الفائزون في الدورة الثانية و العشرين ()2020
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

عنوان البحث

الجامعة

الثاني

محمد بالل أحمد
عبد العال

دور المرونة التنظيمية في
الشركات الصناعية في العالم
العربي وأثر ذلك على التنمية
االقتصادية– األردن دراسة حالة
2019- 2015

جامعة الزيتونة
األردنية
ماجستير

الثالث

معاذ علي إبراهيم

دور العلماء في مواجهة األزمة
الطائفية في العراق وتداعياتها
على االستقرار االجتماعي -هيئة
علماء المسلمين أنموذ ًجا -دراسة
حالة

الجامعة األردنية
ماجستير

الرابع

روال عبد الرؤوف
حسينات

Jordanian Experience in
Facing Corona Pandemic
;on The Educational Level
Future Successes and
Challenges, Jordan
University of Science and
Technology (JUST), as a
case study

جامعة اليرموك
ماجستير

الفائزون في الدورة الحادية و العشرون ()2019
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

عنوان البحث

الثانية مكررا ً

ملك طارق النتشه

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

الثانية مكررا ً

قصي حسين
القطيش

دور الجامعات األردنية في
مواجهة االنحرافات الفكرية
لدى الشباب من وجهة نظرهم

الجامعة

الجامعة األردنية
بكالوريوس

جامعة اليرموك
بكالوريوس

اسالم عبدهللا
سليمان الخرنوبي
+
شيرين ماجد
النادي

تحدي العولمة اإلجتماعية آثاره
على الشباب وسبل التصدي له

جامعة اليرموك-
ماجستير

الرابع مكررا ً

ايهاب محمد زاهر

المواجهة بين سوريا وإسرائيل
التحديات والمطلوب "الجوالن
دراسة حالة"

الجامعة األردنية-
ماجستير

الرابع مكررا ً

دعاء محمد جوده

اتجاهات طلبة جامعة الزرقاء
نحو سوق العمل

الرابع مكررا ً

جامعة الزرقاء
بكالوريوس

الفائزون في الدورة العشرين ()2018
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

عنوان البحث

الجامعة

الثالثة مكررا ً

نور األسود+
دعاء الزعبي

دور التربية األسرية
في مقاومة تهويد
القدس

اليرموك -ماجستير

الرابعة

روان المومني

دور التعليم العالي
ومؤسساته في التنمية
السياسية في األردن ..

اليرموك -ماجستير

الفائزون في الدورة التاسعة عشرة ()2017
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

عنوان البحث

الجامعة

الثاني مكررا ً

دانة ضياء
الدين شلبي
وأفنان خالد
الحياري

أبرز الحلول التي
اتبعتها الدولة لمعالجة
األزمة المائية في
األردن ودراسة بعض
الحلول العالمية
المقترحة للحد من هذه
األزمة

األردنية

الثاني مكررا ً

رنا نضال
طوالبة

العالقة ما بين خطر
السيولة وخطر
االئتمان ....

اليرموك

الثاني مكررا ً

آيات عبدالحكيم
بني هاني

مدى تضمين أفكار
اإلسالم فوبيا في أفالم
هوليوود وأثرها على
األقليات ...

اليرموك

الثالث

روان محمد
مومني

دور مؤسسات التعليم
العالي ومناهجها في
التنمية ....

اليرموك

الرابع مكررا ً

محمود محمود
أبو الس ّمن

دور مؤسسات التعليم
العالي في تعزيز
المنظومة األخالقية
لدى الطلبة

العلوم والتكنولوجيا

الرابع مكررا ً

يُسرى مفيد
محمد مهدي

أزمات الطاقة والمياه
والموارد وإتجاهات
الدولة في معالجتها

فيالدلفيا

الفائزون في الدورة الثامنة عشرة ()2016
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 وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس

جرش /بكالوريوس

الثالثة مكررا ً

آالء ابراهيم
الغرايبة

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

جدارا /ماجستير

الثالثة مكررا ً

ميساء رضوان
المومني

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

اليرموك /بكالوريوس

الفائزون في الدورة السابعة عشرة ()2015
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 مكررا ً

أحمد محمد
الطوالبة

دور البحث العلمي في تنمية ميزانية
الجامعات وتمويلها ...

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 ظاهرة
العنف الجامعي ...

اليرموك /ماجستير

الرابعة مكررا ً

لبيبة محمد
المغربي

اتجاه طلبة كلية العلوم التربوية
واآلداب نحو البحث العلمي

كلية العلوم التربوية-
األنروا /بكالوريوس

الفائزون في الدورة السادسة عشرة ()2014
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

عنوان البحث

الجامعة /المستوى

الثانية

هديل الطوالبة

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

اليرموك /ماجستير

الثالثة

نيروز أبو
اجميل

رؤية منهجية للتعامل مع العنف
الطالبي في الجامعات األردنية

اليرموك /ماجستير

الرابعة

بتول الزيود

درجة تأثير تطبيقات التواصل
االجتماعي على الشباب في الجامعات
األردنية من وجهة نظرهم

آل البيت /ماجستير

الفائزون في الدورة الخامسة عشرة ()2013
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

عنوان البحث

الجامعة /المستوى

الثانية

ياسمين
المصري

دور اإلعالم اإللكتروني في نشر
الوعي السياسي لدى طلبة الجامعة
الهاشمية

األردنية /ماجستير

الثالثة

محمد أبو
رحمة

مفهوم الدولة المدنية في فكر
جماعة اإلخوان المسلمين

الزرقاء /بكالوريوس

الرابعة

محمد درويش

مسيرة اإلصالح السياسي في
األردن..الواقع واالتجاهات
والمستقبل

الطفيلة التقنية /بكالوريوس

االولى
"مالية"

هيثم 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 ()2012

الصورة

المرتبة

اسم الطالب

عنوان البحث

الجامعة /المستوى

األولى

ابتهال العموش

مستوى إدراك طلبة الجامعة
االردنية ألهمية دور مجلس
الطلبة

آل البيت /ماجستير

الثالثة

سماح عايش

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

األنروا /بكالوريوس

الفائزون في الدورة الثالثة عشرة ()2011
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

األولى

ابتهال العموش

الثانية

نوال أبو العدس

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

الجامعة /المستوى
آل البيت /ماجستير

البلقاء التطبيقية كلية عجلون /بكالوريس

الفائزون في الدورة الثانية عشرة ()2010
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

عنوان البحث

كفاية عبدهللا

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

أحالم أبو
رياش

دور الملتقيات الفكرية الثقافية
واألندية الشبابية األردنية في
التنمية السياسية

الثالثة

اسراء الشيخ
مصطفى

األولى
"مالية"

مالك حسين
غرايبة

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

األولى

الثانية

الجامعة /المستوى
األردنية /ماجستير

الهاشمية /بكالوريس

فيالدلفيا /بكالوريس
اليرموك /ماجستير

الفائزون في الدورة الحادية عشرة ()2009/2008
الصورة

المرتبة
األولى

اسم الطالب

عنوان البحث

الجامعة /المستوى

فراس سليم

األبعاد االستراتيجية الدولية واإلقليمية
ألزمة الملف النووي اإليراني

األردنية /بكالوريوس

الثانية

تأثير خصائص الطالب على
تصوراتهم عن ثقافة الجامعة الداعمة
للميول والمواطنة

كفاية عبد هللا

األردنية /ماجستير

الفائزون في الدورة العاشرة (2008/2007م)
الصورة

المرتبة

عنوان البحث

اسم الطالب

األولى

األبعاد االستراتيجية الدولية
واإلقليمية ألزمة الملف النووي
اإليراني

ِوداد ظافري
الثانية

واقع ممارسة التربية المدنية
(المواطنة) في األردن ...

هيام ح ّماد
األولى
"مالية"

ملك خصاونة

اإلجارة المنتهية 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 ()2006
الصورة

اسم الطالب

عنوان البحث

الجامعة /المستوى

المرتبة
األولى

إبراهيم الدعجة

أثر عمليات التفجير في الفنادق
على سوق عمان المالي

األكاديمية العربية للعلوم المالية/ماجستير

الثانية
مكررا

محمد الشديفات

آراء طلبة جامعات العلوم
والتكنولوجيا األردنية نحو بلورة
اإلعالم التجاهاتهم

العلوم والتكنولوجيا /بكالوريوس

الثانية
مكررا

جومانة شديفات

دور المرأة األردنية في مستقبل
اإلعالم المكتوب في ظل ثورة
الفضائيات

عمان العربية /دكتوراه

الثالثة
مكررا

فيصل الغويين

آفاق اإلصالح السياسي والتنمية
الديمقراطية في األردن

مؤتة /دكتوراه

الثالثة
مكررا

صفاء صبابحة

القيم في صناعة المالبس في
األردن

األردنية /دكتوراه

األول
مكررا
"مالية"

حسام العبدالالت

تأثير ظهور البنك العربي
اإلسالمي الدولي على البنك
اإلسالمي األردني

األكاديمية العربية للعلوم المالية /دكتوراه

أكرم صبيح

تأثير ظهور البنك العربي
اإلسالمي الدولي على البنك
اإلسالمي األردني

األكاديمية العربية للعلوم المالية /دكتوراه

غسان أبو السعود

تأثير ظهور البنك العربي
اإلسالمي الدولي على البنك
اإلسالمي األردني

األكاديمية العربية للعلوم المالية /دكتوراه

األول
مكررا
"مالية"
األول
مكررا
"مالية"

الفائزون في الدورة الثامنة ()2005
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

األولى
محمد الشريفات

عنوان البحث

الجامعة /المستوى

دور اإلعالم في تفعيل المشاركة
السياسية لدى الشباب األردني

األردنية دكتوراه

األولى
مكرر
األولى
مكرر

جمال الصافي

مخاطر السيولة في المصارف
اإلسالمية في األردن

األكاديمية العربية للعلوم المالية /دكتوراه

محمد الشيخ
عبد هللا

تطبيقات إدارة المخاطر في
المصارف اإلسالمية

األكاديمية العربية للعلوم المالية /دكتوراه

الفائزون في الدورة السابعة ()2004
الصورة

المرتبة

عنوان البحث

الجامعة /المستوى

اسم الطالب
ميسر العزام

نحو استراتيجية وطنية لجذب
االستثمار األردني وتوطينه

عمان العربية /دراسات عليا

ندى أبو الهموس

االختصاص النوعي للمحكمة
الجنائية الدولية ICC

آل البيت /بكالوريوس

رقية خليل

امتصاص العناصر الثقيلة بالمياه
العادمة

البلقاء التطبيقية /بكالوريوس

الترويج في المصارف
االسالمية األردنية في مرحلة
العولمة

إربد األهلية /بكالوريوس

صكوك اإلجازة وأثرها في
التنمية االقتصادية

دكتوراه
األكاديمية العربية للعلوم المالية

االولى

الثانية

الثالثة
األولى
مكرر

مريم الجراح

األولى
مكرر

ملك الخصاونة

الفائزون في الدورة السادسة ()2003
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

عنوان البحث

الجامعة /المستوى

األولى

مراد القطيشات

أثر احتالل العراق في النظام
الدولي ...

الهاشمية /بكالوريوس

الثانية
سليم شقير
الثالثة
مكرر

رانية العجلوني

الثالثة
مكرر

أسماء أبو جبارة

الثالثة
مكرر

خالد السواعي

انعكاسات التجارة اإللكترونية
على التنمية االقتصادية في
الدول العربية وتجارتها

البلقاء التطبيقية /بكالوريوس

مفاهيم واتجاهات المواطنين في
مدينة المفرق حول االستنساخ
البشري وآثاره االجتماعية

آل البيت /بكالوريوس

االدعاءات اإلسرائيلية في القدس
والمسجد األقصى

اليرموك /بكالوريوس

آثار تحرير التجارة بين األردن
والواليات المتحدة على الصناعة
األردنية

األردنية /دراسات عليا

الفائزون في الدورة الخامسة ()2002
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

األولى
محمد الحلو
الثانية
فراس التميمي

عنوان البحث
متغيرات السياسة الخارجية
األمريكية ما بعد أحداث 11
أيلول وتداعياتها على الوطن
العربي
األثر االجتماعي النتشار
االنترنت على الشباب

الجامعة /المستوى
األردنية /ماجستير

آل البيت /ماجستير

الثالثة
ماجدة عبد المجيد

دور المرأة السياسي في األردن
الواقع والطموح

األردنية /بكالوريوس

الفائزون في الدورة الرابعة ()2001
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

األولى
أسيد القدومي
الثانية
أماني عابدين
الثالثة
محمد الدهيسات

عنوان البحث

الجامعة /المستوى

مدى تأثير تطبيق نظام االيزو
على األداء التسويقي في
المنشات األردنية

العلوم التطبيقية /بكالوريوس

التنمية الزراعية وانعكاساتها
على الناتج المحلي األردني
وتطوير البنية االجتماعية

األردنية /بكالوريس

المنطقة االقتصادية الخاصة في
العقبة تجربة اقتصادية أردنية
جديدة

مؤتة /ماجستير

الفائزون في الدورة الثالثة ()2000
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

األولى
نهى عبدالرحيم
الثانية
رمزي الرواشده
الثالثة
نادية سعد الدين

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

انعكاسات اتفاقية الشراكة
األردنية – األوروبية على
التنمية االقتصادية

آل البيت /ماجستير

الفائزون في الدورة الثانية ()1999
الصورة

المرتبة

اسم الطالب

األولى
وفاء أبو عوف

عنوان البحث

الجامعة /المستوى

أثر التحول الديمقراطي البرلماني عام 89
في بروز حزب جبهة العمل اإلسالمي
ومشاركته ()1997 -1993

األردنية /بكالوريس

الثانية
نادية سعد الدين

االتحاد األوروبي وعملية السالم على المسار
الفلسطيني

آل البيت /ماجستير

الثالثة

الثالثة

عهود أبو الهيجاء

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 ()1998
حجبت الجوائز في عامها األول وفق رأي لجنة التحكيم بسبب مستويات البحوث المقدمة

