الفائزون في الدورة الحادية و العشرون )(٢٠١٩
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

عنوان البحث

الجامعة

الثانية مكرراً

ملك طارق النتشه

دراسة حالة واقع ارتباط
مخرجات التعليم العالي في كلية
التمريض في الجامعة األردنية
بمتطلبات سوق العمل و
مقترحات تحسينه من وجھة
نظر أعضاء ھيئة التدريس

الجامعة األردنية

الثانية مكرراً

قصي حسين
القطيش

دور الجامعات األردنية في
مواجھة االنحرافات الفكرية لدى
الشباب من وجھة نظرھم

جامعة اليرموك

الرابع مكرراً

اسالم عبد6
سليمان الخرنوبي
+
شيرين ماجد النادي

تحدي العولمة اإلجتماعية آثاره
على الشباب وسبل التصدي له

جامعة اليرموك-
ماجستير

الرابع مكرراً

ايھاب محمد زاھر

المواجھة بين سوريا وإسرائيل
التحديات والمطلوب "الجوالن
دراسة حالة"

الجامعة األردنية-
ماجستير

الرابع مكرراً

دعاء محمد جوده

اتجاھات طلبة جامعة الزرقاء
نحو سوق العمل

جامعة الزرقاء

الفائزون في الدورة العشرين )(٢٠١٨
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

عنوان البحث

الجامعة

الثالثة مكرراً

نور األسود+
دعاء الزعبي

دور التربية األسرية في
مقاومة تھويد القدس

اليرموك -ماجستير

الرابعة

روان المومني

دور التعليم العالي
ومؤسساته في التنمية
السياسية في األردن ..

اليرموك -ماجستير

الفائزون في الدورة التاسعة عشرة )(٢٠١٧
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

عنوان البحث

الجامعة

الثاني مكرراً

دانة ضياء الدين
شلبي
وأفنان خالد
الحياري

أبرز الحلول التي
اتبعتھا الدولة لمعالجة
األزمة المائية في
األردن ودراسة بعض
الحلول العالمية
المقترحة للحد من ھذه
األزمة

األردنية

الثاني مكرراً

رنا نضال
طوالبة

العالقة ما بين خطر
السيولة وخطر االئتمان
....

اليرموك

الثاني مكرراً

آيات عبدالحكيم
بني ھاني

مدى تضمين أفكار
اإلسالم فوبيا في أفالم
ھوليوود وأثرھا على
األقليات ...

اليرموك

الثالث

روان محمد
مومني

دور مؤسسات التعليم
العالي ومناھجھا في
التنمية ....

اليرموك

الرابع مكرراً

محمود محمود
أبو السمّن

دور مؤسسات التعليم
العالي في تعزيز
المنظومة األخالقية لدى
الطلبة

العلوم والتكنولوجيا

الرابع مكرراً

يُسرى مفيد
محمد مھدي

أزمات الطاقة والمياه
والموارد وإتجاھات
الدولة في معالجتھا

فيالدلفيا

الفائزون في الدورة الثامنة عشرة )(٢٠١٦
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

عنوان البحث

الجامعة

الثانية

محمد فراس
تميمي

دور التعليم العالي ومؤسساته في
تنمية الدولة األردنية ...

العلوم والتكنولوجيا
األردنية /ماجستير

الثالثة

إنعام عيد أبو
العدس

درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة
في جامعة جرش من وجھة نظر
أعضاء ھيئة التدريس

جرش /بكالوريوس

الثالثة مكرراً

آالء ابراھيم
الغرايبة

تصورات القادة التربويين في وزارة
التربية والتعليم حول أثر اللجوء
السوري على موارد النظام التربوي
المادية والمالية

جدارا /ماجستير

الثالثة مكرراً

ميساء رضوان
المومني

"أثر اللجوء السوري على الصحة
النفسية لألطفال الالجئين في
األردن"

اليرموك /بكالوريوس

الفائزون في الدورة السابعة عشرة )(٢٠١٥
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

عنوان البحث

الجامعة /المستوى

األولى

محمود محمود
أبو السمن

معيارية سؤال الدولة في دراسة اإلسالم
السياسي :استشراف التحديات والمآالت

العلوم والتكنولوجيا/
بكالوريوس

األولى مكرراً

أحمد محمد
الطوالبة

دور البحث العلمي في تنمية ميزانية
الجامعات وتمويلھا ...

العلوم والتكنولوجيا/
بكالوريوس

الثالثة

محمد فراس
التميمي

دور البحث العلمي في تنمية
الجامعات األردنية) أساتذة ،طلبة،
إداريين(

اليرموك /بكالوريوس

الرابعة

نوال عيد أبو
العدس

دور البحث العلمي في الحد من ظاھرة
العنف الجامعي ...

اليرموك /ماجستير

الرابعة مكرراً

لبيبة محمد
المغربي

اتجاه طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب
نحو البحث العلمي

كلية العلوم التربوية-
األنروا /بكالوريوس

الفائزون في الدورة السادسة عشرة )(٢٠١٤
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

عنوان البحث

الجامعة /المستوى

الثانية

ھديل الطوالبة

تغطية الصحف اليومية األردنية
ألحداث الحراك السياسي المرتبط
بـ"ھبّة تشرين"

اليرموك /ماجستير

الثالثة

نيروز أبو
اجميل

رؤية منھجية للتعامل مع العنف
الطالبي في الجامعات األردنية

اليرموك /ماجستير

الرابعة

بتول الزيود

درجة تأثير تطبيقات التواصل
االجتماعي على الشباب في الجامعات
األردنية من وجھة نظرھم

آل البيت /ماجستير

الفائزون في الدورة الخامسة عشرة )(٢٠١٣
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

عنوان البحث

الجامعة /المستوى

الثانية

ياسمين
المصري

دور اإلعالم اإللكتروني في نشر
الوعي السياسي لدى طلبة الجامعة
الھاشمية

األردنية /ماجستير

الثالثة

محمد أبو
رحمة

مفھوم الدولة المدنية في فكر جماعة
اإلخوان المسلمين

الزرقاء /بكالوريوس

الرابعة

محمد درويش

مسيرة اإلصالح السياسي في
األردن..الواقع واالتجاھات
والمستقبل

الطفيلة التقنية/
بكالوريوس

االولى
"مالية"

ھيثم عمايرة

دور الزكاة في السياسة النقدية في
ظل اقتصاد إسالمي

األردنية /بكالوريوس

الثانية
"مالية"

شيت حلمي
لوبيس

ضوابط الفتوى في معامالت
المصارف اإلسالمية

العلوم اإلسالمية
العالمية /ماجستير

الفائزون في الدورة الرابعة عشرة )(٢٠١٢

الصورة

المرتبة

اسم الطالب

عنوان البحث

الجامعة /المستوى

األولى

ابتھال العموش

مستوى إدراك طلبة الجامعة
االردنية ألھمية دور مجلس الطلبة

آل البيت /ماجستير

الثالثة

سماح عايش

مكافحة الفساد وانعكاساته على
االقتصاد االردني من وجھة نظر
طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب
الجامعية-األونروا

األنروا /بكالوريوس

الفائزون في الدورة الثالثة عشرة )(٢٠١١
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

األولى

ابتھال العموش

الثانية

نوال أبو العدس

عنوان البحث
درجة إسھام الشبكة
االجتماعية في التغيرات
الثقافية واالجتماعية
لدى طلبة جامعة آل
البيت
مستوى وعي طلبة
جامعة جرش باآلثار
الثقافية واالجتماعية
ألبعاد ظاھرة العولمة

الجامعة /المستوى
آل البيت /ماجستير

البلقاء التطبيقية كلية عجلون /بكالوريس

الفائزون في الدورة الثانية عشرة )(٢٠١٠
الصورة

المرتبة
األولى

اسم الطالب

عنوان البحث

كفاية عبد6

نظرية مالك بن نبي في
اإلصالح اإلداري كمدخل في
مكافحة الفساد اإلداري والمالي

الجامعة /المستوى
األردنية /ماجستير

الثانية
أحالم أبو رياش
الثالثة

اسراء الشيخ
مصطفى

األولى
"مالية"

مالك حسين
غرايبة

دور الملتقيات الفكرية الثقافية
واألندية الشبابية األردنية في
التنمية السياسية

الھاشمية /بكالوريس

فيالدلفيا /بكالوريس

العمل التطوعي بين المبادرة
والمردود النفعي
قدرة البنوك اإلسالمية في
مواجھة األزمة االقتصادية
العالمية /دراسة حالة

اليرموك /ماجستير

الفائزون في الدورة الحادية عشرة )(٢٠٠٩/٢٠٠٨
الصورة

المرتبة
األولى

الثانية

اسم الطالب

عنوان البحث

الجامعة /المستوى

فراس سليم

األبعاد االستراتيجية الدولية واإلقليمية
ألزمة الملف النووي اإليراني

األردنية /بكالوريوس

كفاية عبد 6

تأثير خصائص الطالب على تصوراتھم
عن ثقافة الجامعة الداعمة للميول
والمواطنة

األردنية /ماجستير

الفائزون في الدورة العاشرة )٢٠٠٨/٢٠٠٧م(
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

األولى
ِوداد ظافري
الثانية
ھيام حمّاد
األولى
"مالية"

ملك خصاونة

عنوان البحث
األبعاد االستراتيجية الدولية
واإلقليمية ألزمة الملف النووي
اإليراني
واقع ممارسة التربية المدنية
)المواطنة( في األردن ...
اإلجارة المنتھية بالتمليك في
البنوك اإلسالمية :دراسة مقارنة
مع التأجير التمويلي في البنوك
التقليدية

الجامعة /المستوى
اليرموك /ماجستير

األردنية /دكتوراه

األكاديمية العربية للعلوم المالية /دكتوراه

الفائزون في الدورة التاسعة )(٢٠٠٦
الصورة

المرتبة
األولى

اسم الطالب

عنوان البحث

الجامعة /المستوى

إبراھيم الدعجة

أثر عمليات التفجير في الفنادق
على سوق عمان المالي

األكاديمية العربية للعلوم المالية/ماجستير

آراء طلبة جامعات العلوم
والتكنولوجيا األردنية نحو بلورة
اإلعالم التجاھاتھم

العلوم والتكنولوجيا /بكالوريوس

دور المرأة األردنية في مستقبل
اإلعالم المكتوب في ظل ثورة
الفضائيات

عمان العربية /دكتوراه

آفاق اإلصالح السياسي والتنمية
الديمقراطية في األردن

مؤتة /دكتوراه

القيم في صناعة المالبس في
األردن

األردنية /دكتوراه

الثانية
مكررا

محمد الشديفات

الثانية
مكررا

جومانة شديفات

الثالثة
مكررا

فيصل الغويين

الثالثة
مكررا

صفاء صبابحة

األول
مكررا
"مالية"
األول
مكررا
"مالية"
األول
مكررا
"مالية"

تأثير ظھور البنك العربي
اإلسالمي الدولي على البنك
اإلسالمي األردني

األكاديمية العربية للعلوم المالية /دكتوراه

أكرم صبيح

تأثير ظھور البنك العربي
اإلسالمي الدولي على البنك
اإلسالمي األردني

األكاديمية العربية للعلوم المالية /دكتوراه

غسان أبو السعود

تأثير ظھور البنك العربي
اإلسالمي الدولي على البنك
اإلسالمي األردني

األكاديمية العربية للعلوم المالية /دكتوراه

حسام العبدالالت

الفائزون في الدورة الثامنة )(٢٠٠٥
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

عنوان البحث

الجامعة /المستوى

محمد الشريفات

دور اإلعالم في تفعيل المشاركة
السياسية لدى الشباب األردني

األردنية دكتوراه

جمال الصافي

مخاطر السيولة في المصارف
اإلسالمية في األردن

األكاديمية العربية للعلوم المالية /دكتوراه

محمد الشيخ
عبد 6

تطبيقات إدارة المخاطر في
المصارف اإلسالمية

األكاديمية العربية للعلوم المالية /دكتوراه

األولى

األولى
مكرر
األولى
مكرر

الفائزون في الدورة السابعة )(٢٠٠٤
الصورة

اسم الطالب

عنوان البحث

الجامعة /المستوى

المرتبة

ميسر العزام

نحو استراتيجية وطنية لجذب
االستثمار األردني وتوطينه

عمان العربية /دراسات عليا

ندى أبو الھموس

االختصاص النوعي للمحكمة
الجنائية الدولية ICC

آل البيت /بكالوريوس

رقية خليل

امتصاص العناصر الثقيلة بالمياه
العادمة

البلقاء التطبيقية /بكالوريوس

األولى
مكرر

مريم الجراح

الترويج في المصارف االسالمية
األردنية في مرحلة العولمة

إربد األھلية /بكالوريوس

األولى
مكرر

ملك الخصاونة

صكوك اإلجازة وأثرھا في التنمية
االقتصادية

دكتوراه
األكاديمية العربية للعلوم المالية

االولى

الثانية

الثالثة

الفائزون في الدورة السادسة )(٢٠٠٣
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

األولى
مراد القطيشات
الثانية
سليم شقير

عنوان البحث

الجامعة /المستوى

أثر احتالل العراق في النظام
الدولي ...

الھاشمية /بكالوريوس

انعكاسات التجارة اإللكترونية
على التنمية االقتصادية في الدول
العربية وتجارتھا

البلقاء التطبيقية /بكالوريوس

الثالثة
مكرر

رانية العجلوني

مفاھيم واتجاھات المواطنين في
مدينة المفرق حول االستنساخ
البشري وآثاره االجتماعية

آل البيت /بكالوريوس

الثالثة
مكرر

أسماء أبو جبارة

االدعاءات اإلسرائيلية في القدس
والمسجد األقصى

اليرموك /بكالوريوس

الثالثة
مكرر

خالد السواعي

آثار تحرير التجارة بين األردن
والواليات المتحدة على الصناعة
األردنية

األردنية /دراسات عليا

الفائزون في الدورة الخامسة )(٢٠٠٢
الصورة

المرتبة
األولى

اسم الطالب

عنوان البحث

محمد الحلو

متغيرات السياسة الخارجية
األمريكية ما بعد أحداث  ١١أيلول
وتداعياتھا على الوطن العربي

الجامعة /المستوى
األردنية /ماجستير

الثانية
فراس التميمي
الثالثة
ماجدة عبد المجيد

األثر االجتماعي النتشار االنترنت
على الشباب
دور المرأة السياسي في األردن
الواقع والطموح

آل البيت /ماجستير

األردنية /بكالوريوس

الفائزون في الدورة الرابعة )(٢٠٠١
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

األولى
أسيد القدومي
الثانية
أماني عابدين
الثالثة
محمد الدھيسات

عنوان البحث

الجامعة /المستوى

مدى تأثير تطبيق نظام االيزو
على األداء التسويقي في المنشات
األردنية

العلوم التطبيقية /بكالوريوس

التنمية الزراعية وانعكاساتھا على
الناتج المحلي األردني وتطوير
البنية االجتماعية

األردنية /بكالوريس

المنطقة االقتصادية الخاصة في
العقبة تجربة اقتصادية أردنية
جديدة

مؤتة /ماجستير

الفائزون في الدورة الثالثة )(٢٠٠٠
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

األولى
نھى عبدالرحيم
الثانية
رمزي الرواشده

عنوان البحث

الجامعة /المستوى

االنعكاسات السياسية للعولمة على
منطقة الشرق األوسط خالل عقد
التسعينات

األردنية /بكالوريس

الناتج األردني وقدرته على
المنافسة في ظل الشراكة
األردنية– األوروبية

بكالوريوس /العلوم التطبيقية

الثالثة
نادية سعد الدين

انعكاسات اتفاقية الشراكة األردنية
– األوروبية على التنمية
االقتصادية

آل البيت /ماجستير

الفائزون في الدورة الثانية )(١٩٩٩
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

األولى
وفاء أبو عوف

عنوان البحث

الجامعة /المستوى

أثر التحول الديمقراطي البرلماني عام  ٨٩في
بروز حزب جبھة العمل اإلسالمي ومشاركته
)(١٩٩٧ -١٩٩٣

األردنية /بكالوريس

االتحاد األوروبي وعملية السالم على المسار
الفلسطيني

آل البيت /ماجستير

الثانية
نادية سعد الدين
الثالثة

الثالثة

عھود أبو الھيجاء

الديمقراطية وصناعة القيادات النسائية

اليرموك /بكالوريوس

نادر الخطيب

المواقف الرسمية للدول األوروبية والواليات
المتحدة تجاه قضايا الشرق األوسط بين التباين
والتوافق

اليرموك /ماجستير

الفائزون في الدورة األولى )(١٩٩٨
حجبت الجوائز في عامھا األول وفق رأي لجنة التحكيم بسبب مستويات البحوث المقدمة

