كشف الرسائل الجامعية (ماجستير ،دكتوراه) كلية العلوم االجتماعية

الرسائل الجامعية " قسم الجغر افيا"

الرقم
.1
.2

اسم الطالب
سامر النوايسة
فدوى ناجح المعاسفه

رسائل الماجستير التي أجيزت في قسم الجغرافيا
عنوان الرسالة
كفاءة مياه الري في حوض وادي الكرك األوسط
اآلثار التنموية لمدينة الحسين بن عبدهللا الثاني الصناعية في محافظة الكرك  /األردن

.3

وجدان مراد التخاينه

مشكلة االزمة المرورية في مدينة الكرك دراسة جغرافية ميدانية

.4
.5

نايل محمود العزبات
طالب حمدهللا
المصاروه
محمد احمد السوالمة
أشجان شاهر
المستريحي
حماد صنت الرشيدي
حاشم العنزي
شريفه محمد إبراهيم

اثر محطة تنقية مياه اربد على النشاط العمراني في مدينة اربد
جغرافية الدوائر االنتخابية في األردن ( )2003-1989دراسة في الجغرافيا السياسية

.6
.7
.8
.9
.10
.11

سعود عايض
الرشيدي
عبير محمد العيدي
مصطفى راضي
السعدي
قصي مصطفى حسين
عنانزه
يوسف عبد الهادي
الذيابات
تغريد أحمد القدحات
عتبه محمود الشقارين

.18

محمد نصر أبو
صافي
كوثر علي العيايدة
محمد أنور الطواله
أحمد يوسف الطورة
شرف يوسف
الحجازين
ميانا خليل الحداريس
اسامه حاتم البشايره

.12
.13
.14
.15
.16
.17

.19
.20
.21
.22
.23
.24

كفاءة الناتج المائي في احواض وادي العرب  ،وادي كفرنجة  ،وادي شعيب
مدى كفاية الخدمات الصحية في لواء الكورة باألردن

اسم المشرف
أ.د .إبراهيم العرود
د .صالح سالمه
الكساسبه
د .صالح سالمه
الكساسبه
د .نايف الروسان
د .قاسم الدويكات

فصل التخرج
الصيفي 2004/8/15
األول 2005/1/4
األول 2006/1/3
الصيفي 2007/8/6
الثاني 2008/5/20
األول 2008/12/30
الثاني 2010/4/19

التوزيع المكاني للخدمات التعليمية ( للمدارس الحكومية ) في منطقة سكاكا – منطقة الجوف المملكة العربية السعودية
كفاءة التوزيع المكاني للخدمات العامة في مدينة حائل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS
التحليل المكاني للنمو السكاني في المراكز الحضرية في منطقة القصيم – المملكة العربية السعودية – باستخدام تقنيات نظم
المعلومات الجغرافية
التوزيع المكاني للحوادث المرورية في مدينة تبوك والعوامل المؤثرة في حدوثها خالل الفترة (1434 – 1430هـ

أ.د .إبراهيم العرود
د .صالح سالمه
الكساسبه
د .نايف الروسان
أ.د .صالح الكساسبه
أ.د .صالح الكساسبه

الصيفي 2011/7/13
الصيفي2013/7/23
األول 2013/12/26

أ.د .نايف الروسان

الصيفي 2014/7/9

Reduation of Water Loss in Karak Authority Distribution System Using GIS Technology
إنشاء قاعدة بيانات مكانية للمراكز التعليمية في لواء قصبة الكرك باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية

د .حسام البلبيسي

الثاني 2015/4/29
الثاني 2015/5/13

استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية إليجاد افضل مسار للقطار الخفيف في مدينة عمان

أ.د .نايف الروسان

األول 2015/10/21

التوزيع الجغرافي لآلثار التنموية لجامعة الحسين بن طالل في مدينة معان (2012 – 2003م)

أ.د .زكي مشوقه

األول 2015/11/17

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في مشاريع الطاقة المتجددة
Blue water fluxes and allocation of Embankment Dams in wadi ALKarK Catchment area using
Hybrid GIS and Remote Sensing Techniques

د .سطام الشقور
أ.د .إبراهيم العرود

الثاني 2015/12/28
الثاني 2015/12/28

تقييم الوضع المائي في محافظة الكرك باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

د .سطام الشقور

الثاني 2016/4/17

د .حسام البلبيسي
واقع الخدمات السياحية في محافظة الطفيلة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
د .سطام الشقور
التطور الحضري لمدينة عمان من عام  1980إلى عام  2010باستخدام نظم المعلومات الجغرافية )(GIS
أ.د .زكي مشوقه
أثر تنوع مساقط الخرائط على درجة مهارة قراءة خارطة العالم لدى مستخدمي الخارطة
 INVESTION OF Diurnal Pattern of air Pollition in Aqaba and its Health implication using GISأ.د .إبراهيم العرود

الثاني 2016/4/28
الثاني 2016/4/28
األول 2016/10/26
الصيفي 2016/7/24

أ.د .إبراهيم العرود
د .صالح سالمه

الصيفي 2016/7/27
األول 2016/11/16

العوامل المؤثرة في اختيار المواقع السكنية وتخطيطها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد
التحليل المكاني للخدمات التعليمية والصحية في لواء الوسطية في محافظة اربد باستخدام نظم المعلومات الجغرافية )(GIS

الرقم

اسم الطالب

رسائل الماجستير التي أجيزت في قسم الجغرافيا
عنوان الرسالة

اسم المشرف
الكساسبه
د .صالح سالمه
الكساسبه
د .صالح سالمه
الكساسبه
د .سطام الشقور

األول 2016/12/14

أ.د .محمد القراله
أ.د .محمد القراله
أ.د .إبراهيم العرود

األول 2016/12/15
الثاني 2016/12/26
الثاني 2016/12/26

د .سطام الشقور

الصيفي 2016/7/27

أ.د .إبراهيم العرود
د .سطام سالم الشقور
د .صالح سالمه
الكساسبه
د .صالح سالمه
الكساسبه
د .سطام الشقور
أ.د .إبراهيم العرود
د .عمر السقرات
د .عمر السقرات

الصيفي 2016/8/7
الثاني 2017/3/27
الثاني 2017/3/27

األول 2018/12/23
األول 2018/12/24
الثاني 2018/12/26
الثاني 2018/12/26

تقدير المحتوى الرطوبي للتربة في الحوض األدنى لوادي الواله وأثره على الغطاء النباتي باستخدام التقنيات الجغرافية الحديثة
تحليل خارطة استعماالت األراضي في لواء المزار الجنوبي للفترة ( )2017 – 1986باستخدام تطبيقات نظم المعلومات
الجغرافية واالستشعار عن بعد
تقييم حاالت الجفاف في حوض وادي الكرك باستخدام التقنيات الجغرافية الحديثة

د .سطام الشقور
د .سطام الشقور

الثاني 2018/12/27
الثاني 2018/12/27

د .سطام الشقور

الثاني 2018/12/27

تأثير تغير الغطاء الرضي والنمو الحضري على الجزيرة الحرارية في مدينة عمان
تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في مشاريع الطاقة المتجددة
التمدد العمراني في هضبة الكرك خالل الفترة ( )2017 – 1990باستخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

د .سطام الشقور
د .سطام الشقور
أ.د .إبراهيم العرود

الثاني 2018/12/27
الثاني 2018/12/28
الثاني 2918/12/30

توظيف المؤشرات الطيفية لكشف وتحليل التغير في التغطية النباتية للمناطق المرتفعة في محافظة الكرك 2016 – 1986م

د .سطام الشقور

الثاني 2018/12/30

.25

أحمد حسين النعيمات

الموقع األمثل لمشاريع الطاقة الشمسية في محافظة معان باستخدام نظم المعلومات الجغرافية )(GIS

.26

سامر جبريل
الزيدانيين
عبدهللا الكبسي

التوزيع المكاني للمدارس الحكومية في مدينة الزرقاء باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ) (GISللعام الدراسي 2016 – 2015

.28
.29
.30

مفتاح محمد شنب
هبه صالح السقرات
سليم حسن الغليالت

.31

والء أنور داود محمد

.32
.33
.34

رنا ممدوح الصرايرة
هشام محمود الزيود
شذا حسين الرواشده

استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في التنقيب عن المنجنيز في محافظة جنوب الشرقية في سلطنة
عمان
األنشطة الصناعية واثرها على مخطط مدينة مصراته (دراسة تحليلية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية )) GIS
التحليل المكاني للخدمات الصحية في مدينة الطفيلة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية )(GIS
GIS, Remote Sensing and Geophysics: An Integrated Technical Approach in the Investigation of
Archaeological Sites in The Old City of Jerash/Jordan
استخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في إدارة الفيضانات وتحليل مخاطرها البيئية (مدينة عمان حالة
دراسية )
التوزيع الجغرافي للصقيع في األردن وآثاره االقتصادية
تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في تحليل الخصائص المورفومترية ودالالتها الهيدرولوجية لحوض وادي عربه جنوب األردن.
كفاءة التوزيع المكاني للمراكز الصحية في لواء قصبة الكرك

.27

.35

رهام بسام المسيعديين

تقييم اآلثار البيئية لمصنعي اسمنت الرشادية /الفوسفات الحسا في محافظة الطفيلة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

.36
.37
.38
.39

صفوت محمد تيسير
عالء دخيل السليحات
علي هاشم العوران
يونس محمود
الغنميين
هديل يوسف الفقهاء
فاديا محمود النوايسه
ب
هاجر المصطفى
بلحوض
اكرم عبدالفتاح فراج
تغريد أحمد القدحات
خلود عبدالحميد
الطراونه
اسراء فواز العايد

التوزيع الجغرافي للمراكز األمنية في مدينة عمان باستخدام التقنيات الجغرافية )(GIS
الموارد المائية وتلوثها في وادي شعيب باستخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد
استخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد
التطور في استعماالت األراضي والنمو العمراني في لواء البتراء من عام ( )2015 – 1980باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46

فصل التخرج
األول 2016/11/16
األول 2016/12/14

الثاني 2017/12/11

الرقم
.47
.48
.49
.50

اسم الطالب
عمير احمد رمضان
ناصر حيدر طالل
البدور
ضرار أحمد رمضان
راجي
مياده عبدهللا عودات

.51
.52

مريم سالم الرواشدة
ابرار بدر البدور

.53
.54
.55
.56
.57
.58

أنس هيثم القراله
محمود الجيوسي
سناء يحيى الهويدي
سالم محمد الزعبي
سهير عدنان السالل
ناتاليا محمد
عبدالباري
لينا أحمد بني سالمه

.60

والء احمد عوده
الزيديين
حمزه بسام البطوش
زينب شحادة الطبيري
ناديه حمد المسيعدين

.64

علي عبدالكريم
العرمان
أحمد عصمت
الصرايرة
يوسف سالم العصيات
مصعب صالح
الليمون
وقاص عايد النوافله
عُال خليف البواريد

.59

.61
.62
.63

.65
.66
.67
.68
.69

رسائل الماجستير التي أجيزت في قسم الجغرافيا
عنوان الرسالة
رصد التغير في الغطاء النباتي في محافظة عجلون باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا االستشعار عن بعد
توظيف المعلومات الجيومكاني ٍ ة في تقييم حالة الجفاف في حوض األزرق لعامي 2017 – 2001

اسم المشرف
د .عمر السقرات
د .عوني محمد
الخصاونة
د .عوني محمد
الخصاونة
د .عوني محمد
الخصاونة
أ.د .إبراهيم العرود
أ.د .إبراهيم العرود

الثاني 2019/11/28
الثاني 2019/11/28

أ.د .محمد القراله
أ.د .محمد القراله
د .سطام الشقور
د .سطام الشقور
أ.د .إبراهيم العرود
د .سطام الشقور

الثاني 2019/12/10
الثاني 2019/12/10
الثاني 2020/5/12
الثاني 2020/5/21
الثاني 2020/12/10
الثاني 2020/12/22

د .عمر السقرات

الثاني 2020/12/22

د .سطام الشقور

األول 2021/1/21

تحديد المواقع المثلى للحصاد المائي في لواء المزار الجنوبي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد
تقدير كميات التبخر من خليج العقبه باستخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية )(GIS
تغير الغطاء األرضي واستعماالت األراضي في لواء بصيرا للفترة  2018 – 2000باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
)(GIS
Smart city Design

د .سطام الشقور
أ.د .محمد القراله

األول 2021/1/21
الثاني 2021/5/10
الثاني 2021/5/30

أ.د .إبراهيم العرود

الثاني 2021/5/31

تقييم حساسية اإلنزالقات األرضية على طريق الكرك – البحر الميت

أ.د .إبراهيم العرود

الثاني 2021/5/31

حلول الجغرافية المكانية
التحليل المكاني لتوزيع الخدمات العامة وتحديد االحتياجات التخطيطية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

أ.د .إبراهيم العرود
د .سطام الشقور

الثاني 2021/5/31
الثاني 2021/6/2

تقييم مخاطر الفيضانات والسيول في حوض وادي موسى عبر توظيف نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد
تأثير المناخ على الخصائص المورفومترية ألربعة أودية موزعة في األردن

أ.د .إبراهيم العرود
أ.د .إبراهيم العرود

الثاني 2021/6/2
الصيفي 2021/8/22

توثيق وتحديد مواقع لمقامات الصحابة في األردن باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
تقدير الناتج الرسوبي لحوض كفرسوم من حوض نهر اليرموك باستخدام معادلة  RUSLEونظم المعلومات الجغرافية )(GIS
حفر االذابة قرب البحر الميت وتوزيعها المكاني وأسباب تكونها
Evaluation of Landslide Suseeptibility Aling jerash-Amman Highway and Karak _ Tagila
Highway by using GIS & Remote Sensing.
كفاءة التوزيع المكاني لمحطات الوقود في محافظة الكرك باستخدام نظم المعلومات الجغرافية )(GIS
تحليل شبكات توزيع مياه قضاء بيرين – محافظة الزرقاء لعام  2018باستخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية )(GIS
التباين المكاني لزراعة المحاصيل البعلية في األراضي المرتفعة في األردن باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية
تحديد افضل الم واقع لتوليد الطاقة الشمسية في محافظة البلقاء باستخدام نظم المعلومات الجغرافية .
كفاءة تقدير التبخر من منطقة األغوار الشمالية والوسطى
REVIEW AND ASSESSMENT IF THE PROTEETED ARRAS NETWOR; IN JORDAN USING
SYSTEMATIC CONVERSATION PLANNING
كشف التغير في استعماالت األراضي في منطقة لواء الجامعة األردنية للفترة ( ) 2019 – 1985باستخدام نظم المعلومات
الجغرافية واالستشعار عن بعد
تحديد أنس المواقع لمشاريع الحصاد المائي في حوض وادي السرحان باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

فصل التخرج
الصيفي 2019/8/6
الصيفي 2019/8/5
الصيفي 2019/8/5
الصيفي 2019/8/6

الرقم
.70
.71
.72
.73
.74

اسم الطالب
دينا عدنان رشدي

عمر حسين المزايدة
صالح الدين
الطراونه
مادلين تيسير شحاده

رسائل الماجستير التي أجيزت في قسم الجغرافيا
عنوان الرسالة
Integration og GIS and remote sensing in the investigation of climate change and excessive water
use on underground water level in the shobak area
رصد ومراقبة التغير في الغطاء النباتي في محافظة الطفيلة للفترة  2010 – 1985باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
واالستشعار عن بعد
تقدير انجراف التربة في حوض وادي زرقاء ماعين باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ) (GISواالستشعار عب بعد
Development of AGIS Tool to Find Fiber Cable Fault Using python Scripting gor ArcGIS In
Amman City

اسم المشرف
أ.د .إبراهيم العرود

فصل التخرج
الصيفي 2021/8/23

د .هند الصرايرة

الصيفي 2021/8/22

أ.د .إبراهيم العرود

الصيفي 2021/8/23

أ.د .محمد القراله

الصيفي 2021/8/24

رسائل املاجستيرالتي أجيزت في قسم اآلثار والسياحة

رسائل املاجستيرالتي أجيزت في قسم اآلثار والسياحة
الرقم

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28

اسم الطالب
 .1كرم عبد هللا النوايسة
ديمه طه املحادين
هشام عبد الرحيم املجالي
يوسف محمد الشيبي
عبد هللا فهد اللبابده
هبة تركي الحجاج
ذكرى عبد العزيز املعايطة
زيدان رشيد خان
شادي على الهروط
عزت عبد الحميد الطراونة
جهاد درويش
محمد حمد الزهران
زهير رضوان الجراد
فاطمة مريزيق أبو شقال
خالد قاسم محمد الطراونة
فؤاد عبد الوهاب الطراونة
عزيز محمد أمين الزيباري
ديما جميل الضمور
قيصر خالة القائدي
بي كه س ي البريفكاني
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أ.د .طالب الصمادي
مباني التراث في بلدة بشرى :دراسة وصفيه مقارنه
أ.د .طالب الصمادي
دراسة أنثروبولوجية أثرية للحياة الشعبية في مدينة العقبة
د .سائدة عفانة
تجسيد الناحية التجارية في الفن الروماني
أ.د .خلف الطراونة
ترميم القالع األثرية اإلسالمية
د .يونس الشديفات
الحمالت العسكرية اآلشورية على املناطق الواقعة إلى شمال والشمال الشرقي من بالد آشور في ضوء النصوص املسمارية املنشورة.
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أ.د .خلف الطراونة
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وزيره سليمان الطراونة
يوسف فؤاد أبو علي
سهل جميل الصرايرة
إبراهيم يحيى الرواشدة
حمزة ناجي الجراجرة
مصطفى زكريا الجعفري
بكر خالد الزيدانيين
دينا رعد املجالي
علي أحميد املساعدة
رائد علي موس ى العمرات
راتب عبد الصرايرة
مروى محمد الطراونة
انس محمد سقاهللا
عمر محمد سقاهلل
اعتدال موس ى الحسنات
علي عطاهلل الضمور
دعاء سالم مقابله
أشرف نايل الرواشدة
خالد أحمد الهواورة
أسيل أمجد البقاعين
عهود نضال الرواشدة
خلف محمد ضبعان
هيفاء ياسين املجالي
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أحمد مصلح الطراونة
جعفر عدنان املعايطة
براق عبد هللا البريزات
مرح خلف املجالي

دراسة تحليلية من املسكوكات النبطية من مدينة البتراء
ً
تطوير مواقع أم الجمال األثرية وتسويقه سياحيا
دور املغطس في الجذب السياحي وتنمية املنطقة املحيطة "موقع عماد السيد املسيح"
املخيمات السياحية في وادي رم ودورها في التنمية السياحية
املحميات الطبيعية في األردن ودورها في التنمية السياحية
التنمية السياحية ومساراتها في محافظة الكرك
تأثير العوامل البيئية في جغرافية البحر امليت /دراسة في االستراتيجيات السياحية
املناصب واملهن والصناعات عند االنباط
تقييم البرامج السياحية املطروحة من قبل وكاالت السياحة
مقومات السياحة البيئية في اقليم البترا
السياحة العالجية في األردن (البحر امليت وحمامات عفرا والبربيطه )
الرسوم الزيتية في قصر الحائر الغربي  /دراسة مقارنه
درجة التزام املنشآت الفندقية فئة خمس نجوم في اقليم الجنوب
تحليل اتجاهات وانماط الحركة السياحية في اقليم البترا (2014/2000م)
توثيق املواقع االثرية والتراثية في اقليم البترا وتسويقها باستخدام نظم املعلومات الجغرافية
دراسة تحليلية للنقود األتابيكية للفترة ما بين  594-544هـ 1197-1149 /م.
االرضيات الفسيفسائية بالقصر االموي في موقع شقيرا الغربية " دراسة مقارنة مع فسيفساء قصر خربة املفجر".
املعبد النبطي في بلدة القصر :دراسة آثارية معمارية
املكتشفات األثرية الحدبثة في تل ذيبان ()2018 – 2002
االستيطان األموي في قصر البرقع :دراسة أثرية وصفية
املالبس العربية اإلسالمية في العصر االموي من خالل املصادر  41هـ  132-هـ  661 /م –  750م
نقود حمص محماة في الفترة األيوبية  648 – 583هـ  1178 /م – 1250م.
ً
قرية محنا (العدنانية) التراثية وتنميتها سياحيا
تطور الكتابات والزخارف واالشكال على مسكوكات القرن األول الهجري ( )101-1هـ
مسكوكات االمبراطور كراكال من مدن شرقي األردن :دراسة وصفية تحليلية ملجموعة خاصة
الطرق الرومانية في هضبة الكرك
العناصر الزخرفية على النقود األموية
نقود مدينة السالم (بغداد)232 /147هـ 846 / 764-م (دراسة تحليلية للكتابات)
نشأة وتطور العمل الفندقي في مدينة العقبة ()2000-1925
االستراتيجية الترويجية ودورها في التسويق السياحي
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هديل فالح القراقرة
نادين عبد الستار الضمور
راية محمد الخرشة
ميراج مصطفى الخصبة
خالد سليمان الحبابسة
الما سلمان مدانات
سماهر عيس ى خميس
محمود إبراهيم الجعافرة

طرق العرض املتحفية وتأثيرها على الزائر (دراسة مقارنة :متحف األردن ،والحكاية التراثي ،والشعبي للحلي واألزياء
اآلثار البيزنطية في محافظة الطفيلة :نماذج مختارة.
املسؤولية االجتماعية لفنادق عمان من فئة الخمس نجوم من وجهة نظر العاملين
اآلثار السلبية واإليجابية لجائحة كورونا )(Covid-19على القطاع السياحي األردني لعام 2020
االستيطان البشري في لواء بصيرا في العصور القديمة ،والكالسيكية ،واإلسالمية  /محافظة الطفيلة.
دراسة وصفية تحليلية لقصر القسطل
إضاءات على املكتشفات األثرية املؤابية الجديدة في هضبة الكرك
دراسة وصفية تحليلية مقارنة لكنائس أم الرصاص
أثر مواقع التواصل االجتماعي على السياحة في األردن من الناحية التسويقية
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خالد صبري حساني
مطلق عواد الزيود
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7
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بندر يوسف البوق
سهر احمد الخطيب

ماجستير
ماجستير

.9

احمد توفيق املجالي

ماجستير
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ازدهار خلف الهواري
معن رمضان الفراية

ماجستير
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14
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نواف عبد املحسن الحربي
الحارث صالح املطالقة
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رانيا محمد عطية
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حسن محمد ابو هواش
حال محمد الطويقات
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باسم عبد املجيد املعايطة
جابر عبدهللا الرشيدي

ماجستير
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سعد عبد العزيز الليمون

دكتوراه

22

خالد احمد الشلول

دكتوراه

العنوان
جريمة التعسف في استعمال الحق في تنشئه االبناء والتعامل مع الزوجة
اثر اللجوء السوري على األمن الوطني األردني من وجهة نظر الضباط املتقاعدين خالل الفترة 2016-2011
موانع املسؤولية الجنائية ملتعاطي املواد املخدرة من وجهة نظر ضباط االمن بدولة االمارات العربية املتحدة
السياسة الجنائية في دولة االمارات ودورها في الوقاية من جرائم األحداث من وجهة نظر العاملين في شرطة أبو ظبي
ً
ً
جهود اململكة العربية السعودية في تجفيف مصادر تمويل اإلرهاب داخليا وخارجيا
االتجاهات التصورية لبدائل العقوبات السالبة للحرية " من وجهة نظر العاملين في السلك القضائي واملحامين في
سلطنة عمان
جهود وزارة العمل السعودية في القضاء على البطالة وأثرها على الجريمة
الخصائص االجتماعية والثقافية والبيئة املؤدية الى تعرض النساء الى العنف من وجهة نظرهن  /دراسة ميدانية على
دور الوفاق االسري في االردن
دور العوامل االقتصادية واالجتماعية والنفسية في ارتكاب النساء للجريمة في املجتمع األردني من وجهة نظر القضاة
واملحامين في محافظة الكرك
ً
دور املؤدية الى فتور العالقات العاطفية بين الزوجين في االسرة االردنية من وجهة نظرهما – مدينة الكرك انموذجا
العوامل االجتماعية والثقافية والخدماتية املؤدي الى ندرة ممارسة حق الخلوة الشرعية لنزالء مراكز االصالح والتأهيل
األردنية من وجهة نظر القضاه واالساتذة املحامين في محافظة الكرك
دور األجهزة األمنية في الوقاية من االنتشار غير املنظم لألسلحة النارية وأثرها على املجتمع الكويتي
عالقة تعاطي الحشيش االصطناعي (الجوكر ) بالعنف دراسة تطبيقية على املتعاطين في مركز عالج االدمان في االردن
العوامل املؤدية الى تأخر سن الزواج في املجتمع االردني من وجهة نظر الشباب العزاب أنفسهم في مدينة الكرك
الجمود الفكري والتعصب ودورهما في ارتكاب الجريمة من وجهة نظر مراكز اإلصالح والتأهيل في اململكة األردنية
الهاشمية
ً
التوافق الزواجي ودورة في الحفاظ على التماسك االجتماعي في املجتمع األردني لواء القويسمة أنموذجا
جرائم الالجئين السوريين من وجهة نظر الالجئين أنفسهم
دور املصارف في التوعية والحد من الجرائم املصرفية من وجهة نظر املوظفين والعمالء
الجلوة العشائرية وأثرها على املسيرة التعليمية من وجهة نظر الطلبة واألساتذة العاملين في الجامعات األردنية
دور القيم االجتماعية في الوقاية من الجريمة واالنحرافات السلوكية املرتكبة من قبل الطلبة في املدارس الثانوية في
املدينة املنورة في اململكة العربية السعودية من وجهة نظر الطلبة
الشرطة االردنية ودورها في تحقيق أمن األسرة األردنية وحمايتها  /دراسة لفحص نظرية ضبط الذات املتدني
الفقر والبطالة وأثرهما على الجريمة /دراسة تطبيقية على املحكومين في مراكز االصالح والتأهيل
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ساجدة ابراهيم الرفوع

املشكالت التي يعاني منها نزالء مؤسسات وإصالح والتأهيل االردنية

24
25

علي محمد القرعان
فيصل نصري بن طريف

ماجستير

العوامل املؤدية لوقوع العنف على أفراد األمن العام في اململكة االردنية الهاشمية /اقليم الجنوب
اختبار مضامين مدرسة شيكاغو في االسباب املؤدية الى ارتكاب الجريم

26

ضيف هللا محمود السالمين

ماجستير

27

محمد عبد هللا الشامس ي

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

عاطف عوض الهريشات
مصلح محمد العازمي
ابراهيم ارشيد الشديفات
رنا عوض الهاشم
سلطان عودة القرالة
رائد عبد املطلب املعايطة
مجد خليل القبالين
احالم عبدالكريم اللصاصمة
شفاء صالح الصعوب
سهر حسن الخطيب

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
ماجستير

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

كفاح محمد املناصرة
سهم عيد القرارعة
بسام احمد الحيصة
سميح زيد املجالي
مخلد سليمان املجالي
وفاء مصطفى الطراونة
دالل شوكت عدينات
غازي نايف الخلفات
رقية ياسين الكساسبة
انور خلف العبيسات

دكتوراه
ماجستير
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
ماجستير
ماجستير
دكتوراه
دكتوراه

اختبار مضامين نظرية االنومي في ارتكاب الجريمة املخلة باآلداب العامة /دراسة تطبيقية على نزالء مراكز االصالح
والتأهيل /معان
دور األجهزة االمنية في وقاية الشباب من االنحراف الفكري /دراسة تطبيقية على طلبة الجامعات الحكومية في إمارة أبو
ظبي
أثر مؤشرات التنمية البشرية على معدالت الجريمة في األردن في الفترة الواقعة بين 2013-1990
ً
ً
جهود اململكة العربية السعودية في تجفيف مصادر تمويل اإلرهاب داخليا وخارجيا
ً
املشكالت االجتماعية الناتجة عن التدخل بين القضاء الرسمي والقضاء القبلي /القضاء األردني انموذجا
الذكاء االجتماعي واالنفعالي وعالقتهما بالجريمة
االدوار املستجدة للمسجد والكنيسة في الحد من التطرف في املجتمع االردني من وجهة نظر رجال الدين
العوامل املؤدية الى وقوع العنف من قبل العمالة الوافدة في االردن
الغموض املعرفي املصاحب لبعض الجرائم ودورة في إحداث الرهاب االجتماعي من وجهة نظر األبوين في األسر االردنية
العوامل املؤيدة القتناء السالح وأثرها في زيادة ارتكاب الجريمة
الصراع القيمي املؤدي الى الجرائم املوجهة ضد النساء على اساس النوع االجتماعي في املجتمع االردني
الخصائص االجتماعية والثقافية والبيئية املؤدية الى تعرض النساء للعنف من وجهة نظرهم  /دراسة ميدانية على دور
الوفاق األسري في األردن
العوامل املؤدية الى ارتكاب الجرائم لدى النساء الفلسطينيات نزيالت مراكز االصالح والتأهيل من وجهة نظرهن
العنف االسري ضد االطفال في محافظة الطفيلة
تأثير العقوبة في العودة الى الجريمة  /دراسة ميدانية على مراكز اإلصالح والتأهيل األردنية
دور الشفافية واملساءلة في الحد من الفساد اإلداري واملالي من وجهة نظر مجلس االمة االردني
زواج القاصرات وأثرة على ارتفاع نسب الطالق في املجتمع االردني – دراسة ميدانية من 2013-2000
مستويات املواطنة واالنحراف لدى الشباب الجامعي االردني
الجهود الوطنية للمملكة األردنية الهاشمية في مكافحة جرائم االتجار بالبشر
أثر برامج االصالح والتأهيل على العود لجرائم السرقات الجنائية
عوامل الخطورة في العنف الواقع على املنتفعين في مراكز الرعاية والتأهيل من قبل املوظفين
اختبار نظرية الضغوط االجتماعية في ارتكاب جرائم القتل

أ.د .فايز املجالي
د .عايد الوريكات
د رافع الخريشا
د عبد الغعزيز الخزعلي
د .عايد الوريكات
د والء الصرايرة
د سليم القيس ي
أ.د .حسين املحادين
د .مراد املواجدة
أ.د .حسين املحادين
د .زيد

2018
2014
2018
2018
2014
2019
2018
2018
2017

2018
د .حسين
2016
د .عبد هللا الدراوشة
أ.د .عبد العزيز الخزاعلة 2014
2015
د .رافع
2015
د .حسين
2015
د .حسن العوران
2015
أ.د .سليم القيس ي
أ.د .سليم القيس ي
د .رافع الخريشا

2015
207

2015

أ.د .عباطة
د .رافع الخريشا

2015
2015
2016

48

محمد عبدهللا الشامس ي

49

جاسم حمدان السويدي

50
51

عبد هللا محمد الهاجري
هايل محمد العنزي

ماجستير
دكتوراه

52
53

معن فتحي مسمار
محمد عارف العظامات

دكتوراه
دكتوراه

تحديات الربيع العربي على الشخص االردني من منظور اجتماعي واقتصادي وسياس ي وأمني  :دراسة تطبيقية
ظاهرة نشوء الجماعات الدينية املسلحة في االردن

54

هال جمال عبد الكريم
الشمايلة
عمر اسماعيل اللصاصمة

دكتوراه

البطالة وعالقتها في الجريمة في املجتمع األردني من وجهة نظر نزالءمراكز اإلصالح والتأهيل

د .رافع الخريشا

دكتوراه

نظم تكنولوجيا املعلومات الجنائية في االردن تقييم وتطوير

د .رافع الخريشا

2015

57

سعد عبد العزيز مرزوق
الليمون
أيمن جبريل الهباهبة
لبنى صبري عكرمة
بسام سالم املدادحة

دكتوراه

الشرطة األردنية ودورها في تحقيق أمن األسرة وحمايتها  :دراسة لفحص النظرية الحديثة في تدني الضبط الذاتي

أ.د .عباطة

2016

دكتوراه
ماجستير
ماجستير

61
62
63

انس زهير احمد الشمايلة
سامية عبد القادر الشخانبة
سلطانة عبد الحفيظ
اللصاصمة
محمد مغرب الفهيقي

العوامل النفسية واالجتماعية واالقصادية ودورها في عودة املدمن املعالج الى تعاطي املخدرات بعد تلقيه العالج
العوامل املؤدية الى عمالة االطفال وعالقتها باالنحراف االجتماعي من وجهة نظر االبوين في االسرة املقدسية
اتجاهات النساء املتزوجات نحو تدخل االهل في عالقاتهم االسرية ودوره في احداث العنف ضدهن  /محافظة الكرك
ً
لواء القصبة انموذجا
أوقات الفراغ ودورها في العنف لدى طلبة جامعة مؤتة من وجهة نظر الطلبة واإلداريين في الجامعة
ً
السلوكات املعنفة للنساء املطلقات واالرامل االردنيات من وجهة نظرهن  /محافظة مادبا أنموذجا
دور الجامعة في التوعية ملخاطر ظاهرة تعاطي املخدرات من وجهة نظر طلبة جامعة مؤتة

د حسن العوران
أ.د .حسين املحادين
أ.د .حسين املحادين

2013
2015
2019

د حسين املحادين
د .حسين املحادين
أ.د .عباطة

2016
2015
2016

ماجستير

65

مصطفى يحيى الطراونة

ماجستير

د .رافع الخريشا

2015

66

مهند محمد البطوش

ماجستير

دور التوجيه واإلرشاد الطالبي في الوقاية من العنف املدرس ي من وجهة نظر معلمي املدارس الثانوية في محافظة تيماء
في منطقة تبوك في اململكة العربية السعودية
أنماط املعاملة الوالدية املمارسة في عملية التنشئة االجتماعية لدى أسر األحداث الجانحين من في جنوب االردن
وعالقتها ببعض املتغيرات
التباين املكاني والزماني للجرائم الجنائية في اململكة االردنية الهاشمية وعالقتها ببعض املتغيرات خالل الفترة (-2009
)2013

أ.د .عباطة

2016

د .رافع الخريشا

2015

56

58
59
60

64

دكتوراه

دور االجهزة االمنية في وقاية الشباب من االنحراف الفكري /دراسة تطبيقية على طلبة الجامعات الحكومية في امارة أبو
ظبي
السياسات الجنائية ودورها في الوقاية من العود لتعاطي املواد املخدرة من وجهة نظر الجهات القضائية واملدنية في دولة أ.د .فايز املجالي
االمارات العربية املتحدة
د .قبالن املجالي
ظاهرة االلعاب االلكترونية في االجهزة الحديثة وأثرها على االنحراف السلوكي لدى االطفال
د .رافع الخريشا
أثر سياسات برنامج التصحيح االقتصادي والخصخصة على البطالة والفقر والجريمة في األردن

ماجستير
ماجستير
ماجستير

أ.د .فايز املجالي

2017

67

غدير وجيه سحويل

ماجستير

اطالق العيارات النارية في املناسبات االجتماعية وأثرها في ارتكاب الجريمة من وجهة نظر طالب جامعة مؤتة

د .رافع الخريشا

2018

68

عبدهللا سعد عبدهللا العجمي

ماجستير

املواجهة الجنائية لقرصنة املواقع االلكترونية في التشريع الكويتي

د .رافع الخريشا

2022

69
70

فرح خالد موس ى الطراونة
شهيناز فائق الزوايدة

ماجستير
ماجستير

71

شيماء عيس ى الربطة

ماجستير

د .نجاح الهبارنة

2021

72

عبد العزيز خالد الزبن

ماجستير

أ.د .قبالن املجالي

2021

73
74

آمل محمود املعايطة
حسين سالمة مقدادي

ماجستير
ماجستير

د .رافع الخريشا
أ.د .سليم القيس ي

2021
2021

75
76
77

سحر فارس العثاميين
عبدهللا جبر الطراونة
مالك محمد الطراونة

ماجستير
ماجستير
ماجستير

د .زيد الشمايلة
د .زيد الشمايلة
د .رامي العساسفة

2021
2021
2021

78

االء علي الخوالدة

ماجستير

د .رافع الخريشا

2021

79
80
81
82
83

عهد غالب الرواشدة
بالل محمد املعايطة
سخاء محمد الفواز
راكان ماجد أبو حمور
زينب امحمد الجعافرة

ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير

جائحة كورونا وعالقتها بالعنف االسري في املجتمع االردني من وجهة نظر العاملين في ادارة حماية االسرة
العوامل املؤدية الى العود الى السلوك الجرمي لدى االحداث في دور تربية وتأهيل االحداث في املجتمع االردني من وجهة
نظر االحداث أنفسهم (. )2020/2018
العوامل النفس إجتماعية واالقتصادية املؤدية الى تعاطي املخدرات  /دراسة تطبيقية في مركز عالج االدمان التابع إلدارة
مكافحة املخدرات
العوامل املؤدية لقبول الناخب االردني التعاطي مع املال االسود في االنتخابات النيابية وأثره في اضعاف املجلس النيابي
وتراجع دوره الرقابي والتشريعي وانعكاس ذلك على املجتمع في محافظة مأدبا .
ً
العوامل املؤدية لتعميق التمساك االجتماعي بالضد من الجريمة  /لواء قصبة الكرك أنموذجا
العنف الرمزي املمارس عبر مواقع التواصل االجتماعي وأثره على سلوك االفراد من وجهة نظر االكاديميين في الجامعات
الرسمية االردنية
إختبار نظريات الوصم االجتماعي في تفسير النظرة املجتمعية لفاقدي السند االسري في املجتمع االردني
دور برامج املنظمات االعضاء في االتالف الوطني للقرار  2250في الحد من الجريمة من وجهة نظر الشباب االردني
الضغوط االجتماعية الناتجة عن انتشار فايروس كورونا وعالقتها بامليل للسلوك االنحرافي من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس في الجامعات الحكومية االردنية .
العوامل االجتماعية واالقتصادية التي تقود الى البلطجة كمشكلة اجتماعية في املجتمع االردني من وجهة نظر هيئات
التدريس في الجامعات االردنية
السياسة الجنائية ودورها في الوقاية من االنحراف في املجتمع االردني
العنف القائم على النوع االجتماعي وعالقته بارتكاب جرائم الشرف في االردن
الضغوط االجتماعية الناتجة عن اجراءات الحظر الشامل وعالقتها بالعنف املنزلي داخل االسرة االردنية
عوامل تطور الجريمة االلكترونية في االردن والتشريعات الخاصة بها من وجهة نظر القضاة واملحامين
مؤشرات نظرية الوصم االجتماعي وتطبيقاتها على املصابين بفيروز كورونا في محافظة الكرك

د .رامي العساسفة
د .نجاح الهبارنة

2021
2021

د .والء الصرايرة
د مراد املواجدة ض
د .مراد املواجدة
أ.د .قبالن املجالي
د .رامي العساسفة

2021
2021
2021
2021
2021

84

النا عبدهللا بواعنة

دكتوراه

85

سهم عيد القرارعة

دكتوراه

العوامل االجتماعية والثقافية املؤدية الى اعتداء ذوي املرض ى على االطباء في املستشفيات الحكومية من وجهة نظر
الكادر الطبي في محافظة اربد .
البيئة والتضامن االجتماعي وعالقتهم بارتكاب الجريمة من وجهة نظر املفروض عليهم قيود االقامة الجبرية

د .رافع الخريشا

2021

أ.د .سليم القيس ي

2021

86
87
88

هيثم ممدوح عيال عواد
عمر محمد العكايلة
اسالم محمد الفقي

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

89
90

عالء تحسين السواملة
احمد حسين البخيت

دكتوراه
دكتوراه

91
92

حسام صبحي املغربي
عبد الكريم سلمان اللصاصمة

دكتوراه
دكتوراه

93

عبدالرحمن عبدهللا القناعي

دكتوراه

94
95

رانيا محمد عطية الهشلمون
مسند مياح الشراري

دكتوراه
دكتوراه

96
97

الحارث صالح املطالقة
إياد نمير نمير أيوب

دكتوراه
دكتوراه

98
99

عبد العزيز مسفر الغامدي
راشد رجا السهلي

دكتوراه
دكتوراه

اتجاهات املواطنين نحو مشكلة حيازة واستخدام السالح وعالقتهما بحدوث الجريمة في املجتمع االردني
تحريز االدلة الرقمية من قبل رجال االمن العام وأثرها في كشف الجريمة
دور منظومة الحماية االجتماعية بعيد الخصخصة في الوقاية من الجريمة في اململكة االردنية الهاشمية من وجهة نظر
املستفيدين من هذه البرامج
أثر التوزيع املكاني للمراكز االمنية في محافظة الزرقاء في الوقاية من الجريمة من وجهة نظر ضحايا الجريمة .
دور التفكك االسري في تشكيل السلوك االجرامي من وجهة نظر القضاة واملحكمين الشرعيين في اململكة االردنية
الهاشمية .
دور الضحايا في الجرائم الواقع عليها حسب سجالت املحاكم االردنية – عينة زمنية لفترة (. )2020/2016
االدوار االكاديمية والتوعوية للجامعات االردنية الرسمية نحو أمن املعلومات االلكترونية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس فيها
العوامل املؤدية لجرائم الفساد الوظيفي في املجتمع الكويتي والحلول املقترحة للحد منها من وجه نظر اعضاء هيئة

أ.د .سليم القيس ي
أ.د .فايز املجالي
د .مراد املواجدة

2021
2021
2021

أ.د .قبالن املجالي
أ.د .فايز املجالي

2021
2021

أ.د .قبالن املجالي
أ.د .فايز املجالي

2021
2021

أ.د .فايز املجالي

2020

التدريس في جامعة الكويت أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت

 100دهام بن نزال بن نغموش العنزي

دكتوراه

101

أحمد حمد الكريباني

دكتوراه

102
103
104
105
106

باسل سعود العنزي
مساعد محمد الجويان
سلوى عبد الحليم الفواعير-
ازدهار خلف الهواري ***
مصطفى علي سالم خليفات

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

تأثير البيئة االجتماعية واالقتصادية على انحراف االحداث – دراسة ميدانية على دور تربية وتأهيل االحداث في االردن
املخاطر املترتبة على استخدام طلبة املدراس الثانوية لوسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر املعلمين بتعليم
القريات في اململكة العربية السعودية
دور ادارة االمن السيبراني في التوعية والحد من الجرائم املالية من وجهة نظر العاملين في البنوك االردنية
اتجاهات القضاة واملحاميين نحو تعديل قانون الجرائم اإللكترونية وأثره في الحد من ارتكاب الجريمة – دراسة ميدانية
في اململكة االردنية الهاشمية
اتجاهات املستشارين االسريين نحو الجرائم االسرية وأثرها على البناء االجتماعي بمنطقة مكة املكرمة
التباين املكاني والزماني للجرائم املرتكبة في دولة الكويت وخصائص مرتكبيها – دراسة ميدانية على نزالء السجون في
دولة الكويت
تطبيق االصالحات االدارية واالقتصادية في اململكة العربية السعودية ودورها في مكافحة وضبط الفساد املالي واالداري
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة الحدود الشمالية
دور السياسات الحكومية في الكويت في الحد والوقاية من جرائم الفساد املالي واالدارية من وجهة نظر العاملين في
السلك القضائي
دور االعالم االمني في مواجهة الجرائم االلكترونية والحد منها من وجهة نظر العاملين في االجهزة االمنية في دولة الكويت
االثار السلبية املترتبة على انتشار وسائل التواصل االجتماعي وعالقتها بالتفكك االسري في املجتمع الكويتي
العوامل املؤدية لظاهر أطفال الشوارع من وجهة نظر العاملين في املؤسسات ذات العالقة
التفكك االسري وعالقته بانحراف االحداث في املجتمع االردني
التعاطف مع الجناة وأثره على جرائم السطو من وجهة نظر العاملين في مديرية العام

أ.د .فايز املجالي

2020
2020

د زيد الشمايلة

2020

أ.د .سليم القيس ي

2019

أ.د .سليم القيس ي

2020

أ.د .فايز املجالي
أ.د .سليم القيس ي

2018
2020

د .نجاح الهبارنة

2020

أ.د .حسين املحادين
أ.د .فايز املجالي

العوامل املؤدية الى ارتكاب املرأة االردنية للجريمة من وجهة نظرها ما بين 2018-2010
دور االدارة املدرسية في الحد من ظاهرة التنمر املدرس ي لدى طالب املرحلة االساسية العليا في مدارس لواء قصبة عمان
الحكومية
.د .قبالن املجالي
املسؤولية االخالقية واالجتماعية في مكافحة التطرف واالرهاب والتصدي لجرائم تقنية املعلومات " االمارات العربية
ً
املتحدة أنموذجا"
دور العالقة الالحقة في عملية التكييف واالندماج االجتماعي من وجهة نظر العاملين في املؤسسات العقابية واالصالحية
في دولة قطر
الضبط االجتماعي وعالقته بالجريمة في املجتمع االردني

107
108

عتاب سعيد ابراهيم أبو صلب
تماضر يوسف العرود

دكتوراه
دكتوراه

109

محمد عبدهللا العلي

دكتوراه

110

بخيت عبدهللا بخيت البريدي

ماجستير

111

سحر زعل املعايطة

ماجستير

113

محمود عبد الوهاب الصرايرة

ماجستير

التنشئة االجتماعية وعالقتها بانحراف االحداث في املجتمع االردني

114

عبد العزيز عبدهللا الوسمي

ماجستير

دور كاميرات املراقبة في الكشف عن الجريمة والحد منها – دراسة ميدانية من وجهة نظر رجال االمن واملواطنين في

115

ريم علي مانع الدوسري

ماجستير

أنماط التنشئة االجتماعية ودورها في ارتكاب الحدث للسلوك املنحرف في دولة قطر

116

راشد صالح راشد املري

ماجستير

الحس االمني لدى املواطنين ودوره في التصدي والحد من وقوع الجريمة من وجهة نظر رجال االمن في دولة قطر

117
118
119

عبدهللا طالب علي املري
فهد صحن مزبان سعود
عبدهللا محمد بخيت البريدي

ماجستير
ماجستير
ماجستير

120
121
122

علي حمد عبدهللا بخيت البريدي
محمد سالم عوض الخضير
فهد صقر فهد املريخي ***

ماجستير
ماجستير
ماجستير

123
124
125
126
127
128
129

احمد كايد الصرايرة
عبدهللا محمد الهاجري
سيد حسين الرفاعي
فاتن محمد الجعافرة
هايل صالح الزبن
مريم مفلح التوايهة
ريما طه املجالي

ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

ظواهر الفساد االداري في القطاع الحكومي وسبل الحد منه في دوله قطر
عوامل ارتكاب الجريمة االلكترونية وسبل مواجهتها ( دراسة تحليلية في قانون مكافحة الجرائم االلكترونية الكويتي )
تأثير وسائل التواصل االجتماعي وتقنيات االتصال الحديثة على انحراف االحداث من وجهة نظر العاملين في شرطة
االحداث القطرية
حقوق املتهم أثناء التحري من وجهة نظر العاملون في البحث الجنائي في دولة قطر
دور االسرة في الحد من الجرائم املترتبة على قيادة املراهقين للمركبات في دولة الكويت
مدى االلتزام باملعايير الدولية في إدارة املؤسسات العقابية واالصالحية القطرية من وجهة نظر النزالء وادارات السجون
في دولة قطر
أثار العنف االجتماعية واالقتصادية والنفسية املترتبة على املعنفات من وجهة نظر العاملين في ادارة حماية االسرة
ظاهرة االلعاب االلكترونية في االجهزة الحديثة وأثرها على االنحراف السلوكي لدى االطفال
أثر العوامل االسرية والبيئية على ارتكاب جرائم القتل من وجهة نظر املدانين في املراكز العقابية الكويتية
تأثير املشكالت االجتماعية والثقافية التي تواجه طالبات السكنات الداخلية على التحصيل االكاديمي في جامعة مؤتة
الجلوة العشائرية االبعاد االجتماعية  ،االقتصادية واآلثار املترتبة على املجتمع األردني
العوامل املؤدية الى التطرف وعالقتها بالعنف االسري لدى طلبة الجامعات االردنية والخاصة
جريمة افساد الرابطة الزوجية في قانون العقوبات االردني وأثرها في العنف االسري ( دراسة ميدانية من وجهة نظر
القضاه واملحاميين في إقليم الوسط)

د والء الصرايرة

2020
2018
2019
2019

2019

املجتمع الكويتي
د رامي
د سليم القيس ي

2019
2019

د .رافع الخريشا

2019

د زيد الشمايلة

2019

د مراد املواجدة
د حسين املحادين

2017
2017
2017

130

حكمت محمد الطراونة

دكتوراه

131
132
133
134
135
136
137

أحمد زيدان الجميعي – حسين
عامر مناور الحمايدة
محمد عبد الرحمن الطراونة
جمعة زيدان الحمايدة
فتحي سالم االغوات
نور عبد الحميد الختاتنة
مصطفى عارف العواد

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

138
139
140
141
142
143

خالد منيزل الجبول
"محمد خير " موس ى العمري
خالد أحمد الشلول
دلهم ناصر الهاجري
خالد عمر الشياب
هيا محمد الهالالت

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

144

عصام حسني االطرش

دكتوراه

145
146
147
148

نابغة عاطف القيس ي
ساهر عطاهلل القرالة
نايف عبد الثوابية
خوله متعب التخاينة

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

149
150
151

أمجد قفطان الجازي
أمجد قفطان الجازي
مساعد محمد الحويان

دكتوراه
ماجستير
ماجستير

152

عبد الرحمن القناعي

ماجستير

أثر الهجرات القسرية املتالحقة على محافظة الزرقاء  ،وأثر ذلك على ارتفاع الجريمة من وجهة نظر العاملين في مراكز
اإلغاثة الدولية
العوامل املؤدية الى التفكك االسري في املجتمع األردني محافظة العاصمة انموذجا
أثر برنامج الرعاية الالحقة في الحد من العود للجريمة من وجهة نظر النزالء املفرج عنهم
اتجاهات العاملين غي األجهزة األمنية األردنية نحو ظاهرة اإلرهاب
االرهاب الفكري وأثره على املجتمع االردني " دراسة من وجهة نظر العاملين في جهاز االمن العام "
التغطية االعالمية للجرائم في االردن ودورها في الحد من الجريمة  ،من وجهة نظر العاملين في القطاع االعالمي
ً
دور منظمات املجتمع املدني في الحد من الصراع بين الوالءات الفرعيو وقيم املواطنة ( املجتمع االردني أنموذجا )
سوسيولوجيا الفتوى وتأثيرها على التطرف لدى الجماعات الدينية من وجهة نظر مؤسسات االفتاء الرسمية وغير
الرسمية في االردن
اساليب الوقاية من الجريمة في محافظة مادبا خالل الفترة من تاريخ 2013-2009
مدى رضا نزالء مراكز االصالح والتأهيل عن البرامج االصالحية والتأهيلية املقدمة لهم وسبل تطويرها في االردن
اتجاهات العاملين في مراكز االصالح والتأهيل األردنية نحو الفقر وعالقته بالجريمة
التحليل املكاني للجريمة في دولة قطر ( دراسة في جغرافيا الجريمة )
أنماط الجريمة لدى الالجئين السوريين في املجتمع االردني
دور التكنولوجيا في احداث الصراع القيمي لدى الشباب انفسهم
ً
( الفيس بوك والهاتف الخلوي انموذجا )
دور الشرطة املجتمعية في الوقاية من الجريمة  :دراسة مقارنة من وجهة نظر كل من رجال الشرطة واملواطنين في
الضفة الغربية
دور العنف الجامعي في تعميق االغتراب لدى طلبة الجامعات األردنية
دور االدلة الجنائية الرقمية في التحقيق بالجرائم املجتمعية
حقوق الضحية في التعويض املادي واملعنوي بين القانون والقضاء العشائري في األردن
الصراع الفكري بين الديني والوضعي ( دراسة مقارنة بين حركات اإلسالم السياس ي والعوملة الثقافية ) املجتمع األردني
ً
انموذجا ) 2014-1990 /
عوامل الخطورة في العنف لدى الشباب في محافظة معان
العوامل املؤثرة في العنف ضد االطفال في محافظة معان
دور الهيئة العامة ملكافحة الفساد واتجاهات الحقوقيين نحوها في الحد من جرائم الفساد اإلداري " دراسة تحليلية
مقارنة "
العدالة الجنائية لقانون االحداث في التشريع الكويتي وأثره على الحد من انحراف األحداث
" دراسة تحليلية مقارنة "

د مراد املواجدة

2017

أ.د .حسين املحادين
أ.د .عباطة التوايهة

2017
2016

د فايز املجالي
د .مراد املواجدة
أ.د .حسين املحادين

2017
2016

د رافع الخريشا
أ.د .فايز املجالي
د عباطة التوايهة
د فايز املجالي
د قبالن املجالي
أ.د .حسين املحادين

2016
2018
2017
2018
2016
2016

أ.د .عبد العزيز الخزاعلة

2016

أ.د .عبد العزيز الخزاعلة
أ.د .فايز املجالي
أد .فايز املجالي
د .مراد املواجدة

2016
2015
2016

د .والء
حسين العثمان
د .مراد املواجدة

2022
2014
2016

د .مراد املواجدة

2016

2017

153
154
155
156
157
158

محمد جاسم العلي
بدر أحمد الخضير
فاتن شاهر العمرو
ربا عبد الوهاب الحجران
خالد يعقوب العمار
عبد هللا سعود حسين

ماجستير
ماجستير
دكتوراه
دكتوراه
ماجستير
ماجستير

159
160

احمد حمد الكريباني
راشد رجا السهلي

ماجستير
ماجستير

161
162

عبد الحميد الدوحاني
نجوى عبد الوهاب الشمايلة

ماجستير
ماجستير

الجرائم املرتكبة من قبل العمالة الوافدة في دولة الكويت وأثرها على املجتمع الكويتي
العوامل املؤدية الى ارتكاب جريمة القتل في دولة الكويت من وجهة نظر مرتكبيها
القدرة التنبؤية للذكاء االنفعالي بالسلوك العدواني لدى نزالء مراكز االحداث في االردن
آثر وسائل التواصل االجتماعي على ارتفاع معدالت الطالق من وجهة نظر األزواج في األردن
دور العمالة الوافدة في ارتفاع معدالت العنف في املجتمع الكويتي
دور األسرة ومؤسسات املجتمع املدني في تشكيل االنحراف السلوكي
" دراسة تحليلية "
دور االمن الفكري في الوقاية من الجريمة من وجهة نظر جامعة الكويت – دراسة ميدانية
العوامل املؤدية الى تشكيل السلوك املنحرف لدى طلبة املرحلة الثانوية العامة  /دراسة تطبيقية في املدارس الثانوية
في محافظة االحمدي في دولة الكويت
تأثير العمالة الوافدة على تزايد معدالت الجريمة في املجتمع العماني
اتجاهات طلبة الدراسات العليا في جامعة مؤتة نحو عوامل الطالق في املجتمع االرني

 163سريا عوض الشمايلة

ماجستير

اتجاهات طلبة الدراسات العليا في جامعة مؤتة نحو االثار االجتماعية لتعاطي املخدرات

164

ربى وجيه السحيمات

ماجستير

اتجاهات طلبة الدراسات العليا في جامعة مؤتة نحو عوامل جريمة االتجار بالبشر

165

اسراء عبد الحميد املعايطة

ماجستير

اتجاهات طلبة الدراسات العليا في جامعة مؤتة نحو االثار السلبية في وسائل االعالم

د .مراد املواجدة
د .مراد املواجدة
د .والء الصرايرة
د .والء الصرايرة
د .والء الصرايرة
د .والء الصرايرة

2018
2017
2016
2018
2018
2019

د .والء الصرايرة
د .والء الصرايرة

2018
2018

د .والء الصرايرة
د .احمد عبد السالم
املجالي
د .أحمد عبد السالم
املجالي
د .احمد عبد السالم
املجالي
د .احمد عبد السالم
املجالي

2019
2018
2019
2018
2015

166

بشرى نواف الصرايرة

دكتوراه

دور التمكين في تحقيق الذمة املالية املستقلة للمرأة العاملة وعالقتهما في العنف داخل االسرة األردنية من وجهة نظر
ً
نظر الزوجيين (مدينة الكرك انموذجا )

د .حسين املحادين

2019

167
168
169

عالء علي العرود
ياسين أحمد هليل
معتصم تركي الضالعين

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

 170سهم موس ى القرارعة
 171يوسف محمد صالح الحمادي

ماجستير
دكتوراه

التحري األمني وتأثيره في كشف الجريمة من وجهة نظر العاملين في إدارة البحث الجنائي
مدى التزام مراكز االصالح والتأهيل في االردن بتطبيق املعايير الدولية لحقوق السجناء من وجهة نظر النزالء أنفسهم
فجوة النوع االجتماعي (الجندرية ) ودورها في اختالل البئية التعليمية في الجامعات الرسمية االردنية من وجهة نظر
أعضاء الهيئة التدريسية
العنف االسري املوجة ضد االطفال في محافظة الطفيلة
دور شبكات التواصل االجتماعي في تسهيل ارتكاب الجريمة من وجهة نظر ضباط الشرطة في أبو ظبي بدولة االمارات
العربية املتحدة

أ.د .فايز املجالي
أ.د .فايز املجالي
د .حسين املحادين

2016
2015
2014

د .عبد هللا الدراوشة
أ.د .فايز املجالي

215
2011

#
172

االسم
ازدهار تركي الضرابعة

املستوى
دكتوراه

173

خولة عبد هللا البطوش

174
175
176
177

عامر احمد العورتاني
صالحة محمد ابو قديري
بسام سالم املدادحة
سيف بن علي الحجري

دكتوراه انواع العنف الناتج عن املنافسة في االنتخابات النيابية والبلدية في املجتمع االردني من وجهة نظر اعضاء مؤسسات املجتمع املدني
ؤ()2019-2011
دكتوراه اتجاهات القضاة واملحامين نحو العمل االجتماعي كبديل للعقوبات السالبة للحرية في االردن
ماجستير عنف الزوجة ضد الزوج في املجتمع االردني
دكتوراه اهتمامات ميللر البؤرية وعالقتها بانحراف االحداث في املجتمع االردني من وجهة نظر العاملين في دور تربية ورعاية االحداث
ماجستير دور القيم الثقافية للعمالة الوافدة املنزلية على االمن االسري في سلطنة ٌعمان من وجهة نظر االسر في والية الس ي في محافظة
مسقط
دكتوراه الصورة التبادلية بين قوات الدرك والحراكيين في املجتمع االردني

 178سناء شفيق العوران

العنوان
اتجاهات االطفال نحو حقهم في املشاركة والحماية :دراسة على عينة من طلبة املدارس في لواء القصر

السنة
2015

املشرف
أ.د .عبد العزيز
الخزاعلة
د .والء الصرايرة

2020

أ.د .عباطة التوايهة
د .عبد هللا الدراوشة
د .رامي العساسفة
أ.د .فايز املجالي

2017
2020
2020
2017

أ.د .عبد العزيز

2014

الخزاعلة
 179راشد رجا السهلي
 180شروق طه ُ
الصلمان
 181نوح سليمان درادكة
 182االء علي الشوابكة
 183فادي عبد الكريم الطهراوي
 184سلطان سحمان الشراري
 185حمزة عبد املطلب املعايطة
186
187
188
189
200

وليد سالم البداينة
ماجدة موس ى املواجدة
ساجدة ابراهيم الرفوع
فادي عبد الكريم الطهراوي
دهام بن نزال العنزي

201

زياد محمد حمدان الحجاج

202

طه مبارك الطراونة

دكتوراه

التباين املكاني والزماني للجرائم املرتكبة في دولة الكويت وخصائص مرتكبيها دراسة ميدانية على نزالء السجون في دولة الكويت

ماجستير اتجاهات الشباب نحو تاثير جماعة الرفاق على السلوك املنحرف من وجهة نظرهم في لواء املزار الجنوبي
دكتوراة اتجاهات القضاة ُ
واملحامين نحو جرائم ازدراء االديان وعالقتها بالعنف املجتمعيؤ في االردن
ً
دكتوراة اتجاهات االردنيين نحو االثار املترتبة على قانون العفو العام للنزالء املحكومين في مراكز االصالح والتأهيل محافظة مادبا انموذجا
دكتوراة اساليب الجماعات املتطرفة في نشر الفكر االرهابي بين الشباب االردني من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا في جمعة مؤتة
دكتوراه
دكتوراه

دور وسائل االعالم في تعزيز السلوك االجرامي :دراسة ميدانية على نزالء سجن محافظة الغربات في اململكة العربية السعودية
تصورات طلبة الجامعات االردنية الحكومية نحو ظاهرة تعاطي املخدرات في املجتمع االردني

أ.د .سليم القيس ي

2020

د .مراد املواجدة
أ.د .عباطة التوايهة
أ.د .حسين املحادين
د .والء الصرايرة

2020
2017
2020
2017

أ.د .فايز املجالي
أ.د .سليم القيس ي

2011
2014

أ.د .حسين العثمان
ماجستير اتجاهات اعضاء مراكز الشباب والشابات في اقليم الجنوب نحو رجل االمن العام
أ.د .عايد الوريكات
دكتوراه العالقة بين الشخصية النرجسية وانماط الجريمة دراسة مسيحية على نزالء مراكز االصالح والتأهيل في االردن
د .رامي العساسفة
دكتوراه مؤشرات الالمعيارية وعالقتها باألقدام على االنتحار في املجتمع األردني من وجهه نظر طلبة جامعة مؤتة
د .والء الصرايرة
دكتوراه اساليب الجماعات املتطرفة في نشر الفكر االرهابي بين الشباب االردني من وجهه نظر طلبة الدراسات العليا في جامعة مؤتة
دكتوراه تطبيق االصالحات االدارية واالقتصادية في اململكة العربية السعودية ودورها في محاربة وضبط الفساد املالي واالداري من وجهه نظر أ.د .سليم القيس ي
اعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة الحدود الشمالية
دكتوراه اتجاهات االردنيين نحو ارتكاب جرائم الدفاع عن الشرف وعالقتها بخصائصهم االجتماعية واالقتصادية ( دراسة ميدانية ملحافظة أ.د .عايد الوريكات
العاصمة)
أ.د .عايد الوريكات
دكتوراه العوامل املؤثرة في تحديد انماط العنف في املستشفيات الحكومية من وجهة نظر العاملين في اقسام االسعاف والطوارئ ( دراسة
مسحية)

2007
2014
2019
2017
2020
2010
2009

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

عبد اللعة عبدربه املعايطة
عامر احمد العورتاني
يوسف انور احمد
مهنا املهنا
ماهر سالم الدادي
نعمان عبد القوي غالب
سليمان بن ناصر الوهيبي
بدر بن سعود الغطريفي
توفيق "عزت فريد" ابو حديد
صبحي جدعان النعيمات
هالل بن راشد املنوري

دكتوراه
دكتوراه
ماجستير
دكتوراة
ماجستير
دكتوراه
ماجستير
ماجستير
دكتوراه
دكتوراه
ماجستير

214
215
216
246
267

عبد امللك سالم البلوي
وليد عيس ى النشمي
مشاري احمد الياسين
احمد حسين عسيري
رامي عبد الحميد الجبور

ماجستير
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
ماجستير

268
269
170
271

سعود فالح النومس ي
ماهر سالم الردادي
عبد املجيد الطوير العنزي
مها صويلح الجنهي

ماجستير
ماجستير
دكتوراه
ماجستير

272
273
274
275

عرار عاطف الضالعين
توفيق " عزت فريد" ابو حديد
ضيف هللا محمود السالمين
نور محمد البيايضة

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
ماجستير

تداعيات االرهاب الدولي على االمن الوطني االردني من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات االردنية الرسمية
اتجاهات القضاة واملحامين نحو العمل االجتماعي كبديل للعقوبة السالبة للحرية في االردن
اتجاهات العاملين في املؤسسات الحكومية نحو ظاهرة الفساد االداري واملالي في العراق دراسة تطبيقية في اقليم كردستان
مدركات االمن السياحي لدى نزالء الفنادق فير االردن
الخصائص االجتماعية والديمغرافية ملحترفي التسول ( دراسة ميدانية في منطقة املدينة املنورة)
ثقافة ظاهرة القات في املجمع اليمني وعالقتة بالتنمية والجريمة من وجهة نظر طلبة الجامعات اليمنية
ُ
دور التشريعات القانونية في تحديد انماط الجرائم والحد منها من وجهة نظر رجال القانون :دراسة ميدانية في سلطنة عمان
ً
التنمية البشرية والجريمة :دراسة وصفية وتحليلية اعتمادا على مؤشرات التنمية والجريمة في سلطنة ُعمان
اثر جريمة زراعة املخدرات في تهديد االمن املجتمعي في الضفة الغربية من وجهة نظر املتعاطين ورجال االمن
دور قوات حفظ السالم االردنية في االمن االنساني من وجهة نظر املشاركين العائدين للفترة ( 2014/2010م)
االتجاهات نحو التدابير االصالحية وانعكاساتها على االحداث الجانحين -دراسة ميدانية في مراكز االصالح والتأهيل في سلطنة
ُعمان
اتجاهات موظفي البنوك التجارية نحو جرائم التزوير في املجتمع السعودي " دراسة ميدانية في منطقة تبوك"
مدى مشاركة قطاعات املجتمع الكويتي في صنع السياسات الجنائية
تقييم اداء املؤسسات العسكرية الكويتية في ادارة االزمات االمنية ملكافحة االرهاب
االتجاهات املجتمعية نحو السجناء املفرج عنهم واثرها على العود الى الجرائم في منطقة تبوك باململكة العربية السعودية
اتجاهات املواطنين نحو املعوقات الوظيفية لظاهرة بيع االصوات في االنتخابات البرملانية دراسة ميدانية على عينة من املواطنيين في
محافظة الكرك
دور التقنيات الحديثة في ارتفاع معدالت السلوك الجرمي من وجهة نظر طلبة جامعة تبوك في اململكة العربية السعودية
الخصائص االجتماعية والديمغرافية ملحترفي التسول ( دراسة ميدانية في منطقة املدينة املنورة)هر
اتجاهات املواطنين نحو الجرائم االلكترونية – دراسة ميدانية مدينة عرعر – اململكة العربية السعودية
اتجاهات السعوديين نحو استحداث الشرطة وعالفتها بخصائصهم الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية دراسة ميدانية بين
منطقتي جدة وتبوك
دور املتغيرات االقتصادية والتكنولوجيه االجتماعية في ارتكاب جرائم التهريب من وجهة نظر موظفي دائرة الجمارك االردنية
اثر جريمة زراعة املخدرات في تهديد االمن املجتمعي في الضفة الغربية من وجهة نظر املتعاطين ورجال االمن
تدابير الوقاية من الجريمة وعالقتها بالحد من الجرائم في املجتمع االردني من وجهة نظر العاملين في وزارة الداخلية
دور مراكز االصالح والتأهيل في الحد من العودة الى الجريمة لدى النزيالت في االردن :مركز اصالح وتأهيل الجويدة للنساء

أ.د .عايد الوريكات
أ.د .عباطة التوايهة
أ.د .فايز املجالي
أ.د .ذياب البداينة
أ.د ..سليم القيس ي
أ.د .فايز املجالي
أ.د .فايز املجالي
أ.د .نايف البنوي
أ.د .فايز املجالي
أ.د .حسين املحادين
أ.د .فايز املجالي

2016
2017
2011
2014
2012
20111
2011
2006
2020
2015
2010

أ.د ..سليم القيس ي
أ.د .فايز املجالي
د .مراد املواجدة
أ.د .عايد الوريكات
أ.د .نايف البنوي

2010
2015
2018
2009
2011

أ.د .فايز املجالي
أ.د .سليم القيس ي
أ.د .فايز املجالي
أ.د .عايد الوريكات

2011
2012
2010
2011

أ.د .عايد الوريكات
أ.د .فايز املجالي
د .رامي العساسفة
د .سليم القيس ي

2013
2020
2021
2014

الرسائل الجامعية التي أجيزت في قسم التاريخ

عنوان الرسالة
ابن الفوطي مؤرخا 723-642هـ 1324-1245/م
التراجم املقدسية في كتاب الضوء الالمع ألهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوي ( 902-831هـ  1495-1327 /م)
الحياة العلمية والثقافية في بغداد في العصراإليلخاني  736-656هـ 1335-1258 / .م
السياسة األيوبية تجاه الصليبيين ( 589-648هـ 1193-1250 /م / ).تأليف
السياسة الخارجية للدولة االيلخانية  736-654هـ 1335-1256 /م
السياسة الخارجية ململكة بيت املقدس في عهد امللك عموري األول كما أرخ لها وليم الصوري مقارنة باملصادراألخرى
( 1174-1162م  569-558 /هـ)  :دراسة مقارنة
القبائل العربية في بالد الشام في السياسة اململوكية ( 784-658هـ)
املغول كما أرخ لهم عطا ملك الجويني في كتابه تاريخ جهانكشاي تاريخ فاتح العالم
املقريزي  :مؤرخا للحياة االقتصادية في مصر في عصره
اليونيني  :حياته ودوره في كتابة تاريخ بالد الشام (726-640هـ 1326-1243 /م)
بيبرس املنصوري  :حياته ودوره في التأريخ لدولة املماليك البحرية
دوراألرمن في الحروب الصليبية ( 547-490هـ  1152-1096 /م)
سياسة الخليفة املهدي الداخلية  169-158هـ 785-775 / .م.
عطا ملك الجويني و دوره السياس ي و الثقافي (681-623ه 1282-1226/م)
موقف العلماء واألدباء من الصليبيين في العصراأليوبي  648-569هـ 1250-1173 /

املشرف
أ.د .احمد الحسو

اسم الطالب

السنة

حمود مضعان عيال سلمان

2008

سوسن عادل الفاخري
هاني حمود الرفوع
حنان أحمد الخريسات
حنان أحمد الخريسات

2004
2008

تغريد عبد الحميد الختاتنة

آمنة محمود الذيابات
اخالص محمد العيدي
أحمد يحيى كوكش
علي أنور الطوالبه
وائل عبد الحق الضمور
فاطمة سليم الطراونة
فتحي يوسف الشواورة
إخالص محمد العيدي
عبير أحمد املحاسنة

2008
2007

2004

عدد النسخ

عنوان الرسالة

املشرف

اسم الطالب

السنة

أ.د .تقي الدين الدوري

ابن حيان القرطبي ودوره في كتابة تاريخ األندلس ( 469-377هـ  1076-987 /م)

خالد حسن مطر القعايده

اسهامات علماء البصرة في الحياة العلمية والثقافية في بغداد (247-145هـ  861-762 /م )
الحجابة والوزارة في عصر الخالفة األموية في األندلس ( 422-316هـ 1030-928 / .م).
الحياة االجتماعية في بغداد  656-575هـ 1258-1179 / .م.
الحياة العلمية و الثقافية في غرناطة في عصر بني زيري (484-403هـ 1091-1012 /م)
الحياة العلمية و الثقافية في مدينة بلنسية في عصراملوحدين (636-541هـ 1238-1147 /هـ)
الحياة العلمية و الثقافية في مدينة مالقة (626-548هـ1229-1153 /م)
الحياة العلمية والثقافية في إشبيلية في عهد بني عباد ( 484-414هـ  1091-1023 /م)
الحياة العلمية والثقافية في مدينة بلنسية في عصراملوحدين (636- 541هـ1238-1147/م)
الصقالبة ودورهم السياس ي والثقافي في االندلس
الوزير العباس ي علي بن عيس ى  :دراسة في حياته وعصره ( 334-245هـ  945-859 /م)
دوراألندلسيين في كتابة تراجم علماء األندلس من الخشني الى ابن زبير
الفالحة في الفكر العربي االسالمي في االندلس في القرنين الخامس والسادس الهجريين

حنان عبد اللطيف املعايطة
أمنة محمود الذيابات
محمد عبد هللا القدحات
ثروة محمد املناحي
محمد مد هللا الهروط
أحمد حامد عودة املجالي
بهاء مصطفى الرواشدة
محمد مدهللا الهروط
احمد حامد عودة املجالي
محمد سلمان الزيديين
عيد صباح املناجعة
بالل راكان الجعافرة

2005
2006
2004

2007
2005

عدد النسخ

عنوان الرسالة

األوضاع االقتصادية واالجتماعية في لواء الكرك (1946-1893م)
األوضاع السياسية في البحرين لألعوام 2014-1982
األمير عبدهللا بن الحسين و القضية الفلسطينية في عهد اإلمارة ()1946-1921
األوضاع االجتماعية في لواء الكرك 1341_1311هـ1923-1893/م
األوضاع االجتماعية في منطقة الكرك في عهد اإلمارة (1946-1921م).
األوضاع االجتماعية واالقتصادية واإلدارية في مدينة معان خالل الفترة (1989-1921م) :دراسة وثائقية
التاريخ السياس ي للعالقات االردنية -املصرية  1970-1945م
التاريخ العسكري للملك الحسين بن طالل 1999-1953
التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في تركيا  :1980-1950دراسة تاريخية
التعليم في عمان 1946-1921م إعداد
الحياة االجتماعية في لواء معان  1964-1924م  :دراسة وثائقية
الحياة االجتماعية في مسقط  1975-1950م.
السياسة اإلسرائيلية تجاه مدينة القدس (2000-1967م)
العالقات السياسية السعودية الكويتية  1982-1932إعداد اشرف املسعود
اللد وجوارها في أواخر الدولة العثمانیة (م)1864- 1918
اململكة العربية السعودية ومواقفها من القضايا العربية املعاصرة في املشرق العربي في عهد خادم الحرمين الشريفين امللك عبد هللا
بن عبد العزيز
تاريخ الحياة اإلجتماعية في ناحية القدس في النصف األول من القرن الثاني عشر الهجري  /الثامن عشر امليالدي (1164-1112هـ /
1750-1700م)
تاريخ الشوبك (1946-1893م)
تاريخ قضاء الطفيلة (1309هـ  1892 /هـ 1946 /م)
ثورة الكرك في الصحافة املصرية عام (1328هـ1910/م
ثورة الكرك في املصادر العربية (1328هـ 1910 -م

املشرف
أ.د .محمد
الطراونة

اسم الطالب

السنة

ايمن عمر البطوش
محمود محمد أبو كشك
راض ي ملوح القفعان
أحمد بركات الطراونة
أحمد سالمة املجالي
محمد عبد الهادي الجازي
فيصل خليل الغويين
احمد تركي راجي الشريدة
أثير جاسم الشجيري
ممدوح منوخ ذياب النيف
سهام أحمد ذياب الدور
ناصر بن سالم الصوافي
بدر سمور البدور
أحمد سالمة املجالي
أحمد سالمة سلیمان
مقرن بن غازي املطيري
محمد عبد هللا الرشايدة
فواز عودة الرشايدة
إسحق أحمد عيال سلمان
قاسم زياد حماد القرالة
خالد محمد حمود الطراونة

2017
2017
2009
2019

عدد
النسخ

جمعية اإلتحاد و الترقي و أثرها في قيام الثورة العربية الكبرى
حسين باشا الطراونة ودوره في الحركة الوطنية في األردن (1951-1910م)  /إعداد
حلف بغداد و اململكة األردنية الهاشمية
دور االخوان املسلمين الصراعات املعاصرة في اليمن وليبيا وسوريا 2017-2011 :مـ دراسة تاريخية
دور أبناء شرق االردن في الثورة العربية الكبرى 1918-1917
األمير عبدهللا بن الحسين و القضية الفلسطينية في عهد اإلمارة ()1946-1921
التاريخ العسكري للملك الحسين بن طالل 1999-1953
العالقات األردنية الكويتية السياسية في عهد امللك عبدهللا الثاني بن الحسين  :2018-1999دراسة تاريخية
دور االخوان املسلمين في الصراعات املعاصرة )2017-2010
سياسة اململكة العربية السعودية تجاه القضايا العربية املعاصرة في املشرق العربي 1991-1981م
االزمة السورية وتداعياتها على االمن القومي العربي  ( 2014-2011دراسة تاريخية
دور االردن القومي في منطقة املشرق العربي 1973-1945
تاريخ قضاء العقبة (1343-1309هـ)1924-1892/
العالقات االخليجية االيرانية في ظل الربيع العربي 2013-1990
العالقات السياسية االردنية السعودية في عهد امللك الحسين بن طالل 1999-1953
موقف االردن تجاه القضية الفلسطينية في عهد امللك عبدهللا الثاني ابن الحسين 2015-1999
سياسة اململكة العربية السعودية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي ()2015-1981
سياسة سلطنة عمان تجاه القضايا العربية املعاصرة في املشرق العربي 2014-1990
عالقة االمير عبدهللا املؤسس بالعشائر االردنية
تاريخ القوات املسلحة في االمارات املتصالحه 1971-1951
سياسة اململكة العربية السعودية تجاه القضايا العربية املعاصرة في املشرق العربي 1991-1981

عهود محمد الخرشة
نمر محمد خليل السليحات
بالل سليمان الصرايرة
حسان نعيم شخشير
محمد عبد هللا الرشايده
راض ي ملوح القفعان
احمد تركي راجي الشريدة
اخالص خلف العطوي
حسام نعيم شخشير
اشرف ثامر املسعود
فالح فرحان العوايدة
محمد املالحمه
زينب عبدالحميد البطوش
عز الدين الحجاج
غازي فناطل العطنه
محمد سالمة الهقيش
عوض ظاهر العازمي
احمد خالد املزيد
محمد الهيالت
فيصل محمد البلوش ي
اشرف ثامر املسعود

2004

2020
2021
2015
2005
2004
2015
2018
2018
2016
2017
2018
2017
2017

عنوان الرسالة
ملكية األرض والزراعة في لواء الكرك من 1372-1311هـ1952-1893 /م
الجمارك األردنية في عهد اإلمارة 1946-1921
العالقات األردنية اإلماراتية ( )2015-1971دراسة تاريخية
األرمن في بالد الشام ،رسالة دكتوراه
األوضاع االقتصادية في مدينة نابلس -فلسطين (1948-1918م1367-1336/هـ)
قضاء حيفا خالل فترة االنتداب البريطاني (1948-1920م1368-1337/هـ)
الجذور التاريخية لصفقة القرن منذ مؤتمر بازل 1897م وحتى إعالن الصفقة عام 2019
مدينة القدس في الفترة 1840-1831م دراسة وثائقية تاريخية
األوضاع اإلدارية والسياسية في مدينة يافا خالل فترة االحتالل البريطاني من عام 1948 -1918
قضاء الخليل خالل فترة االنتداب البريطاني (1948-1917م1368-1335/
موقف األردن من القضية الفلسطينية في عهد امللك الحسين بن طالل 1999-1953م دراسة تاريخية
دور قبيلة بني صخر في الحياة السياسية في عهد إمارة شرقي األردن من عام 1946-1921
الحروب اإلسرائيلية على غزة من عام )2014-2008
العشائر البلقاوية في مادبا من عام 1948-1840
مملكة البحرين وموقفها من القضايا العربية املعاصرة في املشرق العربي 2016-1990
لواء الكرك 1336-1328هـ1918-1910/م دراسة االوضاع االدارية واالجتماعية واالقتصادية
مصطفى وهبي التل (عرار) ودورة في الحياة السياسية االردنية في عهد االمارة 1946-1921
االتصاالت العربية اإلسرائيلية خالل الفترة من عام 1988-1948
موقف بريطانيا من مملكة الحجاز 1926-1914م
الوصاية الهاشمية على املقدسات االسالمية في القدس الشريف (1408-1342هـ1988-1924/م)
لواء الكرك في فترة الحوكمه العربية الفيصلية 1339-1336هـ1920-1918/م

املشرف
أ.د.
ميسون عبيدات

اسم الطالب

السنة

تيسير محمد القويدر

2020

هاشم الهاشم
راجح التخاينة
DAVIT SAHAKYAN
رانية مطلق حسين
قاسم زياد القرالة
توفيق سليم القراله
عبدالرحمن عبدهللا الطراونة
يوسف ضامن املجالي
محمد سالم الطراونة
رعد احمد املالجي
ضيف هللا منس ي املطيرات
يحيى توفيق الكعابنة
حال مصطفى الوخيان
ياسمين صالح الطراونة
رامي صبري الطراونة
ثامر سالم الذنيبات
محمد سالم الطراونة
صهيب عبدالسالم القراله
عطاهلل عواد الصبيح
محمد سالم احمد الطراونة

2017
2020

2019
2019
2021
2018
2018
2020
2020
2020
2020
2018

عدد النسخ

عنوان الرسالة
التجارة في األندلس
والية األندلس في عهد يوسف بن عبد الرحمن الفهري
األوضاع االجتماعية باألندلس في العصرين املرابطي واملوحدي (667-483هـ1268-1090/م)
الطب في الدولة األموية في األندلس (138هـ756/م422-هـ1031/م)
املؤسسات التعليمية للدولة األموية في األندلس 135هـ422-هـ
العالقة السلمية بين األندلس اإلسالمية واسبانيا النصرانية خالل الفترة  422-138هجري 1030-756 -م)
الحياة الدينية في الدولة األموية في األندلس 422-138هـ1031-576/م)
العمارة في خالفة الحاكم بامر هللا الفاطمي (411-386هـ1020-996/م)
الصراع على السلطة خالل عصر الوالة في األندلس (138-95هـ756-715/م)
بدايات تكوين املمالك االسبانية وتوسعها وسقوط مدينه برشلونه بيد األسبان
تطور الخط العربي في الفترتين األيوبية واململوكية قلعتا ( الكرك والشوبك) انموذجا (923-648هـ1517-1250/م)
املغرب واألندلس على عهد الخليفة ابي يعقوب يوسف املوحدي 580- 558هـ1184-1163/م
دور املماليك العربية في الصراع الساساني البيزنطي ()637-226
النظام اإلداري لالمراطورية األشورية من سنة  911ق.م الى سنة  612ق.م
العالقات بين اسبانيا النصرانية واألندلس اإلسالمية في عصر ملوك الطوائف
صراع أفراد البيت األموي على السلطنة في األندلس
تاريخ مدينة سمرقند من خالل النقود للفترة من 334-132هـ945-749/م
الحياة االقتصادية في الدولة االشورية من سنة ( 612-2000ق.م)
دور محمد بن ابي عامر امللقل باملنصور في ادارة الدولة االموية في االندلس (392-327هـ1003-938/م)
التغيرات املعمارية في مباني املساجد االندلسية التي تحولت الى كنائس
اوضاع اليهود في االندلس في ظل الحكم االسالمي
العماره في االندلس في عهد عبدالرحمن بن معاوية (172-138هـ) ()788-756

اسم الطالب

املشرف
أ.د.
محمد العمايرة الطالب محمد خليفات
عمر املزايدة
نجالء مفتاح الطالب

السنة

2020

احمد عطاهلل السعيدات

عيس ى العيس ى
خالد حماد عياد
ماجد فهد القليطي
هبة تركي الحجاج
احمد السعيدات
رابعة محمود النوايسه
رفعت محمد البوايزه
محمد عطاهلل
الخليفات
مالك حايف الجبوري
صابر محمود الجبوري
رابعة محمود النوايسه
بالل راكان الجعافرة
ضياء جعفر الحسن
علي حميد الجبوري
اسماء احمد الحوراني
مجدي محمد ابو عبيد
مهند دحام الجبوري
هيام سميح املواضية

2021
2021
2017
2011
2017
2014
2018
2015
2015
2015
2017
2009
2017
2015
2019
2018
2018
2017

عدد النسخ

عنوان الرسالة
مصادر تمويل الحمالت الصليبية على املشرق اإلسالمي (648-488هـ1250-1095/م)
األردن فترة الحكم العباس ي دراسة املصادر التاريخية واألثرية
األمير ابلغازي بن ارتق في مواجهة الصليبيين (516-498هـ1122-1105/م)
التطرف الصليبي ( االفرنجي) 1321-1095م)
دور تنكريد في الحروب الصليبية
امللك املعظم عيس ى األيوبي ودوره في مقاومة الغزو الصليبي
الكوارث الطبيعية في الجزيرة الفراتية خالل القرنين السادس والسابع الهجريين الثاني والثالث عشر امليالديين
األسس الفكرية للثورة اإلسالمية اإليرانية وإستراتيجيتها املعاصرة في إدارة أنماط الصراع اإلقليمي
اليهود في بالد الشام زمن الحروب الصليبية 491هـ690هـ1098/م1291-م
ً
ابن واصل مؤرخا للحروب الصليبية
َ
سبط ابن الجوزي مؤرخا للحروب الصليبية

عنوان الرسالة
الحياة العلمية في مصر في صدر اإلسالم من الفتح حتى نهاية الدولة األموية
الحياة العلمية في حضرموت في القرنين االول والثاني الهجريين
اراء املؤرخين القدامى واملحدثين حول وقعه صفين

املشرف
أ.د.
محمود الرويض ي

اسم الطالب
سعد خليل الشعيبات

السنة

عدد النسخ

2020

يوسف محمد الشيبي 2013
2021
مها يوسف الطراونة
سعد خليل الشعيبات 2017
اديب موس ى السالمين 2016
حسين رجا الشقيرات 2014
محمود صالح الربيحات
2018
2017
اياد خازر املجالي
فاديا حسين الهالالت 2018
بكر محمد الصرايرة 2019
عليا ابراهيم القطامين 2008

اسم الطالب

املشرف
أ.د.
عامر ابو جبلة روان أحمد خضير

مها حسن الصرايرة
سليمان حماد الجازي

السنة
2021
2006
2020

عدد النسخ

عنوان الرسالة
البادية الشمالية الشرقية األردنية  :1981-1921دراسة تاريخية

املشرف
أ.د.
عيس ى ابو سليم

تراجم رجال من القرن الثالث عشر الهجري تاليف محمد خليل املرادي (ت1206هـ1791/م)
العالقات االردنية البريطانية 1915-1922
بادية معان 1975-1925
تاريخ كلية العلوم العسكرية /جامعة مؤتة ()2017-1984

عنوان الرسالة
الخالفة العباسية في عهد الخليفة املقتدى بامر هللا (467هـ487هـ1075/م1094-م)
حماد بن سلمه ودورة في الكتابة التاريخية عند املسلمين (91هـ167-هـ)
خالفة املسترشد باهلل
الحياة االقتصادية في مصر في عهد االخشيديين (358-323هـ)969-934/
الجيش في الخالفة العباسية (447-334هـ1055-945/م)
الحياة العلمية والثقافية في بالد الشام في العصر العباس ي الثاني (334-247هـ945-861/م)
خالفة الطائع هلل (381-363هـ991-974/م)
املؤسسات اإلدارية البويهية في العراق (447-334هـ1056-945/م)
الحياة االقتصادية في األندلس في عهد الخليفة الناصر
خالفة املطيع هلل (363-334هـ)974-946/

اسم الطالب

السنة

عدد النسخ

سلطان محمد الرصيفان 2020
وائل عبدالعزيز بني عطيه
2021
سلطان محمد الرصيفان 2017
انور دبش ي الجازي
2015
محمد احمد الجميعان 2018

املشرف
أ.د.
حسين الكساسبة

اسم الطالب

السنة

مشرف سليمان السمرات

2021

خالد ابو نوير

2006
2007
2015
2015
2015
2018
2015
2009
2015

حمود مضعان عيال سلمان
مظفر عباس الشيشخان

ضياء محسن الكناتي
ايمن عمر البطوش
ُعال عبدالكريم املعاقبة
عادل عاجل القزويني
عمر زعل املزايدة
محمد سلمان الصافي

عدد النسخ

عنوان الرسالة
األسواق في بالد الشام في صدر اإلسالم

املشرف
أ.د.
زريف املعايطه

حركة الفتح اإلسالمي في العراق وإدارته في صدر اإلسالم 11هـ41-هـ661-633/
النشاط االقتصادي واالجتماعي والسياس ي في الحجاز أثناء مواسم الحج في صدر اإلسالم والدولة األموية
النشاط التجاري ملدن الحجاز في صدر اإلسالم (132-11هـ750-634/م)
روايات اإلخباري محمد بن حميد الرازي (ت248هـ862/م) جمع ودراسة
حركة التجارة في بالد الشام في العصر األموي
القطائع في صدر اإلسالم والدولة األموية
عنوان الرسالة
والية بيروت في عهد اململوكي

منهج ابن كثير (ت774هـ1372/م) في تاريخ للدولة االموية من خالل كتاب البداية والنهاية ( 41هـ661/م132-هـ750/م)

حاتم نايل الضمور

2007

محمد حسن املحاسنة
سمية بادي الزريقات
سلطان عايد العمرات
سطام زهير الخطيب
باسم القراله
اماني احمد املالحمهة

2009
2004
2007
2006
2004
2004

اسم الطالب

املشرف
أ.د.
طه الطراونة ممدوح منوخ النيف
وائل عبدالحق الضمور

أالزمة االقتصادية والنقدية في عهد الناصر فرج( 1412-1399/815-801م)

عنوان الرسالة

اسم الطالب

املشرف
أ.د.
سليمان الصرايرة

السنة

اسم الطالب
احسان ابو قمر

السنة

عدد النسخ

عدد النسخ

2013
2014

السنة
2021

عدد النسخ

عنوان الرسالة
املوارد والنفقات في العراق في العصر السلجوقي في الفترة (429هـ1037/م590-هـ1193/م)
القضاء في العصر السلجوقي ( 429هـ590-هـ1193-1037/م)
مدينة نيسابور في العصر السلجوقي (548-429هـ1152-1037/م)

املشرف
أ.د.
صبحي العزام

اسم الطالب

السنة

بخيت عطاهلل اللصاصمه

2016

كهالن األنصاري
عاصم ياسين حبيب

2016
2015

عدد النسخ

عنوان الرسالة
اإلشراف في لواء دمشق في القرن 11هـ17/م
النصارى في ناحية القدس الشريف 1153هـ1246-هـ 1740 ،م 1830-م)
تاريخ الحياة االجتماعية في نجد في عهد الدولة السعودية اإلولى1158هـ ـ1233هـ1745/م ـ1818م
موقف العلماء في لواء دمشق من السلطة العثمانية 1830 -1770م
ملكية األرض والزراعة في شرقي األردن (ناحية مأدبا 1948-1893م )
تاريخ الحياة االجتماعية في لواء البصرة 1914-1831م
تاريخ الحياة االجتماعية في ناحية القدس الشريف في النصف األول من القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر امليالدي
إمارة ُدالغادر 740هـ921-هـ1339/م1515/م
أتراك األناضول في املصادر التاريخية املصرية في القرن التاسع الهجري /الخامس عشر امليالدي
تاريخ الحياة االجتماعية في مدينة حلب في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري /السادس عشر امليالدي
أتراك األناضول في املصادر التاريخية الشامية في القرن التاسع الهجري/الخامس عشر امليالدي
حركة التصوف في ناحية القدس الشريف في القرن العاشر الهجري/السادس عشر امليالدي

اسم الطالب

املشرف
أ.د.
تيسير الزواهرة اسحق احمد عيال سلمان
فاطمة سليم الطراونة
إيمان تيسير محمد
العدوان
عبير أحمد املحاسنة
شافي موس ى الطوالبة
فواز عودة الرشايدة
منيب جمعة ّ
مرة
غالب عبد أحمد عربيات
إيمان تيسير محمد
العدوان
يسرى أحمد الخشمان
يوسف محمد سالم
الرقايعة
هيجاء حسين نور الشمايلة
يوسف علي موس ى الهواورة
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2003
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2005

عدد النسخ

عنوان الرسالة
الصالت العلمية بين مدن الحجاز ( مكه واملدينة) وبغداد في العصر العباس ي ما بين (447-149هـ1055-766/م)
ً
كتاب تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي مصدرا للفرق واملذاهب اإلسالمية في العصر العباس ي هالل الفترة (463-149هـ1070-766/م)
مرويات زياد بن عبدهللا الطفيل العامري ابو محمد البكاني (ت 183هـ799/م) ( جمع ودراسة)
العالقات العباسية البيزنطية خالل العصر العباس ي األول ( 232-132هـ847-750/م)
جند األردن منذ الفتح اإلسالمي لبالد الشام وحى نهاية العصر األموي (132-13هـ750-634/م)
ً
ابو نعيم الفضيل بن دكين اخباريا

املشرف
أ.د.
عوض الذنيبات

اسم الطالب

السنة

عبدهللا حمود الحربي

2012

سميح القطاونة

2018
2020
2020
2017
2017

بالل عبدالحميد الصرايرة

اسانة مدهللا الطراونة
احمد اللواما
سليمان عبد الشقور

عدد النسخ

