development in the Industrial Public 

Shareholding Companies in Jordan. 

  -51 تنمية املوارد البشرية

 1-2-2022 شهور 6   
والسوق  املستثمرين

 املالي

البحث عمادة 

/ العلمي

جامعة 

 فيالدلفيا

 د. فهد دعيس

 د. علي مساعدة

نشأت املصري د.   

 د. عبير سمارة

Conciseness, financial disclosure, and 

market reaction: a textual analysis of 

annual reports in listed Chinese 

companies 

الشركات املساهمة 

 والسوق املالي
52-  

2022أيلول/  واحدعام    

 الصناعية الشركات

 في العامة املساهمة

 األردن

 ال يوجد

طالل جريرهأ.د   
منهج التسعير على أساس التكلفة أثر تطبيق 

على هيكلة املنتجات املستهدفة  

العلوم  قطاع

 االنسانية

و االجتماعية 

 واالقتصادية

53-  

 Sep./2022 2022/2023 

Jordanian 

companies listed in 

the Amman stock 

exchange 

 ال يوجد

Dr. Rana Airout 

The Impact of Corporate Social 

Responsibility on Financial Performance. 

Evidence from Jordan 

Corporate social 

responsibility 
54-  

 15.02.2022 10 months املستثمرين 

 ال يوجد

Fahd Alduais, 

Nashat Al-Masria 

and Rana Airout1 

The moderating effect of corporate 

governance on corporate social 

responsibility and information 

asymmetry: An empirical study of Chinese 

listed companies 

العلوم  قطاع

 االنسانية

و االجتماعية 

 واالقتصادية

55-  

 1/11/2022 شهور  7  الهروطد. يوسف  ال يوجد الشركات الصناعية   

نموذج مقترح الستخدام الشبكات العصبية في 

التنبؤ باألزمات املالية: دراسة تطبيقية على 

 الشركات املساهمة الصناعية األردنية

  -56 التنبؤ والتحليل املالي
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األولويات 

واالهتمامات 

 البحثية

 الرقم القسم

 1-2-2022 شهور 6   القطاع الحكومي  

 ال يوجد

 The impact of electronic systems on the د. عبير سمارة 

performance of internal control in the 

Greater Amman Municipality 

 تنمية املوارد البشرية

57-  

 1-2-2022 شهور  3   البنوك  

 ال يوجد

 The effect of futures contracts on the risks د. عبير سمارة 

of exchange rate changes, interest, and 

inflation in Jordanian commercial banks 

معوقات تشجيع 

  -58 االستثمار

 

Current 

academic 

year 

2022/2023 

Current 

academic 

year 

2022/2023 

Jordanian 

manufacturing 

companies 

 .Z. Alhatabat. ERP system and management accounting ال يوجد

Management 

accounting and 

information 

technology. 

52-  

تم أنجاز 

الجزء 

الرئيس ي 

وتجميع 

 البيانات

5 – 12  

_2022  

2022 

 

 

 الشركات املتوسطة

والصغيرة في األردن   

 ال يوجد

 

Dr. Nashat Almasri, 

Fahd Alduais and 

Rana 

 

An Examination of the Impact of COVID- 

19 Crisis on Small and Medium-Sized 

Enterprises in Jordan: The Role of the 

Central Bank and Government 

Interventions 

 

لتنمية البشرية في ا

ظل الجوائح 

واستخدام 

علوماتملتكنولوجيا ا . 

60-  

تم أنجاز 

الجزء 

الرئيس ي 

وتجميع 

 البيانات

الفصل 

الدراس ي 

 األول 

8/2022  

الشركات ذات العالقة  عام أكاديمي

 في األردن 

 ال يوجد

Dr. Nashat Almasri Effect for Forensic Accounting on the 

Relationship between corporate 

Governance and Quality of Accounting 

Information 

 

 

 

 

تنمية البشرية في ظل 

الجوائح واستخدام 

علوماتملتكنولوجيا ا . 

61-  



27 
 

 مالحظات
بداية 

 التنفيذ

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ

 الجهات املستفيدة
الجهات 

 الداعمة
 البحوث العلمية املقترحة الباحث والباحثون 
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----- 
الفصل االول 

2022 
 البنك املركزي األردني فصل دراس ي

عمادة البحث 

/ العلمي

 جامعة

 فيالدلفيا

Dr. Mohammad O. 

Al-Smadi 

Examining the relationship between 

Financial Literacy and Financial Inclusion 

in Jordan. 

معوقات االستثمار 

وسبل تحقيق األمن 

 الوطني

ة 
في

صر
وامل

ة 
لي

ملا
م ا

لو
لع

م ا
س

ق
 

62-  

----- July 2022 8 months ----- ----- Hassan Aldboush 

The impact of Contingency factors on the 

use of Balanced Scorecard in Jordanian 

Manufacturing companies. 

Contingency 

factors and 

Balanced 

Scorecard 

63-  

----- March 2022 5 months ----- ----- Hassan Aldboush 
Determining Firm Profitability: An 

Empirical Evidence from Jordan 

Financial factors 

that affect firms’ 

profitability 

64-  

 الفصل االول  -----

الفصل 

الثاني من 

العام 

الدراس ي 

2022/2023  

 د. عزالدين عنانزه ----- السوق املالي
Factors affecting Amman  Stock 

Exchange(ASE) 
  -65 االسواق املالية

تعديالت 

جوهرية 

وإعادة 

 تحليل على

 عمل سابق

الفصل 

الدراس ي 

 األول 

11/2/2022  

األكاديميون/  عام أكاديمي

املستثمرون / صناع 

 السياسات

جامعة 

 فيالدلفيا

 

Muneer M. Alshater 

& Osama atayah 

 

 

Synthesising Emerging technologies 

impact on accounting 

الذكاء االصطناعي 

وتعلم اآللة 

  -66 وتطبيقاتها

قد يحصل 

تغيير على 

 الباحثين

الفصل 

الدراس ي 

 األول 

11/2/2022  

األكاديميون/  عام أكاديمي

املستثمرون / صناع 

 السياسات

جامعة 

 فيالدلفيا

 

Muneer M. Alshater 

& Arthur Jin. 

 

Big data recommender system for 

autombile industry: a case study in 

emerging economy 

الذكاء االصطناعي 

وتعلم اآللة 

 وتطبيقاتها
67-  
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الفترة 

الزمنية 
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 الجهات املستفيدة
الجهات 

 الداعمة
 البحوث العلمية املقترحة الباحث والباحثون 

األولويات 

واالهتمامات 

 البحثية

 الرقم القسم

يحتاج دعم 

مشروع 

 بحث

الفصل 

الدراس ي 

 األول 

11/2/2022  

األكاديميون/  عام أكاديمي

املستثمرون / صناع 

 السياسات

جامعة 

 فيالدلفيا

Muneer M. Alshater 

& Rim El-Khoury & 

Yanshuang Li 

 

Multidiemensional connectedness of 4th 

industrial revolution asset 

الذكاء االصطناعي 

وتعلم اآللة 

 وتطبيقاتها
68-  

يحتاج دعم 

مشروع 

 بحث

تعديالت 

جوهرية على 

 عمل سابق

الفصل 

الدراس ي 

 األول 

11/2/2022  

األكاديميون/  عام أكاديمي

املستثمرون / صناع 

 السياسات

جامعة 

 فيالدلفيا

Muneer M. Alshater 

& Rim El-Khoury & 

Huthaifa Alqarallah 

 
 Dynamic Asymmetric Connectedness in 

Technological Sectors 

 

الذكاء االصطناعي 

وتعلم اآللة 

  -62 وتطبيقاتها

يحتاج دعم 

نشر رسوم 

/ تعديالت 

جوهرية 

على عمل 

 سابق

الفصل 

الدراس ي 

 األول 

11/2/2022  

األكاديميون/  عام أكاديمي

املستثمرون / صناع 

 السياسات

جامعة 

 فيالدلفيا

 

Muneer M. Alshater 

& Mayank Josiphur 

& Rim El-Khoury 

Initial Coin Offering : A review of 

empirical and conceptual studies 

الذكاء االصطناعي 

وتعلم اآللة 

 وتطبيقاتها
70-  

يحتاج دعم 

 رسوم نشر

الفصل 

الدراس ي 

 األول 

11/2/2022  

األكاديميون/  عام أكاديمي

املستثمرون / صناع 

 السياسات

جامعة 

 فيالدلفيا

 

Muneer M. Alshater 

& Mayanak & 

Auerilio Bavaraia 

Nun funjuble tokens: a review of recent 

literature 

الذكاء االصطناعي 

وتعلم اآللة 

 وتطبيقاتها
71-  

يحتاج إلى 

دعم 

مشروع 

 بحث

الفصل 

الدراس ي 

 األول 

11/2/2022  

األكاديميون/  عام أكاديمي

املستثمرون / صناع 

 السياسات

جامعة 

 فيالدلفيا

Muneer M. Alshater 

& Tian Maoxi & 

Nohade Nasrallah 

& Rim El-khoury 

CoVaR network connectedness for 

measuring conditional 

financial contagion from Fintech to 

financial system 

الذكاء االصطناعي 

وتعلم اآللة 

  -72 وتطبيقاتها

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4211242
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4211242
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 الداعمة
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 البحثية

 الرقم القسم

----- 
تشرين أول 

2022 

مع نهاية 

الفصل 

الثاني من 

العام 

 الدراس ي

وزارة األشغال العامة 

وأمانة عمان الكبرى 

 والبلديات

 د.احمد الجيوس ي -----
دور األدوات املالية اإلسالمية في التنمية 

 االقتصادية واالجتماعية )تمويل البنى التحتية(

االقتصاد والتمويل 

 اإلسالمي
73-  

 قطاع الشركات عام أكاديمي  

عمادة البحث 

/ العلمي

جامعة 

 فيالدلفي

Fahd Alduais Does good corporate governance affect 

Information Asymmetry? Evidence from 

Chinese Listed Companies 

العلوم  قطاع

 االنسانية

و االجتماعية 

 واالقتصادية

74-  

 عام أكاديمي  
شركات االتصاالت 

 والقطاع الحكومي

عمادة البحث 

/ العلمي

جامعة 

 فيالدلفي

Fahd and 

Mohammed 

Alsumadi 

Intention to use digital payment in Yemen 

from the perspective of UTAUT: A cross-

sectional study 

 ، اإلدارةاملحاسبة

 والتسويق االلكتروني
75-  

 عام أكاديمي  

القطاع الحكومي 

 وقطاع الشركات

 واملستثمرين

عمادة البحث 

/ العلمي

جامعة 

 فيالدلفي

Fahd Alduais, Jafer 

and Nashat Al-

Masria 

Examining the impact of corporate 

governance on investors and investee 

companies: Evidence from Yemen 

العلوم  قطاع

 االنسانية

و االجتماعية 

 واالقتصادية

76-  

 اشهر  6 5/2022 
قطاع البنوك 

 والشركات
----- 

Okour,Mohammad 

Fattah, fadi 

Okourk,sarah 

Chong,wei 

The Mediating Role of Perceived Value On 

the Relationship Between Electronic 

Service Quality and Customer Satisfaction 

in Online Banking: 

 ادارة املعرفة واالبداع

ادارة تكنولوجيا 

 املعلومات  

ل 
ما

الع
ة ا

ار
اد

م 
س

ق
 

77-  

 
االول تشرين 

2022 

 الفصل االول 

2022-2023 
 ----- جامعة فيالدلفيا 

أ. د سليمان ال 

 خطاب

The impact of IT on Service Quality case 

study: Philadelphia University 

سلوك املستهلك 

 وجودة الخدمات 
78-  

----- 
تشرين  1

2022 -االول   
شهور  2  

طلبة الجامعات 

 الخاصة
........ 

ابو  منصور د. محمد 

أ. د مروة  ،جليل

The Impact of entrepreneurship mentality 

for private  universities students  on 

عمليات ادارة و 

يةتسويق  
72-  
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 التنفيذ
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 الداعمة
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األولويات 

واالهتمامات 

 البحثية

 الرقم القسم

 benefits  from marketing opportunities for احمد

smart application 

----- 
تشرين  1

2022 -االول   
شهور  2  

مركز امللك عبدهللا 

 للتصميم والتطوير
........ 

ابو  د. محمد منصور 

د محمد  ،جليل

د. موس ى  ،العكور 

صبيحإ  

Strategic Planning of Human Resources as 

An Entrance to Enhance Marketing 

Capabilities in the King Abdullah II Center 

for Design and Development (CADPI) 

تسويق و  ادارة

 تطبيقي
80-  

 جامعة فيالدلفيا شهور  8 01.02.2023 -----
جامعة 

 فيالدلفيا
 سالسل التزويد واالدارة اللينة د. محمد النادي

ادارة العمليات 

 وسالسل التزويد
81-  

----- 10-2022 

الفصل 

 الثاني

22-23  

----- ----- 
 احمد الغول 

 وداد عقرباوي 

The role of incentives in effecting change/ 

case Jordanian private institutions 
  -82 التنمية البشرية

----- 
شهر تشرين 

2022األول   
 جامعة فيالدلفيا ستة أشهر

جامعة 

 فيالدلفيا

Lauy almani, Muneer 

alrwashdeh, Hussam 

alli 

The impact of social media influencers on 

purchase intention: the mediating role of 

brand attitude. 

  -83 التسويق الرقمي

----- 
شهر اب 

2022 
 جامعة فيالدلفيا ستة أشهر

جامعة 

 فيالدلفيا

Muneer 

alrwashdeh, Lauy 

almani, Hussam alli, 

Ibrahim alharazneh 

The influence of supply chain 

management on customer satisfaction: 

the mediating role of service quality and 

gamification. 

  -84 التسويق الرقمي

 
 شهر ايلول 

2022 

عام جامعي 

2022-2023  

القطاع الصحي في 

 األردن

جامعة 

 فيالدلفيا
 د. عاطف الراعوش

Transformational leadership impact on 

innovative behavior as perceived by 

healthcare workers 

العلوم  قطاع

 االنسانية

و االجتماعية 

 / واالقتصادية

 التنمية البشرية

ة  ر
دا

م ا
س

ق

ت 
يا

شف
ست

امل
 

85-  
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 شهر ايلول 

2022 

عام جامعي 

2022-2023  

القطاع الصحي في 

 األردن

جامعة 

 فيالدلفيا

 أ.د خالد سرطاوي 

 فهد دعيس. د

 عاطف الراعوش د

 د. عبير سمارة

Impact of information sharing on 

decision-making team: Evidence from 

Jordanian hospitals 

العلوم االنسانية قطاع  

و االجتماعية 

التنمية  واالقتصادية/ 

 البشرية

86-  

اشهر 10 15.06.2022 -----  
القطاع الصحي في 

 األردن

جامعة 

 فيالدلفيا

 د محمود السحيمات

 عاطف الراعوش د

 فهد دعيس. د

 د علي مساعدة

Impact of adopting the sustainability 

balanced scorecard on Business 

sustainability: Evidence from private 

Jordanian hospitals 

  -87 استدامة االعمال

----- 

1//2022 أشهر 6  القطاع الصحي في  

 األردن

جامعة 

 فيالدلفيا

 Enterprising Health Information  system in د.هبه حتامله

the Jordanian healthcare industry (review 

paper 

ةالصحي ةاملعلوماتي  

88-  
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 الحقوق كلية 
 

 بداية التنفيذ مالحظات

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ

الجهات 

 املستفيدة
 الجهات الداعمة

الباحث 

 والباحثون 
 الرقم القسم األولويات واالهتمامات البحثية البحوث العلمية املقترحة

 

الفصل 

-2022الثاني

2023 

فصل 

 واحد

املجتمع 

 املحلي

القطاع 

 التشريعي

 

 –جامعة فيالدلفيا 

عمادة البحث 

العلمي والدراسات 

 العليا

د. ايناس 

 قطيشات

 

متتدى كفايتتة أحكتتام القتتانون األردنتتي فتتي 

تنظتتتتتتتتتتتتتتتتتتيم عمتتتتتتتتتتتتتتتتتتل املنشتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتغيرة 

 واملتوسطة
  األساسية:في قطاع العلوم 

  مواكبتتتتتة املستتتتتتجدات القانونيتتتتتة فتتتتتي قطتتتتتاع التكنولوجيتتتتتا

 . وبيئة االعمالالحديثة 

 1 

 

الفصل 

-2022الثاني

2023 

فصل 

 واحد

املجتمع 

 املحلي

القطاع 

 التشريعي

 

 –جامعة فيالدلفيا 

عمادة البحث 

العلمي والدراسات 

 العليا

 . بسام الطراونةد

 

د. ايناس 

 قطيشات

كتاب املدخل الى حقوق امللكية 

 الفكرية

 

الفصل 

-2022االول 

2023 

فصل 

 واحد

املجتمع 

 املحلي

القطاع 

 التشريعي

 –جامعة فيالدلفيا 

عمادة البحث 

العلمي والدراسات 

 العليا

ايناس د. 

 قطيشات

 د. بسام الطراونة

أ. د.  أسامة 

 النعيمات

 الطبيعة القانونية للعقود الذكية

 في قطاع علوم االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات: 

  وتقنيتات األبحاث القانونية املتعلقة بالواقع االفتراض ي

البلتتتتتتتتتتتتتوك الشتتتتتتتتتتتتتين وقتتتتتتتتتتتتتدرة النصتتتتتتتتتتتتتوص القانونيتتتتتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتتتتتى 

 االستجابة ملتغيرات العصر الرقمي.

  دراستتتتتتتتتتتتة التطبيقتتتتتتتتتتتتتات القضتتتتتتتتتتتتتائية املحليتتتتتتتتتتتتتة واإلقليميتتتتتتتتتتتتتة

يع القانونيتتتتتتتتتتتتتة املستتتتتتتتتتتتتتتجدة ضتتتتتتتتتتتتتتوالدوليتتتتتتتتتتتتتة ملختلتتتتتتتتتتتتتف املوا

 في قطاع التكنولوجيا الحديثة
ً
 وتحديدا

 2 

 

الفصل 

-2022الثاني

2023 

فصل 

 واحد

املجتمع 

 املحلي

القطاع 

 التشريعي

 

 –جامعة فيالدلفيا 

عمادة البحث 

العلمي والدراسات 

 العليا

 د. بسام الطراونة

د. ايناس 

 قطيشات

 

 

رفع الحماية الجزائية عن الشتيكات فتي 

 التشريع االردني

 في قطاع العلوم اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية: 

  دراستتتتتتتتتتتتة التطبيقتتتتتتتتتتتتتات القضتتتتتتتتتتتتتائية املحليتتتتتتتتتتتتتة واإلقليميتتتتتتتتتتتتتة

والدوليتتتتتتتتتتتتتة ملختلتتتتتتتتتتتتتف املواضتتتتتتتتتتتتتتيع القانونيتتتتتتتتتتتتتة املستتتتتتتتتتتتتتتجدة 

 فتتتتتتتتتي قطتتتتتتتتتاع التكنولوجيتتتتتتتتتا الحديثتتتتتتتتتة والعقتتتتتتتتتود 
ً
وتحديتتتتتتتتتدا

التجاريتتتتتتتتتتتة والقتتتتتتتتتتتانون اإلداري وبيئتتتتتتتتتتتة االعمتتتتتتتتتتتال وقتتتتتتتتتتتانون 

التحكتتتتتتتتتتتيم والقتتتتتتتتتتتانون املتتتتتتتتتتتدني والقتتتتتتتتتتتانون التتتتتتتتتتتدولي العتتتتتتتتتتتام 

 والدستوري.

  االثتتتتتتتار القانونيتتتتتتتة لوستتتتتتتائل التواصتتتتتتتل االجتمتتتتتتتاعي وستتتتتتتبل

 ة.الحماية القانوني

 3 

 

الفصل 

-2022الثاني

2023 

فصل 

 واحد

املجتمع 

 املحلي

القطاع 

 التشريعي

 

 –جامعة فيالدلفيا 

عمادة البحث 

العلمي والدراسات 

 العليا

د. مؤيد الخوالدة 

 واخرون
 العالقة بين علم النفس وعلم االجرام



33 
 

 بداية التنفيذ مالحظات

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ

الجهات 

 املستفيدة
 الجهات الداعمة

الباحث 

 والباحثون 
 الرقم القسم األولويات واالهتمامات البحثية البحوث العلمية املقترحة

 
الفصل 

-2022الثاني  

فصل 

 واحد

املجتمع 

 املحلي

القطاع 

 التشريعي

 

 –فيالدلفيا جامعة 

عمادة البحث 

العلمي والدراسات 

 العليا

 د. بسام الطراونة

د. ايناس 

 قطيشات

 

 االصناف النباتية في التشريع االردني

 

 

الفصل 

-2022الثاني

2023 

فصل 

 واحد

املجتمع 

 املحلي

القطاع 

 التشريعي

 

 –جامعة فيالدلفيا 

عمادة البحث 

العلمي والدراسات 

 العليا

 د. مؤيد الخوالدة

واخرون   

متتتتتتتتتتتتتتدى املستتتتتتتتتتتتتتؤولية الجزائيتتتتتتتتتتتتتتة ملروجتتتتتتتتتتتتتتي 

 الشائعات االلكترونية

 

الفصل 

-2022االول 

2023 

فصل 

 واحد

املجتمع 

 املحلي

القطاع 

 التشريعي

 

 –جامعة فيالدلفيا 

عمادة البحث 

العلمي والدراسات 

 العليا

د. مؤيد الخوالدة 

واخرون   

االدعتتتتتتاء بتتتتتتالحق الشخ تتتتتت ي فتتتتتتي جريمتتتتتتة 

 اإللكترونية الذم والقدح والتحقير 

 

الفصل 

-2022االول 

2023 

فصل 

 واحد

املجتمع 

 املحلي

القطاع 

 التشريعي

 

 –جامعة فيالدلفيا 

عمادة البحث 

العلمي والدراسات 

 العليا

رأفت  د.

الخوالدة  

 واخرون

املستتتتتتتؤولية الجزائيتتتتتتتتة ملنظمتتتتتتتة الصتتتتتتتتحة 

 العاملية في انتشار وباء كورونا 

 

الفصل 

-2022الثاني

2023 

فصل 

 واحد

املجتمع 

 املحلي

القطاع 

 التشريعي

 

 –جامعة فيالدلفيا 

عمادة البحث 

العلمي والدراسات 

 العليا

رأفت  د.

الخوالدة  

 واخرون

جهتتود النجنتتة الدوليتتة للصتتليب األحمتتر 

فتتتتتتتتتتتتتتتي نشتتتتتتتتتتتتتتتر قواعتتتتتتتتتتتتتتتد القتتتتتتتتتتتتتتتانون التتتتتتتتتتتتتتتدولي 

 اإلنساني

 

الفصل 

-2022االول 

2023 

فصل 

 واحد

املجتمع 

 املحلي

القطاع 

 التشريعي

 

 –جامعة فيالدلفيا 

عمادة البحث 

العلمي والدراسات 

 العليا

 د. بسام الطراونة

د. ايناس 

 قطيشات

 

صالحيات وضوابط عمل مسجل 

 العالمات التجارية

 ي قطاع املشروعات االبتكارية والريادية:ف

  تحليتتتتتتتتتتتتتتتل النصتتتتتتتتتتتتتتتوص القانونيتتتتتتتتتتتتتتتة وتقتتتتتتتتتتتتتتتديم املقترحتتتتتتتتتتتتتتتات

 القانونية بشأن مختلف اعمال القطاع الحكومي.

  تحليتتتتتتتتتتتتتتتل النصتتتتتتتتتتتتتتتوص القانونيتتتتتتتتتتتتتتتة وتقتتتتتتتتتتتتتتتديم املقترحتتتتتتتتتتتتتتتات

 4 
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 بداية التنفيذ مالحظات

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ

الجهات 

 املستفيدة
 الجهات الداعمة

الباحث 

 والباحثون 
 الرقم القسم األولويات واالهتمامات البحثية البحوث العلمية املقترحة

 

الفصل 

-2022االول 

2023 

فصل 

 واحد

املجتمع 

 املحلي

القطاع 

 التشريعي

 

 –جامعة فيالدلفيا 

عمادة البحث 

العلمي والدراسات 

 العليا

 د. بسام الطراونة

د. ايناس 

 قطيشات

 

The Criminal Responsibility Of 

Ministers In The Constitutions Of 

Arab Monarchies: A Comparative 

Study 

 القانونية بشأن املسائل املتعلقة بالذكاء االصطناعي
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 كلية الصيدلة
 

األولويات 

واالهتمامات البحثية 

 الوطنية

 البحوث العلمية املقترحة
الباحث 

 والباحثون 
 التخصص

الجهات 

 الداعمة
 املستفيدةالجهات 

الفترة الزمنية 

 للتنفيذ

بداية 

 التنفيذ
 مالحظات

التصنيع الدوائي  .1

وتقنيات ايصال 

 الدواء.

 

Bioanalytical Method Development 

for the Determination of Setiptiline 

in Human Plasma 

 د. أحمد النجار

 

 

Pharmaceutical analysis 

 

جامعة 

 فيالدلفيا

Public health community 

 

1 year 

 
2022  

anticancer effect of nicotinic acid 

derivative 

 د. سهى طلفاح

 

drug discovery 

 

جامعة 

 فيالدلفيا

Public health community and 

pharmaceutical industries 

18 months 

 
2022  

Development of smart nanoparticles 

drug delivery systems 

 سعيد مرجيد. 

 

Pharmaceutics 

 

جامعة 

 فيالدلفيا

Public health community and 

pharmaceutical industries 

1 year 

 
2022  

Improved inhlaed antibiotic 

formulation for treatment of COPD 

 د. رهام الجالمده

 

Pharmaceutics 

 

جامعة 

 فيالدلفيا

Public health community and 

pharmaceutical industries 
2 years 2023  

املطاعيم  .2

واملضادات 

الحيوية 

ومضادات 

الفيروسات 

ومقاومة 

 امليكروبات

Nanoparticle delivery system for the 

delivery of vaccines 
 د. يزن الظاهر

Nano-drug delivery and 

antimicrobial agent 

 

جامعة 

 فيالدلفيا

Public health community and 

pharmaceutical industries 

 

1.5 year 

 
2023  

Huminization of murine monoclonal 

antibodies by using transgenic mice 
 د. محمد الشوملي

Biotechnology 

 

جامعة 

 فيالدلفيا

Public health community and 

pharmaceutical industries 

 

3 years 2023  

واالمراض االوبئة  .3

 السارية

Identification of active constituents 

in biologically active plant extracts 

د. منال 

الحسبان، د. 

 سهى طلفاح

Phytochemistry and 

drug discovery 

 

جامعة 

 فيالدلفيا

Public health community and 

pharmaceutical industries 

 

2 years 2023  

النفسية الصحة  .4

واملجتمعية في 

 ظروف الكوارث

Biological Activity of Quinazoline 

Derivatives 

 د. وفاء الحوراني، 

 د بران كيشور 

molecular 

pharmacology and drug 

discovery 

جامعة 

 فيالدلفيا

Public health community and 

pharmaceutical industries 
2 years 2023 

 

Effect of household cleaners on skin 

permeability 
 Pharmaceutical Sciences د. رندا منصور 

جامعة 

 فيالدلفيا
Public health and community 1.5 years 2022 
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األولويات 

واالهتمامات البحثية 

 الوطنية

 البحوث العلمية املقترحة
الباحث 

 والباحثون 
 التخصص

الجهات 

 الداعمة
 الجهات املستفيدة

الفترة الزمنية 

 للتنفيذ

بداية 

 التنفيذ
 مالحظات

ادارة املوارد  .5

 الطبية
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

االستعدادات  .6

الجينية والوراثية 

واملناعية 

لألمراض بما فيها 

السرطانات 

 وعالجها.

metabolism and biopharmaceutical 

studies of Jordanian prolpolis 

 

 شنودةد. عبير 

 

Biotechnology 

 

جامعة 

 فيالدلفيا

Drug delivery and formulation 

design 

1 year 

 
2022  
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 الهندسة والتكنولوجياكلية 
 
 

 التخصص الباحث والباحثون  البحوث العلمية املقترحة االولويات واالهتمامات البحثية الرقم
الجهات 

 الداعمة
 الجهات املستفيدة

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ

 مالحظات بداية التنفيذ

1 

تطبيقات الذكاء االصطناعي في انظمة 

 امليكاترونكس.

التطبيقات الهندسية والتكنولوجية في 

 الذكاء االصطناعي في عمليات اإلنتاج.

ANFIS based MPPT controller for DC 

motor drives supplied by PV power 

system 

موس ى العبيديأ.د. قاسم   
هنسة 

 امليكاترونكس
 فيالدلفيا

سنة  

 دراسية

 

 1فصل 

2022-2023 

 

 

2 

تطبيقات الذكاء االصطناعي في انظمة 

 امليكاترونكس.

التطبيقات الهندسية والتكنولوجية في 

 الذكاء االصطناعي في عمليات اإلنتاج.

ANFIS-Based Anti-swing Control of 

Automatic Tower Crane 
قاسم موس ى العبيديأ.د.   

هنسة 

 امليكاترونكس
 فيالدلفيا

سنة  

 دراسية

 

 1فصل 

2022-2023 

 

 

3 

تطبيقات الذكاء االصطناعي في انظمة 

 امليكاترونكس.

التطبيقات الهندسية والتكنولوجية في 

 الذكاء االصطناعي في عمليات اإلنتاج.

Deep-Learning Based Faults Detection 

and Classification in Photovoltaic 

Systems 

 أ.د. قاسم موس ى العبيدي
هنسة 

 امليكاترونكس
 فيالدلفيا

سنة  

 دراسية

 

 1فصل 

2022-2023 

 

 

4 

تطبيقات الذكاء االصطناعي في انظمة 

 الطاقة املتجددة.

تكامل استخدام املياه والطاقة املتجددة 

 والتدوير.

An ANFIS-Based MPPT Controller for a 

Photovoltaic Water Pumping System 
 أ.د. قاسم موس ى العبيدي

هنسة 

 امليكاترونكس
 فيالدلفيا

سنة  

 دراسية

 

 1فصل 

2022-2023 

 

 

5 

توظيف الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة 

-في التطبيقات الهندسية والتكنولوجية

تطبيقات التحكم في مجاالت انظمة 

 القوى الكهربائية.

Intelligent Control in the Distribution 

Network 

 أ.د. جاسم غائب،

د. فراس عبيدات،    

 م. سامر صالح

هنسة 

 امليكاترونكس
 فيالدلفيا

شركة توليد وتوزيع 

 الكهرباء

سنة 

 دراسية

 

 1فصل 

2022-2023 

 

 

6 

توظيف الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة 

-في التطبيقات الهندسية والتكنولوجية

في مجاالت انظمة تطبيقات التحكم 

 القوى الكهربائية.

Intelligent Control in the Distribution 

Network. 

أ.د. جاسم غائب، 

 أ.د.محمد بني يونس، 

 م. سامر صالح

هنسة 

 امليكاترونكس
 فيالدلفيا

شركة توليد وتوزيع 

 الكهرباء

 

سنة 

 دراسية

 

 1فصل 

2022-2023 

 

 

7 

توظيف الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة 

-في التطبيقات الهندسية والتكنولوجية

تطبيقات التحكم في مجاالت انظمة 

Intelligent Control in the Power 

Systems. 

 أ.د. جاسم غائب، 

 م. سامر صالح

هنسة 

 امليكاترونكس

 

 فيالدلفيا

شركة توليد وتوزيع 

  الكهرباء 

 

سنة 

 دراسية

 

 1فصل 

2022-2023 

 

 



38 
 

 التخصص الباحث والباحثون  البحوث العلمية املقترحة االولويات واالهتمامات البحثية الرقم
الجهات 

 الداعمة
 الجهات املستفيدة

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ

 مالحظات بداية التنفيذ

 القوى الكهربائية.

 

8 

تطبيقات التحكم في مجال انظمة القوى 

 الكهربائية 

تطبيقات التحكم في مجال انظمة القوى 

 الكهربائية

Speed Control for Three Phase 

Induction Motor 

الدكتور مصطفى عواد 

الخوالدة، االستاذ الدكتور 

جاسم غائب، املهندس 

 سامر صالح

هنسة 

 امليكاترونكس
 فيالدلفيا

سنة  

 دراسية

 

 1فصل 

2022-2023 

 

 

9 

توظيف الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة 

في التطبيقات الهندسية والتكنولوجية. 

تطبيقات الذكاء االصطناعي في مجال 

 الروبوت

 

Obstacles Avoidance for Mobile Robot 

Using Type-2 Fuzzy logic Controller 

عواد  الدكتور مصطفى

الخوالدة، االستاذ الدكتور 

جاسم غائب، املهندس 

 سامر صالح

هنسة 

 امليكاترونكس
 فيالدلفيا

سنة  

 دراسية

 

 1فصل 

2022-2023 

 

 

10 

تطبيقات الذكاء االصطناعي في مجال 

 الروبوت 

توظيف الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة 

 في التطبيقات الهندسية والتكنولوجية

 

Model-Free Reinforcement Learning 

Controller for an Articulated Robotic 

Arm with The Presence of High 

Friction Uncertainty 

الدكتور احمد جبران 

املحاسنة، الدكتور 

مصطفى عواد الخوالدة، 

االستاذ الدكتور محمد 

 جاسر بني يونس

هنسة 

 امليكاترونكس
 فيالدلفيا

سنة  

 دراسية

 

 1فصل 

2022-2023 

 

 

11 

تطبيقات الذكاء االصطناعي في مجال 

 الطاقة الشمسية واملباني الذكية 

توظيف الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة 

-في التطبيقات الهندسية والتكنولوجية 

 مجال الطاقة الشمسية واملباني الذكية

ANFIS based MPPT controller for DC 

motor drives supplied by PV power 

system 

االستاذ الدكتور قاسم 

موس ى العبيدي، الدكتور 

 مصطفى عواد الخوالدة

هنسة 

 امليكاترونكس
 فيالدلفيا

سنة  

 دراسية

 

 1فصل 

2022-2023 

 

 

12 

تطبيقات الذكاء االصطناعي في مجال 

 الطاقة الشمسية واملباني الذكية 

توظيف الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة 

-والتكنولوجية في التطبيقات الهندسية 

 مجال الطاقة الشمسية واملباني الذكية

Intelligent Controller for Energy 

Management System Smart Homes 

االستاذ الدكتور قاسم 

موس ى العبيدي، الدكتور 

 مصطفى عواد الخوالدة

هنسة 

 امليكاترونكس
 فيالدلفيا

سنة  

 دراسية

 

 1فصل 

2022-2023 

 

 

13 

االصطناعي وتعلم اآللة توظيف الذكاء 

-في التطبيقات الهندسية والتكنولوجية 

 مجال الطاقة الشمسية واملباني الذكية

Modeling of a Pneumatic Artificial 

Muscle Using Neural Networks and 

ANFIS 

 املهندسة والء العرايضة،

الدكتور مصطفى عواد 

 الخوالدة

هنسة 

 امليكاترونكس
 فيالدلفيا

سنة  

 دراسية

 

 1فصل 

2022-2023 
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 التخصص الباحث والباحثون  البحوث العلمية املقترحة االولويات واالهتمامات البحثية الرقم
الجهات 

 الداعمة
 الجهات املستفيدة

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ

 مالحظات بداية التنفيذ

  Modelling and Control using AI تطبيقات الذكاء االصطناعي 14
الدكتور احمد جبران 

ةاملحاسن  

هنسة 

 امليكاترونكس
 فيالدلفيا

سنة  

 دراسية

 

 1فصل 

2022-2023 

 

 

15 

طاقه  ةتصميم نظام تحكم ذكي لدراس

 ةاالمواج الهيدروليكي

 

عامليين في كل من في مؤتمرين ة املشارك

تركيا وبريطانيا ونشر مجموعه من االبحاث 

ةالعلمي  

رضوان عبدهللا  ةعالي

 الغصون 

 ةهندس

 امليكاترونكس
 فيالدلفيا

سنة  

 دراسية

 

 1فصل 

2022-2023 

 

 

16 

تصميم نظام هيدروليكي متكامل 

تأثير انهيار السدود علي انجراف  ةلدراس

والقوى  ةانهيارات الترب ةودراس ةالترب

 عن ذلك ةالناتج

في مؤتمرات علميه ونشر مجموعه  ةاملشارك

 ابحاث علميه

رضوان عبدهللا  ةعالي

 الغصون 

 ةهندس

 امليكاترونكس
 فيالدلفيا

سنة  

 دراسية

 

 1فصل 

2022-2023 

 

 

17 

 ةتأثير عدم اليقين والعوامل املؤثر  ةدراس

لنموذج  ةفي دقه النماذج الرياضي

 وانهيارات السدو ةثيرات انجراف التربأت

 عةونشر مجمو ة حاث علميأبفي  املشاركة

 ةفي مجالت عاملي العلميةبحاث من األ 

ةمعتمد  

رضوان عبدهللا  عالية

 الغصون 

 ةهندس

 امليكاترونكس
 فيالدلفيا

سنة  

 دراسية

 

 1فصل 

2022-2023 

 

18 
نظم السيطرة بالحاسوب   والذكاء 

 .االصطناعي

An Artificial Neural Network Approach 

in Solving Inverse Kinematics of a 6 

DOF KUKA Industrial Robot. 

Prof.  Mohammed J. 

Bani Younis, 

Dr. Qadri J. Hamarsheh, 

Eng. Mohamed Jarnaz 

قسم الهندسة 

 الكهربائية
 فيالدلفيا

 الصناعة

سنة 

 دراسية

1-9-2022  

 اتصاالت السلكية ومعالجة االشارة 19
ECG Cardiac Arrhythmias’ detection 

using AI Methods. 

Dr. Qadri J. Hamarsheh, 

Eng. Nada Khatib 

قسم الهندسة 

 الكهربائية

 فيالدلفيا

 

املختصون في 

 املجال الطبي

سنة 

 دراسية

1-9-2022 

 

 

 اتصاالت السلكية ومعالجة االشارة 20
VANET Performance Enhancement-

based NB-IoT 

Prof. Omar R. Daoud, 

Dr. Qadri J. Hamarsheh 

قسم الهندسة 

 الكهربائية

 فيالدلفيا

 

سنة  شركات االتصاالت

 دراسية

1-9-2022 

 

 

 اتصاالت السلكية ومعالجة االشارة 21

VANET Technology-based 5G Wireless 

Communications Performance 

Enhancement 

Prof. Omar R. Daoud, 

Dr. Qadri J. Hamarsheh 

قسم الهندسة 

 الكهربائية

 فيالدلفيا

 

 شركات االتصاالت

 
سنة 

 دراسية

1-9-2022 

 

 

 اتصاالت السلكية ومعالجة االشارة 22

Vehicular Communications-Based 

Hybrid NB-OFDM and MIMO 

Technology 

Prof. Omar R. Daoud, 

Dr. Qadri J. Hamarsheh 

قسم الهندسة 

 الكهربائية

 فيالدلفيا

 

 شركات االتصاالت

 
سنة 

 دراسية

1-2-2023  

23 
اداره الطاقة/ استقراريه الشبكات 

 الكهربائية

Development of Novel Ranking and 

Selection Method for Coordinated 

Voltage Stability Preventive Control 

Dr. Khaled Alzaareer 
قسم الهندسة 

 الكهربائية

 فيالدلفيا

 

شركة الكهرباء 

 الوطنية
سنة 

 دراسية

1-9-2022 

 

 



40 
 

 التخصص الباحث والباحثون  البحوث العلمية املقترحة االولويات واالهتمامات البحثية الرقم
الجهات 

 الداعمة
 الجهات املستفيدة

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ

 مالحظات بداية التنفيذ

24 
اداره الطاقة/ استقراريه الشبكات 

 الكهربائية

Automatic Generation Control of 

Multi-area Interconnected Power 

System 

Dr. Khaled Alzaareer, Prof.  

Mohammed J. Bani 

Younis, Dr. Ayman Agha, 

Eng. Hudefah Al-

kashashneh 

قسم الهندسة 

 الكهربائية

 فيالدلفيا

 

شركة الكهرباء 

 الوطنية

 
سنة 

 دراسية

1-9-2022 

 

 

25 

كفاءة الطاقة/ تقليل خسائر الطاقة 

الكهربائية واملحافظة على استقراريه 

 النظام الكهربائي

Distributed Generator Allocation and 

Sizing 

Dr. Ayman Agha, Prof.  

Mohammed J. Bani 

Younis, Eng. Hudefah 

Al-kashashneh, Eng. 

Abdullah Al-Omoush.  

قسم الهندسة 

 الكهربائية

 فيالدلفيا

 

شركة الكهرباء 

 الوطنية

شركة الطاقة  + 

 املتجددة

سنة 

 دراسية

1-9-2022 

 

 

26 

اقتصاديات الطاقة الكهربائية / دراسة 

طريقة التجليل املستخدمة مقارنة ألثر 

على النتيجة النهائية الختيار املعدات 

 الكهربائية.

The Economic Methods Effect on 

Electrical Equipment Selection 

(Motors as a special case). 

Dr. Ayman Agha 
قسم الهندسة 

 الكهربائية

 فيالدلفيا

 

شركات الطاقة 

املتجددة + 

 الشركات الصناعية

 سنة

 دراسية

-2-20231  

27 
نظم السيطرة بالحاسوب والذكاء 

 االصطناعي

Obstacles Avoidance for Mobile Robot 

Using Type-2 Fuzzy logic Controller 

 املهندس محمد املالح

 الدكتور محمد مهدي

 الدكتور مصطفى الخوالدة

قسم الهندسة 

 الكهربائية

 فيالدلفيا

 

 الصناعة
سنة 

 دراسية

1-9-2023  

28 
انظمة الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة 

 االنتاج واالستهالك وتقليل الفقد

Power systems cascading failure 

modeling and mitigation based on 

modular supervisory control of 

discrete event systems 

Wasseem Al Rousan, 

Caisheng Wang, Feng 

Lin 

قسم الهندسة 

 الكهربائية

 فيالدلفيا

 

شركة النقل 

سنة  والتوزيع الكهربائي

 دراسية

1-9-2023  

29 
انظمة الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة 

 االنتاج واالستهالك وتقليل الفقد

Power systems with high renewable 

energy sources contribution: 

cascading failure analysis, modeling, 

and mitigation with discrete event 

systems approach 

Wasseem Al Rousan 
قسم الهندسة 

 الكهربائية

 فيالدلفيا

 

شركة النقل 

 والتوزيع الكهربائي

 
سنة 

 دراسية

1-9-2023  

 ةميكانيكا تطبيقي 30

Three dimensional mathematical 

model to study the performance of 

journal bearing using ANSYS, finite 

element software 

د. حسن الدباس + د. 

محمد قوقزه + د. نبيل 

 موس ى

قسم الهندسة 

 امليكانيكية

 

 

 

سنة 

 دراسية
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 التخصص الباحث والباحثون  البحوث العلمية املقترحة االولويات واالهتمامات البحثية الرقم
الجهات 

 الداعمة
 الجهات املستفيدة

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ

 مالحظات بداية التنفيذ

 ةميكانيكا تطبيقي 31

Numerical analysis on optimum 

design of passive vibration absorber 

applied to multi degrees of freedom 

system  subjected to transient ground 

motion 

أ.د. عدنان داود + د. نبيل 

 ونس موس ى

قسم الهندسة 

 امليكانيكية
 

 

سنة 

 دراسية

  

 استخدام التكنولوجيا النانوية والحيوية 32
A CFD study of Nano-materials in fluid 

base applied in heat exchangers 

د. شذى عموره + د. يارا 

حداد د.  مختار محمد+ 

 املهندس ليث بطارسه

قسم الهندسة 

 امليكانيكية
 

 
سنة 

 دراسية

  

 هندسه تطبيقيه 33
A study of shear properties for 

adhesive materials. 

د حس الدباس + د محمد 

+ م ليث بطارسه قوقزه  

قسم الهندسة 

 امليكانيكية
 

سنة  

 دراسية

  

 الطاقة الهيدروليكية / الطاقة املتجددة 34

Design and Performance Evaluation of 

Pumped Hydro Storage Power Plant at 

an Academic Campus Working on the 

Principle of Pumps as Turbines (PAT) 

د يارا هالل حداد + 

ابراهيم عمر محمد رحومة 

 + د فراس عبيدات + 

مختار محمد. د  

قسمي هندسة 

الطاقة املتجددة 

وتكنولوجيا 

 الطاقة البديلة

 فيالدلفيا

 

قطاع الطاقة 

املتجددة وتوليد 

 الكهرباء

سنة 

 دراسية
1-9-2022 

 

35 
الطاقة الشمسية املركزة / الطاقة 

 املتجددة

اداء ملحطة طاقة شمسية تصميم ومحاكاة 

 حرارية للعمليات الصناعية

د يارا هالل حداد + 

ابراهيم عمر محمد رحومة 

 + د فراس عبيدات + 

مختار .د  

قسمي هندسة 

الطاقة املتجددة 

وتكنولوجيا 

 الطاقة البديلة

 فيالدلفيا

 

قطاعي الطاقة 

 والصناعة

سنة 

 دراسية

1-9-2022 

 

 

36 
Nuclear energy / Nuclear material 

science 

Investigation of the formation 

mechanisms of the High Burnup 

Structure in Urania 

 د. يارا هالل حداد

قسمي هندسة 

الطاقة املتجددة 

وتكنولوجيا 

 الطاقة البديلة

 فيالدلفيا

 

قطاع الطاقة 

 النووية

سنة 

 دراسية

1-9-2022 

 

 

 املتجددةالوقود البديل / الطاقة  37
توليد وقود الهيدروجين باستخدام 

 التحليل الكهربي للماء بالطاقة الشمسية

د فراس عبيدات+ ابراهيم 

عمر محمد رحومة + د يارا 

 هالل حداد + د مختار

قسمي هندسة 

الطاقة املتجددة 

وتكنولوجيا 

 الطاقة البديلة

 فيالدلفيا

 
 قطاع الطاقة

سنة 

 دراسية

1-9-2022 

 

 

38 
الشمسية الحرارية / الطاقة الطاقة 

 املتجددة

تحليل العوامل املختلفة املؤثرة في اداء 

محطة طاقة شمسية مركزة الشعة 

 الشمس

د فراس عبيدات+ ابراهيم 

عمر محمد رحومة + د يارا 

 هالل حداد + د مختار

قسمي هندسة 

الطاقة املتجددة 

وتكنولوجيا 

 الطاقة البديلة

 فيالدلفيا

 
 قطاع الطاقة

سنة 

 دراسية

1-9-2022 
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 التخصص الباحث والباحثون  البحوث العلمية املقترحة االولويات واالهتمامات البحثية الرقم
الجهات 

 الداعمة
 الجهات املستفيدة

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ

 مالحظات بداية التنفيذ

 أنظمة الطاقة املتجددة 39
harmonic mitigation for H-bridge 

multilevel converter 

 د فراس عبيدات+

.د. جاسم غائب+ أ   

 م سامر صالح

قسمي هندسة 

الطاقة املتجددة 

وتكنولوجيا 

 الطاقة البديلة

 فيالدلفيا

 
 ستة أشهر قطاع الطاقة

1-9-2022 

 

 

 الشمسيةمصادر الطاقة  40
Enhancement of the intraday solar 

irradiance estimation 
 د محمد أبو ناصر

قسمي هندسة 

الطاقة املتجددة 

وتكنولوجيا 

 الطاقة البديلة

 فيالدلفيا

 
 قطاع الطاقة

سنة 

 دراسية

1-9-2022 

 

 

 تحلية املياه 41
Reverse osmosis water desalination 

utilizing renewable energy 
 د محمد أبو ناصر

قسمي هندسة 

الطاقة املتجددة 

وتكنولوجيا 

 الطاقة البديلة

 فيالدلفيا

 
 قطاع املياه

سنة 

 دراسية

1-9-2022 

 

 

 الذكاء الصناعي 42

استخدام التقنيات الحديثة في ادارة 

الصيانة امليكانيكية للمعدات واملحركات 

باستخدام الطرق املتكاملة بما فيها الذكاء 

وطرق تعلم اآللةالصناعي   

د مختار محمد+ ابراهيم 

 عمر محمد رحومة + 

د فراس عبيدات + يارا 

 حداد

قسمي هندسة 

الطاقة املتجددة 

وتكنولوجيا 

 الطاقة البديلة

 فيالدلفيا

 

املختصون بمجال 

 الصيانة امليكانيكية

سنة 

 دراسية

1-9-2022 

 

 

 النانو تكنولوجي 43

استخدام تقنيات النانو في تحضير 

محفزات نانونية لتسريع انتاج الهيدروجين 

 من املخلفات والبايوماس

د مختار محمد+ ابراهيم 

 عمر محمد رحومة + 

د فراس عبيدات + يارا 

 حداد

قسمي هندسة 

الطاقة املتجددة 

وتكنولوجيا 

 الطاقة البديلة

 فيالدلفيا

 
 قطاع الطاقة

سنة 

 دراسية

1-9-2022 

 

 

 النانو تكنولوجي 44

استخدام املواد النانونية ذات املساحة 

السطحية العالية في تقنيات تنقية املياه 

 باالمتصاص

د مختار محمد+ ابراهيم 

 عمر محمد رحومة +

د فراس عبيدات + يارا  

 حداد

قسمي هندسة 

الطاقة املتجددة 

وتكنولوجيا 

 الطاقة البديلة

 فيالدلفيا

 
 قطاع املياه

سنة 

 دراسية

1-9-2022 

 

 

 الطاقة الهيدروليكية / الطاقة املتجددة 45

تصميم محطة طاقة هيدروليكية 

وتنفيذها بحرم الجامعة لتوليد الطاقة 

 الكهربائية

د يارا هالل حداد + 

ابراهيم عمر محمد رحومة 

 + د فراس عبيدات + 

 د مختار

 

قسمي هندسة 

الطاقة املتجددة 

وتكنولوجيا 

 الطاقة البديلة

 فيالدلفيا

 
 جامعة فيالدلفيا

سنة 

 دراسية

1-9-2022 
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 التخصص الباحث والباحثون  البحوث العلمية املقترحة االولويات واالهتمامات البحثية الرقم
الجهات 

 الداعمة
 الجهات املستفيدة

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ

 مالحظات بداية التنفيذ

46 
الحفاظ على التراث العمراني 

 واالستدامة الثقافية

Flexibility in the urban expansion of 

religious places - the Grand Mosque in 

Mecca as a case study 

 د اسماء نيازي طاهر
قسم هندسة 

 العمارة
 

 

أشهر 4  

01/11/2022  

 ادارة وتأثير االزمات واملخاطر 47

Comparative Cost Study for A 

Residential Building Using Different 

Types of Floor System 

 م اسماء السيد
قسم هندسة 

 العمارة
 

 

أشهر 6  

01/11/2022 

 

 

 العمارة البيئية واملباني الخضراء 48
developing a localized sustainable 

rating system for mosque in Jordan 
 م اسماء السيد

قسم هندسة 

 العمارة
 

 
أشهر 8  

01/11/2022 

 

 

 اهمية املستخدم في العمارة 49

Involvement of Children 

Conceptualization in Kindergartens 

Architectural Design to Enhance 

Child’s Creative Potential. 

 م نور الهدى ابو غنمي
هندسة قسم 

 العمارة
 

 

أشهر 7  

01/11/2022 

 

 

 املباني واالنشاءات 50

Compression behavior of confined 

circular reinforced concrete with spiral 

CFRP rope with different slenderness 

ratios 

 د. عالء طالب عبيدات
قسم الهندسة 

 املدنية 
 

 

أشهر 5  

01/10/2022 

 

 

 واالنشاءاتاملباني  51

Behavior of repaired projectile bullet 

damaged reinforced concrete beams 

using CFRP sheet in conjunction with 

natural aggregate or recycled 

aggregate concrete layer 

 د. عالء طالب عبيدات
قسم الهندسة 

 املدنية 
 

 

أشهر 5  

01/10/2022 

 

 

 واالنشاءاتاملباني  52

The Behavior of Strengthened and 

Repaired RC Columns with (CFRP) 

Rope under Different Preloading 

Levels 

 د. عالء طالب عبيدات
قسم الهندسة 

 املدنية 
 

 

 أشهر 7

01/10/2022 

 

 

 املياه والبيئة 53

Construction and Demolition Waste 

Management in Jordan: A Multifaceted 

Perspective 

 د. عالء شديفات
قسم الهندسة 

 املدنية 
 

 

شهور  6  

01/11/2022 

 

 

 إدارة املخلفات والديمومة 54
Wastewater Treatment in Anaerobic 

UASB And Hybrid Bioreactor Followed 
 د. عالء شديفات

قسم الهندسة 

 املدنية 
املركز الوطني 

 
شهور  6  

01/11/2022 
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 التخصص الباحث والباحثون  البحوث العلمية املقترحة االولويات واالهتمامات البحثية الرقم
الجهات 

 الداعمة
 الجهات املستفيدة

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ

 مالحظات بداية التنفيذ

By A Post-aerobic Treatment  للبحث

والتطوير 

بالشراكة مع 

واملجلس 

الوطني 

للبحوث 

 (CNR) االيطالي

 

 املباني واالنشاءات 55
numerical investigation of pre-stressed 

concrete beam 
 د. سوسن الخوالدة

قسم الهندسة 

 املدنية 
 

 
شهور  6  

01/11/2022 

 

 

 االصطناعي، التحليل االنشائيالذكاء  56
Neural Networks for retrofitting of RC 

frames 
 د. ميس الدويك

قسم الهندسة 

 املدنية 
 

 
9 شهور    

01/11/2022 

 

 

 الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة 57
Using Machine Learning to predict the 

shear capacity of beams  
 م. عبد هللا عضيبات

الهندسة قسم 

 املدنية
 

 
 شهور 10

01/11/2022 

 

 

 هندسة املرور 58
Modification of Asphalt mixes using 

different types  of fillers 

عدنان مصطفى عبد  م.

 الهادي

قسم الهندسة 

 املدنية
 

 
شهور  6  

01/11/2022 
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 تكنولوجيا املعلوماتكلية 
 

 االولويات واالهتمامات الرقم

 البحثية

الباحث او  البحوث العلمية املقترحة

 الباحثون 

الجهات  التخصص

 ةالداعم

الفترة الزمنية  ةالجهات املستفيد

 للتنفيذ

 مالحظات بداية التنفيذ

األنظمة الذكية و انترنت  -1

 (IoTاالشياء )

 برتوكوالت مساندة السائق في الطرق الحرجة.

  

على  و تصميمه بناء  استنتاج بناء الشارع 

 حركة السير.

 \علم حاسوب د. مرام بني يونس

شبكات الحاسوب 

 ن الشبكاتأمو 

مشاريع املواصالت   -

الذكية و السيارات 

 بدون سائق

   2022-6 شهور  8

برتوكوالت امن تناقل البيانات على الطرق  أمن املعلومات و الشبكات -2

 ةالسريع

  

 

 من و ادارة البيانات لبرامج االدارة الصحيةأ

 الذكية

 د. مرام بني يونس

  

  

   

 د. نمير االمام

 \علم حاسوب

 شبكات الحاسوب

 من الشبكاتأو 

 

 علم حاسوب

 شهور  8   - 

 

 

 

 ةسن

10-2021   

الذكاء االصطناعي و علم   3 

 البيانات

  تحديد االورام الدماغية

 

Color Blind User Interface Requirements: 

Auto-generating interfaces 

Understanding of Machine Learning 

with Deep Learning 

 د. محمد طايع 

 

 

د. عمر الشيخ 

 مسال

 

 د. محمد الطايع

ذكاء  \علم حاسوب

 اصطناعي

 

 هندسة البرمجيات

 

 

ذكاء  \علم حاسوب

 اصطناعي

 

 - 

 

 

- 

 8  املجال الطبي

 

 

6 

 

 

2 

10-2022 

 

 

10-2022 

 

 

12-2022 

  

 Usability Evaluation of Microsoft Teams  التعلم االلكتروني  4 

as an Online Learning Platform, 

Lecturers Perspective 

Usability Evaluation of Microsoft Teams 

as an Online Learning Platform, students 

Perspective 

د. عمر الشيخ 

  سالم

 

د. عمر الشيخ 

  سالم

 البرمجياتهندسة 

 

 

 هندسة البرمجيات

 - 

 

 

- 

  6 

 

 

6 

1-2023 

 

 

2-2023 
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 االولويات واالهتمامات الرقم

 البحثية

الباحث او  البحوث العلمية املقترحة

 الباحثون 

الجهات  التخصص

 ةالداعم

الفترة الزمنية  ةالجهات املستفيد

 للتنفيذ

 مالحظات بداية التنفيذ

 Requirement Configurations Automatic  نظم معلومات االعمال   -5

Adaptive Systems case study-Self -Reuse  

 

Feature model generation: towards an 

automated approach 

 د. سعيد الغول  

 

 

 سعيد الغول د. 

 هندسة البرمجيات

 

 

 هندسة البرمجيات

 ةنس    

 

 

 ةسن

2- 2022 

 

 

2-2022 

  

املعلوماتية الحيوية   -6

 الطبيةو 

Informing the State of Process Modelling 

and Automation of Blood Banking and 

Transfusion Services Through A 

Systematic Mapping Study 

 

 

Alzheimer Disease Diagnosis Using 

Machine Learning: Logistic Regression 

 ودهعد. يسرى 

 

 

 

 

 

 د. عيس ى قباجه

 هندسة البرمجيات

 

 

 

 

 

 علم الحاسوب

 ةسن  

 

 

 

 ةسن

2- 2022 

 

 

 

 

 

12-2022 

 

التصنيع الرقمي، انترنت  -7

االشياء، التحكم املحوسب 

 و الروبوتات

A Perpetual Multi-Mobile Robots Energy 

Restoration for Sensor Networks 

  2022-12 سنه   علم الحاسوب د. ايمان عمر
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 كلية التمريض

 
االولويات واالهتمامات البحثية 

 الوطنية
 الجهات الداعمة التخصص الباحث والباحثون  البحوث العلمية املقترحة

الجهات 

 املستفيدة

الفترة الزمنية 

 للتنفيذ

 بداية

 التنفيذ
 مالحظات

1.  

حسب  2022االولويات البحثية للعام 

 التعليم العالي:

 واالجتماعية اإلنسانية العلوم قطاع

 واالقتصادية:

 الجوائح ظل في البشرية التنمية

 املعلومات تكنولوجيا واستخدام

Simulation and violence against 

women 
  2022 2 املجتمع - التمريض ميادة دعيبس د.

2.  

االولويات البحثية حسب مجلس 

 التمريض االردني:

Domain 3: Education: Technology 

in nursing education 

Effect of educational styles on 

nursing competencies 
 - التمريض د. ميادة دعيبس

 املمرضين

 املمرضاتو  
2 2021  

3.  

Domain 3: Education: Technology 

in nursing education 

Nursing practice 

Educational styles and nursing 

outcomes 

 

 - التمريض د. حياة ابو شيخة
قطاع التعليم 

 التمريض ي
2 2021  

4.  

Domain 1: workforce 

The nursing workforce and the 

healthcare system and quality of 

care 

Quality in healthcare التمريض د. حياة ابو شيخة - 
قطاع الرعاية 

 الصحية
1 2022  

5.  
Domain 4: Practice 

Nurses competencies 

Nursing competencies in using 

patient assessment tools 
 حياة ابو شيخةد. 

 التمريض
- 

قطاع 

 املمرضين
1 2022  

6.  

Domain 4: Practice 

Health promotion and disease 

prevention 

فهم االولويات الصحية لألطفال 

 ذوي االمراض املزمنة و الخطيرة
 د. مها العطعوط

 التمريض

  2022 1 املجتمع -

7.  

حسب  2022االولويات البحثية للعام 

 :التعليم العالي

قطاع العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 :واالقتصادية

التنمية البشرية في ظل الجوائح 

 واستخدام تكنولوجيا املعلومات

ادراج التكنولوجيا لرفع املستوى 

الصحي لألطفال  الذين يعانون من 

 امراض مزمنة و خطيرة و عائالتهم

  2022 2 املجتمع - التمريض د. مها العطعوط



48 
 

 
االولويات واالهتمامات البحثية 

 الوطنية
 الجهات الداعمة التخصص الباحث والباحثون  البحوث العلمية املقترحة

الجهات 

 املستفيدة

الفترة الزمنية 

 للتنفيذ

 بداية

 التنفيذ
 مالحظات

8.  

 : ردنيأل ا

Domain 4: Practice 

Health promotion and disease 

prevention 

تطبيق برنامج توعوي صحي 

ل الذين يعانون لألمهات  و االطفا

 خطيرةمن امراض مزمنة و 

  2022 2 املجتمع - التمريض د. مها العطعوط

9.  

Domain 3: Education: Technology 

in nursing education 

Nursing practice 

حسب  2022االولويات البحثية للعام 

 :التعليم العالي

قطاع العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 :واالقتصادية

التنمية البشرية في ظل الجوائح 

 واستخدام تكنولوجيا املعلومات

العمل على تطوير التعليم 

التطورات و  التمريض ي بما يتناسب

 التكنولوجية الحديثة

 -- التمريض د. مها العطعوط
التعليم 

 التمريض ي
2 2022  

 إدارة املوارد الطبية  .11

تطوير أداة قياس مدى التزام 

التمريض بعمل الوقاية من 

 التقرحات السريرية

 د. عبد الكريم ابالس ي

 التمريض

- 
القطاع 

 التمريض ي
1 2022  

 تطوير الرعاية الطبية االولية  .11

مستوى معرفة طالب التمريض 

 بمتطلبات الوقاية من التقرحات

 السريرية

 د. عبد الكريم ابالس ي

 التمريض

- 

القطاع 

التعليمي 

 التمريض ي

1 2022  

 إدارة املوارد الطبية  .12

العوامل التي تحكم تعامل 

التمريض مع املرض ى طريحي 

 الفراش في اقسام الطوارئ 

 د. عبد الكريم ابالس ي

 التمريض

- 

القطاع 

التعليمي 

 التمريض ي

1 2022  

13.  
ادماج إ الصحة النفسية و 

 التكنولوجيا

استخدام التطبيقات التكنولوجية في  

 مسح الصحة النفسية، دعمها، وعالجها

دور العالج الطبيعي في التخفيف 

 من االمراض النفسية

 د. فدوى الحاليقة

 التمريض

  2022 2 املجتمع -

14.  

Patient’s safety 

Health promotion and disease 

prevention 

Infectious diseases 

Knowledge and practices of 

health professionals toward 

infection control 

 د. ايمان الصالح

 التمريض

- 
القطاع 

 الصحي
1 2022  
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االولويات واالهتمامات البحثية 

 الوطنية
 الجهات الداعمة التخصص الباحث والباحثون  البحوث العلمية املقترحة

الجهات 

 املستفيدة

الفترة الزمنية 

 للتنفيذ

 بداية

 التنفيذ
 مالحظات

15.  
Evidenced-based practice 

Policies related to nursing practice 

Perceived benefits and barriers 

to  physical activity among 

patients with coronary artery 

diseases 

 د. ايمان الصالح

 التمريض

  2022 1 املجتمع -

16.  

الصحة النفسية واملجتمعية في 

 ظروف الكوارث

Nurses competency 

Support frontline health 

professionals with Covid-19 

cases 

 د. ايمان الصالح

 التمريض

- 
القطاع 

 الصحي
1 2022  

17.  

 

Health promotion and disease 

prevention 

Quality of Life, family 

relationships, social support for 

cancer patients 

 د. هداية حينا

 التمريض

  2022 1 املجتمع -

18.  

 

Health promotion and disease 

prevention 

Psychometric Properties and 

Factor Analysis for quality of life 

questionnaire 

 د. هداية حينا

 التمريض

- 

القطاع 

التعلمي 

 التمريض ي

2 2022  



50 
 

 العلوم الطبية املساندةية كل
 

 

 
 
 

 
 
 
 

# 
االولويات واالهتمامات البحثية 

 الوطنية
 البحوث العلمية املقترحة 

الباحث 

 والباحثون 
 التخصص

الجهات 

 الداعمة 
 الجهات املستفيدة 

الفترة 

الزمنية 

 للتنفيذ 

 بداية

 التنفيذ 
 مالحظات 

  2023 سنة  2 املجتمع و القطاع الصحي و البحثي  تغذية عالجية  د. نور بطارسة  السمنة ومرض الباركنسون  التغذية العالجية  .1

 تغذية املجتمع، االمن الغذائي  .2

 التغذيةاالمن الغذائي وعالقته مع املؤشرات 

)الجسمية واملعملية والسريرية واملتناول 

 والسلوك التغذوي(

  تغذية املجتمع د. هاني حمد
املجتمع والوزارات املتعلقة 

 بالقطاع الصحي
سنة 2  2023  

3. 
املعتقدات السلبية لدى االشخاص 

 الذين يعانون من السمنة

فهم املواقف السلبية واملعتقدات التي تستهدف 

املحددات  هاالفراد ملجرد وزنهم، فهم هذ

سيكون بمثابة مسعى كبير للتدخل في املستقبل 

لتحسين االتصاالت الصحية تجاه املرض ى 

 الذين يعانون من السمنة في االردن.

د. زاهر 

 البشابشة

 د. نور بطارسة

 د. هاني حمد

 د. غدير عثمان

ة التغذي

السريرية 

 والحميات

 

 طالب جامعة فيالدلفيا

 املجتمع

 

1 سنة   2023  

4. 
ير السارية والتكنولوجيا األمراض غ

ةالحيوي  

استكشاف الخصائص الصحية و العالجية 

لألغذية املحلية ذات العالقة بأمراض متالزمة 

األيض )السمنة، السكري، أمراض القلب و 

 الشرايين(

د. غدير عثمان، 

د. زاهر 

 البشابشة

  تغذية عالجية

 املجتمع

املستشفيات و العيادات ذات  

 العالقة بالتغذية وأمراض القلب 

  والشرايين

سنوات 3  2023  

 الصحة العامة .5
وعي األردنيين بأعراض وعوامل الخطورة 

 للسكتة الدماغية
 د. فؤاد عبدهللا

العالج 

الطبيعي 

لحاالت الجهاز 

 العصبي

الصحيةاملجتمع، الجهات     2023 سنة 

 الصحة النفسية والتأهيل .6

فعالية البرنامج الداعم في تحسين الحالة 

النفسية والقدرة على الصمود بين املهنيين 

 COVID19الصحيين أثناء 

د. فارس بني 

 ياسين

العالج 

 الطبيعي
  2023 سنة املهنيين الصحيين 


