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   العوامل املؤدية لوقوع العنف على أفراد األمن العام في اململكة االردنية الهاشمية/ اقليم الجنوب   علي محمد القرعان  24

 اختبار مضامين مدرسة شيكاغو في االسباب املؤدية الى ارتكاب الجريم  ر ماجستي  فيصل نصري بن طريف  25

 

  

اختبار مضامين نظرية االنومي في ارتكاب الجريمة املخلة باآلداب العامة/ دراسة تطبيقية على نزالء مراكز االصالح   ماجستير ضيف هللا محمود السالمين  26

 والتأهيل/ معان 

  

دور األجهزة االمنية في وقاية الشباب من االنحراف الفكري/ دراسة تطبيقية على طلبة الجامعات الحكومية في إمارة أبو    محمد عبد هللا الشامس ي 27

 ظبي

  أ.د. فايز املجالي

  ايد الوريكاتد. ع 2013-1990أثر مؤشرات التنمية البشرية على معدالت الجريمة في األردن في الفترة الواقعة بين   دكتوراه عاطف عوض الهريشات 28

  دكتوراه مصلح محمد العازمي 29
ً
 وخارجيا

ً
 2018 د رافع الخريشا جهود اململكة العربية السعودية في تجفيف مصادر تمويل اإلرهاب داخليا

 املشكالت االجتماعية الناتجة عن التدخل بين القضاء الرسمي والقضاء القبلي/ القضاء األ  دكتوراه ابراهيم ارشيد الشديفات 30
ً
 2014 د عبد الغعزيز الخزعلي  ردني انموذجا

 2018 الوريكات عايد. د الذكاء االجتماعي واالنفعالي وعالقتهما بالجريمة  دكتوراه رنا عوض الهاشم  31

 2018 د والء الصرايرة  الدين االدوار املستجدة للمسجد والكنيسة في الحد من التطرف في املجتمع االردني من وجهة نظر رجال  دكتوراه سلطان عودة القرالة  32

 2014 د سليم القيس ي العوامل املؤدية الى وقوع العنف من قبل العمالة الوافدة في االردن دكتوراه رائد عبد املطلب املعايطة 33

 2019 أ.د. حسين املحادين  األبوين في األسر االردنية   الغموض املعرفي املصاحب لبعض الجرائم ودورة في إحداث الرهاب االجتماعي من وجهة نظر دكتوراه مجد خليل القبالين  34

 2018 د. مراد املواجدة  العوامل املؤيدة القتناء السالح وأثرها في زيادة ارتكاب الجريمة  دكتوراه احالم عبدالكريم اللصاصمة  35

 2018 أ.د. حسين املحادين  اساس النوع االجتماعي في املجتمع االردني الصراع القيمي املؤدي الى الجرائم املوجهة ضد النساء على دكتوراه شفاء صالح الصعوب 36

الى تعرض النساء للعنف من وجهة نظرهم / دراسة ميدانية على دور   ةالخصائص االجتماعية والثقافية والبيئية املؤدي ماجستير سهر حسن الخطيب  37

 الوفاق األسري في األردن 

 2017 د. زيد

 2018 د. حسين العوامل املؤدية الى ارتكاب الجرائم لدى النساء الفلسطينيات نزيالت مراكز االصالح والتأهيل من وجهة نظرهن  دكتوراه كفاح محمد املناصرة 38

 2016 د. عبد هللا الدراوشة  العنف االسري ضد االطفال في محافظة الطفيلة ماجستير سهم عيد القرارعة  39

 2014 أ.د. عبد العزيز الخزاعلة  العقوبة في العودة الى الجريمة / دراسة ميدانية على مراكز اإلصالح والتأهيل األردنيةتأثير  دكتوراه بسام احمد الحيصة  40

 2015 د. رافع  دور الشفافية واملساءلة في الحد من الفساد اإلداري واملالي من وجهة نظر مجلس االمة االردني دكتوراه سميح زيد املجالي  41

 2015 د. حسين 2013-2000دراسة ميدانية من  –زواج القاصرات وأثرة على ارتفاع نسب الطالق في املجتمع االردني  دكتوراه ن املجالي مخلد سليما 42

 2015 د. حسن العوران  مستويات املواطنة واالنحراف لدى الشباب الجامعي االردني دكتوراه وفاء مصطفى الطراونة  43

 2015 أ.د. سليم القيس ي الجهود الوطنية للمملكة األردنية الهاشمية في مكافحة جرائم االتجار بالبشر  ماجستير دالل شوكت عدينات   44

   أثر برامج االصالح والتأهيل على العود لجرائم السرقات الجنائية  ماجستير غازي نايف الخلفات  45

 2015  أ.د. سليم القيس ي ملنتفعين في مراكز الرعاية والتأهيل من قبل املوظفينعوامل الخطورة في العنف الواقع على ا دكتوراه رقية ياسين الكساسبة 46

 207 د. رافع الخريشا اختبار نظرية الضغوط االجتماعية في ارتكاب جرائم القتل دكتوراه انور خلف العبيسات  47



اف الفكري/ دراسة تطبيقية على طلبة الجامعات الحكومية في امارة أبو  دور االجهزة االمنية في وقاية الشباب من االنحر  دكتوراه محمد عبدهللا الشامس ي  48

 ظبي

  أ.د. فايز املجالي

السياسات الجنائية ودورها في الوقاية من العود لتعاطي املواد املخدرة من وجهة نظر الجهات القضائية واملدنية في دولة    جاسم حمدان السويدي  49

 االمارات العربية املتحدة

 2017 يز املجاليأ.د. فا

  د. قبالن املجالي  ظاهرة االلعاب االلكترونية في االجهزة الحديثة وأثرها على االنحراف السلوكي لدى االطفال  ماجستير عبد هللا محمد الهاجري  50

 د. رافع الخريشا مة في األردن  أثر سياسات برنامج التصحيح االقتصادي والخصخصة على البطالة والفقر والجري دكتوراه   هايل محمد العنزي  51

 

2015 

 2015 أ.د. عباطة  تحديات الربيع العربي على الشخص االردني من منظور اجتماعي واقتصادي وسياس ي وأمني : دراسة تطبيقية  دكتوراه   معن فتحي مسمار   52

 د. رافع الخريشا ظاهرة نشوء الجماعات الدينية املسلحة في االردن  دكتوراه   محمد عارف العظامات  53

 

2015 

هال جمال عبد الكريم   54

 الشمايلة  

 د. رافع الخريشا البطالة وعالقتها في الجريمة في املجتمع األردني من وجهة نظر نزالءمراكز اإلصالح والتأهيل  دكتوراه  

 

2016 

 د. رافع الخريشا م وتطوير نظم تكنولوجيا املعلومات الجنائية في االردن تقيي دكتوراه   عمر اسماعيل اللصاصمة  56

 

2015 

سعد عبد العزيز مرزوق   57

 الليمون  

 2016 أ.د. عباطة  الشرطة األردنية ودورها في تحقيق أمن األسرة وحمايتها : دراسة لفحص النظرية الحديثة في تدني الضبط الذاتي   دكتوراه  

 2013 د حسن العوران  واالقصادية ودورها في عودة  املدمن املعالج الى تعاطي املخدرات بعد تلقيه العالج  العوامل النفسية واالجتماعية  دكتوراه   أيمن جبريل الهباهبة   58

 2015 أ.د. حسين املحادين  العوامل املؤدية الى عمالة االطفال وعالقتها  باالنحراف االجتماعي من وجهة نظر االبوين في االسرة املقدسية    ماجستير  لبنى صبري عكرمة 59

اتجاهات النساء املتزوجات نحو تدخل االهل في عالقاتهم االسرية ودوره في احداث العنف ضدهن / محافظة الكرك    ماجستير  بسام سالم املدادحة   60

 
ً
 لواء القصبة انموذجا

 2019 أ.د. حسين املحادين 

 2016 د حسين املحادين امعة مؤتة من وجهة نظر الطلبة واإلداريين في الجامعة  أوقات الفراغ ودورها في العنف لدى طلبة ج ماجستير  انس زهير احمد الشمايلة   61

   ماجستير  سامية عبد القادر الشخانبة   62
ً
 2015 د. حسين املحادين   السلوكات املعنفة للنساء املطلقات واالرامل االردنيات من وجهة نظرهن / محافظة مادبا أنموذجا

سلطانة عبد الحفيظ   63

 ة  اللصاصم 

 2016 أ.د. عباطة  دور الجامعة في التوعية ملخاطر ظاهرة تعاطي املخدرات من وجهة نظر طلبة جامعة مؤتة   ماجستير 

دور التوجيه واإلرشاد الطالبي في الوقاية من العنف املدرس ي من وجهة نظر معلمي املدارس الثانوية في محافظة تيماء  ماجستير  محمد مغرب الفهيقي  64

 تبوك في اململكة العربية السعودية  في منطقة

 2016 أ.د. عباطة 

أنماط املعاملة الوالدية املمارسة في عملية التنشئة االجتماعية لدى أسر األحداث الجانحين من في جنوب االردن  ماجستير  مصطفى يحيى الطراونة   65

 وعالقتها ببعض املتغيرات 

 د. رافع الخريشا

 

2015 

-2009التباين املكاني والزماني للجرائم الجنائية  في اململكة االردنية الهاشمية وعالقتها ببعض املتغيرات خالل الفترة )  ماجستير  مهند محمد البطوش  66

2013) 

 د. رافع الخريشا

 

2015 



 د. رافع الخريشا وجهة نظر طالب جامعة مؤتة  اطالق العيارات النارية في املناسبات االجتماعية وأثرها في ارتكاب الجريمة من  ماجستير  غدير وجيه سحويل   67

 

2018 

 2022 د. رافع الخريشا  املواجهة الجنائية لقرصنة املواقع االلكترونية في التشريع الكويتي  ماجستير عبدهللا سعد عبدهللا العجمي   68

 2021 د. رامي العساسفة  مع االردني من وجهة نظر العاملين في ادارة حماية االسرة جائحة كورونا وعالقتها بالعنف االسري في املجت  ماجستير فرح خالد موس ى الطراونة  69

العوامل املؤدية الى العود الى السلوك الجرمي لدى االحداث في دور تربية وتأهيل االحداث في املجتمع االردني من وجهة   ماجستير شهيناز فائق الزوايدة   70

 ( . 2018/2020نظر االحداث أنفسهم )

 2021 . نجاح الهبارنة  د

العوامل النفس إجتماعية واالقتصادية املؤدية الى تعاطي املخدرات / دراسة تطبيقية في مركز عالج االدمان التابع إلدارة   ماجستير شيماء عيس ى الربطة  71

 مكافحة املخدرات  

 2021 د. نجاح الهبارنة  

لقبول الناخب االردني التعاطي مع املال االسود في االنتخابات النيابية وأثره في اضعاف املجلس النيابي  العوامل املؤدية ماجستير عبد العزيز خالد الزبن   72

 وتراجع دوره الرقابي والتشريعي وانعكاس ذلك على املجتمع في محافظة مأدبا . 

 2021 أ.د. قبالن املجالي  

 العوامل املؤدية لتعميق التمس  ماجستير آمل محمود املعايطة   73
ً
 2021 د. رافع الخريشا اك 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   ماجستير حسين سالمة مقدادي  74

 الرسمية االردنية 

 2021 أ.د. سليم القيس ي

 2021 د. زيد الشمايلة  إختبار نظريات الوصم االجتماعي في تفسير النظرة املجتمعية لفاقدي السند االسري في املجتمع االردني ماجستير سحر فارس العثاميين  75

 2021 د. زيد الشمايلة  مة من وجهة نظر الشباب االردني  في الحد من الجري 2250دور برامج املنظمات االعضاء في االتالف الوطني للقرار  ماجستير عبدهللا جبر الطراونة   76

الضغوط االجتماعية الناتجة عن انتشار فايروس كورونا وعالقتها بامليل للسلوك االنحرافي من وجهة نظر أعضاء هيئة   ماجستير مالك محمد الطراونة   77

 التدريس في الجامعات الحكومية االردنية . 

 2021 د. رامي العساسفة 

العوامل االجتماعية واالقتصادية التي تقود الى البلطجة كمشكلة اجتماعية في املجتمع االردني من وجهة نظر هيئات  ماجستير االء علي الخوالدة   78

 التدريس في الجامعات االردنية  

 2021 د. رافع الخريشا

 2021 د. والء الصرايرة  نحراف في املجتمع االردنيالسياسة الجنائية ودورها في الوقاية من اال  ماجستير عهد غالب الرواشدة   79

 2021 د مراد املواجدة ض  العنف القائم على النوع االجتماعي وعالقته بارتكاب جرائم الشرف في االردن  ماجستير بالل محمد املعايطة   80

 2021 د. مراد املواجدة   قتها بالعنف املنزلي داخل االسرة االردنية  الضغوط االجتماعية الناتجة عن اجراءات الحظر الشامل وعال ماجستير سخاء محمد الفواز   81

 2021 أ.د. قبالن املجالي  عوامل تطور الجريمة االلكترونية في االردن والتشريعات الخاصة بها من وجهة نظر القضاة واملحامين ماجستير راكان ماجد أبو حمور  82

 2021 د. رامي العساسفة  رية الوصم االجتماعي وتطبيقاتها على املصابين بفيروز كورونا في محافظة الكرك مؤشرات نظ ماجستير زينب امحمد الجعافرة   83

 

 

العوامل االجتماعية والثقافية املؤدية الى اعتداء ذوي املرض ى على االطباء في املستشفيات الحكومية من وجهة نظر  دكتوراه النا عبدهللا بواعنة    84

 افظة اربد . الكادر الطبي في مح

 2021 د. رافع الخريشا 

 2021 أ.د. سليم القيس ي البيئة والتضامن االجتماعي وعالقتهم بارتكاب الجريمة من وجهة نظر املفروض عليهم قيود االقامة الجبرية   دكتوراه سهم عيد القرارعة   85



 2021 أ.د. سليم القيس ي تخدام السالح وعالقتهما بحدوث الجريمة في املجتمع االردنياتجاهات املواطنين نحو مشكلة حيازة واس دكتوراه هيثم ممدوح عيال عواد   86

 2021 أ.د. فايز املجالي تحريز االدلة الرقمية من قبل رجال االمن العام وأثرها في كشف الجريمة  دكتوراه عمر محمد العكايلة   87

ية بعيد الخصخصة في الوقاية من الجريمة في اململكة االردنية الهاشمية من وجهة نظر دور منظومة الحماية االجتماع دكتوراه اسالم محمد الفقي   88

 املستفيدين من هذه البرامج 

 2021 د. مراد املواجدة 

 2021 أ.د. قبالن املجالي   جريمة . أثر التوزيع املكاني للمراكز االمنية في محافظة الزرقاء في الوقاية من الجريمة من وجهة نظر ضحايا ال دكتوراه عالء تحسين السواملة   89

دور التفكك االسري في تشكيل السلوك االجرامي من وجهة نظر القضاة واملحكمين الشرعيين في اململكة االردنية   دكتوراه احمد حسين البخيت   90

 الهاشمية . 

 2021 أ.د. فايز املجالي

 2021 أ.د. قبالن املجالي  ( . 2016/2020عينة زمنية لفترة ) –قع عليها حسب سجالت املحاكم االردنية دور الضحايا في الجرائم الوا دكتوراه حسام صبحي املغربي   91

االدوار االكاديمية والتوعوية للجامعات االردنية الرسمية نحو أمن املعلومات االلكترونية من وجهة نظر أعضاء هيئة   دكتوراه عبد الكريم سلمان اللصاصمة   92

 التدريس فيها  

 2021 د. فايز املجالي  أ.

العوامل املؤدية لجرائم الفساد الوظيفي في املجتمع الكويتي والحلول املقترحة للحد منها من وجه نظر اعضاء هيئة   دكتوراه   عبدالرحمن عبدهللا القناعي   93

 التدريس في جامعة الكويت أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت  

 2020 أ.د. فايز املجالي

 2020 أ.د. فايز املجالي دراسة ميدانية على دور تربية وتأهيل االحداث في االردن   –تأثير البيئة االجتماعية واالقتصادية على انحراف االحداث  دكتوراه   رانيا محمد عطية الهشلمون   94

سائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر املعلمين بتعليم  املخاطر املترتبة على استخدام  طلبة املدراس الثانوية لو  دكتوراه   مسند مياح الشراري  95

 القريات في اململكة العربية السعودية  

 2020 

 2020 د زيد الشمايلة  دور ادارة االمن السيبراني في التوعية والحد من الجرائم املالية من وجهة نظر العاملين في البنوك االردنية   دكتوراه   الحارث صالح املطالقة  96

دراسة ميدانية   –وأثره في الحد من ارتكاب الجريمة  ةاتجاهات القضاة واملحاميين نحو تعديل قانون الجرائم اإللكتروني  دكتوراه   إياد نمير نمير أيوب  97

 في اململكة االردنية الهاشمية  

  

   ة وأثرها على البناء االجتماعي بمنطقة مكة املكرمة  اتجاهات املستشارين االسريين نحو الجرائم االسري دكتوراه   عبد العزيز مسفر الغامدي   98
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  2004 عهود محمد الخرشة  ا في قيام الثورة العربية الكبرى   جمعية اإلتحاد و الترقي و أثره

   نمر محمد خليل السليحات   م( / إعداد  1951-1910حسين باشا الطراونة ودوره في الحركة الوطنية في األردن )

   بالل سليمان الصرايرة   حلف بغداد و اململكة األردنية الهاشمية  

   حسان نعيم شخشير   مـ دراسة تاريخية  2017-2011ملعاصرة في اليمن وليبيا وسوريا : دور االخوان املسلمين الصراعات ا

   محمد عبد هللا الرشايده     1918-1917دور أبناء شرق االردن في الثورة العربية الكبرى 

   راض ي ملوح القفعان   ( 1946-1921األمير عبدهللا بن الحسين و القضية الفلسطينية في عهد اإلمارة )

   احمد تركي راجي الشريدة   1999-1953التاريخ العسكري للملك الحسين بن طالل 

  2020 اخالص خلف العطوي   : دراسة تاريخية 2018-1999الكويتية السياسية في عهد امللك عبدهللا الثاني بن الحسين   األردنيةالعالقات 

  2021 شخشير حسام نعيم   (2017-2010دور االخوان املسلمين في الصراعات املعاصرة 

   اشرف ثامر املسعود   م 1991-1981سياسة اململكة العربية السعودية تجاه القضايا العربية املعاصرة في املشرق العربي 

  2015 فالح فرحان العوايدة  ) دراسة تاريخية 2014-2011االزمة السورية وتداعياتها على االمن القومي العربي 

  2005 محمد املالحمه  1973-1945في منطقة املشرق العربي   دور االردن القومي

  2004 زينب عبدالحميد البطوش   (1924-1892هـ/1343-1309تاريخ قضاء العقبة )

  2015 عز الدين الحجاج  2013-1990العالقات االخليجية االيرانية في ظل الربيع العربي 

  2018 غازي فناطل العطنه  1999-1953لك الحسين بن طالل العالقات السياسية االردنية السعودية في عهد امل

  2018 محمد سالمة الهقيش   2015-1999موقف االردن تجاه القضية الفلسطينية في عهد امللك عبدهللا الثاني ابن الحسين 

  2016 عوض ظاهر العازمي  (2015-1981سياسة اململكة العربية السعودية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي )

  2017 احمد خالد املزيد  2014-1990سياسة سلطنة عمان تجاه القضايا العربية املعاصرة في املشرق العربي 

  2018 محمد الهيالت   عالقة االمير عبدهللا املؤسس بالعشائر االردنية 

  2017 فيصل محمد البلوش ي   1971-1951تاريخ القوات املسلحة في االمارات املتصالحه 

  2017 اشرف ثامر املسعود   1991-1981ة اململكة العربية السعودية تجاه القضايا العربية املعاصرة في املشرق العربي سياس



 

 

 املشرف  عنوان الرسالة 

 أ.د. 

 عدد النسخ السنة  اسم الطالب 

  2020 مد القويدر تيسير مح ميسون عبيدات  م1952-1893هـ/ 1372-1311ملكية األرض والزراعة في لواء الكرك من  

  2017 هاشم الهاشم   1946-1921الجمارك األردنية في عهد اإلمارة 

   راجح التخاينة   ( دراسة تاريخية2015-1971العالقات األردنية اإلماراتية )

  DAVIT SAHAKYAN  2020  رسالة دكتوراه  ،األرمن في بالد الشام

   رانية مطلق حسين   هـ(1367-1336م/1948-1918فلسطين ) -األوضاع االقتصادية في مدينة نابلس

   قاسم زياد القرالة   هـ(1368-1337م/1948-1920قضاء حيفا خالل فترة االنتداب البريطاني )

   توفيق سليم القراله   2019م وحتى إعالن الصفقة عام 1897الجذور التاريخية لصفقة القرن منذ مؤتمر بازل 

   عبدالرحمن عبدهللا الطراونة   م دراسة وثائقية تاريخية 1840-1831مدينة القدس في الفترة 

   يوسف ضامن املجالي   1948 -1918األوضاع اإلدارية والسياسية في مدينة يافا خالل فترة االحتالل البريطاني من عام 

   محمد سالم الطراونة  1368-1335م/1948-1917قضاء الخليل خالل فترة االنتداب البريطاني )

   رعد احمد   املالجي   م دراسة تاريخية 1999-1953موقف األردن من القضية الفلسطينية في عهد امللك الحسين بن طالل 

  2019 منس ي املطيرات ضيف هللا   1946-1921دور قبيلة بني صخر في الحياة السياسية في عهد إمارة شرقي األردن من عام 

  2019 يحيى توفيق الكعابنة   (2014-2008الحروب اإلسرائيلية على غزة من عام 

  2021 حال مصطفى الوخيان   1948-1840العشائر البلقاوية في مادبا من عام 

  2018 ياسمين صالح الطراونة  2016-1990مملكة البحرين وموقفها من القضايا العربية املعاصرة في املشرق العربي 

  2018 رامي صبري الطراونة  ضاع االدارية واالجتماعية واالقتصاديةم دراسة االو 1918-1910هـ/1336-1328لواء الكرك 

  2020 ثامر سالم الذنيبات   1946-1921مصطفى وهبي التل )عرار( ودورة في الحياة السياسية االردنية في عهد االمارة 

  2020 محمد سالم الطراونة  1988-1948االتصاالت العربية اإلسرائيلية خالل الفترة من عام 

  2020 صهيب عبدالسالم القراله  م1926-1914موقف بريطانيا من مملكة الحجاز 

  2020 عطاهلل عواد الصبيح   م( 1988-1924هـ/1408-1342الوصاية الهاشمية على املقدسات االسالمية في القدس الشريف )

  2018 سالم احمد الطراونةمحمد   م1920-1918هـ/1339-1336لواء الكرك في فترة الحوكمه العربية الفيصلية 



 

 املشرف  عنوان الرسالة 

 أ.د. 

 عدد النسخ السنة  اسم الطالب 

   الطالب محمد خليفات  محمد العمايرة  التجارة في األندلس 

   عمر املزايدة  والية األندلس في عهد يوسف بن عبد الرحمن الفهري 

  2020 الطالبنجالء مفتاح    م(1268-1090هـ/667-483دي )في العصرين املرابطي واملوح األوضاع االجتماعية باألندلس

   احمد عطاهلل السعيدات   م(1031هـ/422-م756هـ/138الطب في الدولة األموية في األندلس )

  2021 عيس ى العيس ى   هـ422-هـ135املؤسسات التعليمية للدولة األموية في األندلس 

  2021 خالد حماد عياد   م(  1030-756 -هجري  422-138انيا النصرانية خالل الفترة العالقة السلمية بين األندلس اإلسالمية واسب

  2017 ماجد فهد القليطي  م(1031-576هـ/422-138الحياة الدينية في الدولة األموية في األندلس 

  2011 هبة تركي الحجاج   م(1020-996هـ/411-386العمارة في خالفة الحاكم بامر هللا الفاطمي )

  2017 احمد السعيدات   م(756-715هـ/138-95صراع على السلطة خالل عصر الوالة في األندلس )ال

  2014 رابعة محمود النوايسه   بدايات تكوين املمالك االسبانية وتوسعها وسقوط مدينه برشلونه بيد األسبان

  2018 رفعت محمد البوايزه  م(1517-1250هـ/923-648انموذجا ) تطور الخط العربي في الفترتين األيوبية واململوكية قلعتا ) الكرك والشوبك(

محمد عطاهلل   م 1184-1163هـ/580-558املغرب واألندلس على عهد الخليفة ابي يعقوب يوسف املوحدي 

 الخليفات 

2015  

  2015 مالك حايف الجبوري   (637-226دور املماليك العربية في الصراع الساساني البيزنطي )

  2015 صابر محمود الجبوري   ق.م   612ق.م الى سنة  911اإلداري لالمراطورية األشورية من سنة النظام 

  2017 رابعة محمود النوايسه   العالقات بين اسبانيا النصرانية واألندلس اإلسالمية في عصر ملوك الطوائف 

  2009 بالل راكان الجعافرة  صراع أفراد البيت األموي على السلطنة في األندلس 

  2017 ضياء جعفر الحسن  م945-749هـ/334-132تاريخ مدينة سمرقند من خالل النقود للفترة من 

  2015 علي حميد الجبوري   ق.م( 612-2000الحياة االقتصادية في الدولة االشورية من سنة )

  2019 اسماء احمد الحوراني   م(1003-938هـ/392-327دور محمد بن ابي عامر امللقل باملنصور في ادارة الدولة االموية في االندلس )

  2018 مجدي محمد ابو عبيد   التغيرات املعمارية في مباني املساجد االندلسية التي تحولت الى كنائس

  2018 مهند دحام الجبوري   اوضاع اليهود في االندلس في ظل الحكم االسالمي

  2017 هيام سميح املواضية   (788-756هـ( )172-138العماره في االندلس في عهد عبدالرحمن بن معاوية )



 

 

 

 

 

 املشرف  عنوان الرسالة 

 أ.د. 

 عدد النسخ السنة  اسم الطالب 

  2020 سعد خليل الشعيبات  ويض يمحمود الر  م( 1250-1095هـ/648-488مصادر تمويل الحمالت الصليبية على املشرق اإلسالمي )

  2013 يوسف محمد الشيبي   األردن فترة الحكم العباس ي دراسة املصادر التاريخية واألثرية 

  2021 مها يوسف الطراونة  م(1122-1105هـ/516-498األمير ابلغازي بن ارتق في مواجهة الصليبيين )

  2017 لشعيبات سعد خليل ا  م( 1321-1095التطرف الصليبي ) االفرنجي( 

  2016 اديب موس ى السالمين  دور تنكريد في الحروب الصليبية 

  2014 حسين رجا الشقيرات   امللك املعظم عيس ى األيوبي ودوره في مقاومة الغزو الصليبي 

  2018 محمود صالح الربيحات   نالكوارث الطبيعية في الجزيرة الفراتية خالل القرنين السادس والسابع الهجريين الثاني والثالث عشر امليالديي

  2017 اياد خازر املجالي   األسس الفكرية للثورة اإلسالمية اإليرانية وإستراتيجيتها املعاصرة في إدارة أنماط الصراع اإلقليمي 

  2018 فاديا حسين الهالالت   م1291-م1098هـ/690هـ491اليهود في بالد الشام زمن الحروب الصليبية 

 للحروب الصليبية ابن واصل مؤرخ
ً
  2019 بكر محمد الصرايرة   ا

 للحروب الصليبية 
َ
  2008 عليا ابراهيم القطامين   سبط ابن الجوزي مؤرخا

 املشرف  عنوان الرسالة 

 أ.د. 

 عدد النسخ السنة  اسم الطالب 

  2021 روان أحمد خضير  عامر ابو جبلة الحياة العلمية في مصر في صدر اإلسالم من الفتح حتى نهاية الدولة األموية

  2006 مها حسن الصرايرة   والثاني الهجريين  الحياة العلمية في حضرموت في القرنين االول 

  2020 سليمان حماد الجازي   اراء املؤرخين القدامى واملحدثين حول وقعه صفين 



 

 

 

 

 املشرف  عنوان الرسالة 

 أ.د. 

 عدد النسخ السنة  اسم الطالب 

  2020 مد الرصيفانسلطان مح عيس ى ابو سليم  : دراسة تاريخية 1981-1921البادية الشمالية الشرقية األردنية 

  2021 وائل عبدالعزيز بني عطيه   م(1791هـ/1206تراجم رجال من القرن الثالث عشر الهجري تاليف محمد خليل املرادي )ت

  2017 سلطان محمد الرصيفان  1915-1922العالقات االردنية البريطانية 

  2015 انور دبش ي الجازي   1975-1925بادية معان 

  2018 محمد احمد الجميعان  (2017-1984لوم العسكرية/ جامعة مؤتة )تاريخ كلية الع

 املشرف  عنوان الرسالة 

 أ.د. 

 عدد النسخ السنة  اسم الطالب 

  2021 مشرف سليمان السمرات  حسين الكساسبة  م( 1094-م1075هـ/487هـ467الخالفة العباسية في عهد الخليفة املقتدى بامر هللا )

  2006 خالد ابو نوير   هـ( 167-هـ91دورة في الكتابة التاريخية عند املسلمين )حماد بن سلمه و 

  2007 حمود مضعان عيال سلمان   خالفة املسترشد باهلل

  2015 مظفر عباس الشيشخان   (969-934هـ/358-323الحياة االقتصادية في مصر في عهد االخشيديين )

  2015 ضياء محسن الكناتي  م(1055-945هـ/447-334الجيش في الخالفة العباسية )

  2015 ايمن عمر البطوش  م(945-861هـ/334-247الحياة العلمية والثقافية في بالد الشام في العصر العباس ي الثاني )

  2018 ُعال عبدالكريم املعاقبة   م( 991-974هـ/381-363خالفة الطائع هلل )

  2015 عادل عاجل القزويني   م(1056-945هـ/447-334املؤسسات اإلدارية البويهية في العراق )

  2009 عمر زعل املزايدة   الحياة االقتصادية في األندلس في عهد الخليفة الناصر 

  2015 محمد سلمان الصافي   (974-946هـ/363-334خالفة املطيع هلل )



 

 

 

 

 

 املشرف  عنوان الرسالة 

 أ.د. 

 عدد النسخ السنة  اسم الطالب 

  2007 حاتم نايل الضمور  زريف املعايطه الشام في صدر اإلسالم  األسواق في بالد

  2009 محمد حسن املحاسنة   661-633هـ/41-هـ11حركة الفتح اإلسالمي في العراق وإدارته في صدر اإلسالم 

  2004 ة بادي الزريقات سمي  النشاط االقتصادي واالجتماعي والسياس ي في الحجاز أثناء مواسم الحج في صدر اإلسالم والدولة األموية

  2007 سلطان عايد العمرات  م(750-634هـ/132-11النشاط التجاري ملدن الحجاز في صدر اإلسالم )

  2006 سطام زهير الخطيب   م( جمع ودراسة862هـ/248روايات اإلخباري محمد بن حميد الرازي )ت

  2004 باسم القراله   حركة التجارة في بالد الشام في العصر األموي 

  2004 اماني احمد املالحمهة  القطائع في صدر اإلسالم والدولة األموية

 املشرف  عنوان الرسالة 

 أ.د. 

 عدد النسخ السنة  اسم الطالب 

  2013 ممدوح منوخ النيف  طه الطراونة  والية بيروت في عهد اململوكي 

  2014 وائل عبدالحق الضمور   م(1412-815/1399-801أالزمة االقتصادية والنقدية في عهد الناصر فرج) 

 املشرف  عنوان الرسالة 

 أ.د. 

 عدد النسخ السنة  اسم الطالب 

  2021 احسان ابو قمر سليمان الصرايرة  م( 750هـ/132-م661هـ/41م( في تاريخ للدولة االموية من خالل كتاب البداية والنهاية ) 1372هـ/774منهج ابن كثير )ت

     



 

 

 املشرف  نوان الرسالة ع

 أ.د. 

 عدد النسخ السنة  اسم الطالب 

  2016 بخيت عطاهلل اللصاصمه  صبحي العزام  م(1193هـ/590-م1037هـ/429املوارد والنفقات في العراق في العصر السلجوقي في الفترة )

  2016 كهالن األنصاري   م(1193-1037هـ/590-هـ429القضاء في العصر السلجوقي ) 

  2015 عاصم ياسين حبيب   م(1152-1037هـ/548-429يسابور في العصر السلجوقي )مدينة ن



 

 

 

 

 

 

 املشرف  عنوان الرسالة 

 أ.د. 

 عدد النسخ السنة  اسم الطالب 

  2013 اسحق احمد عيال سلمان  تيسير الزواهرة م17هـ/11اإلشراف في لواء دمشق في القرن 

  2008 فاطمة سليم الطراونة   م(1830-م 1740ـ ، ه1246-هـ1153النصارى في ناحية القدس الشريف 

إيمان تيسير محمد   م1818م ــ1745هـ/1233هـ ــ1158تاريخ الحياة االجتماعية في نجد في عهد الدولة السعودية اإلولى

 العدوان

2009  

  2009 عبير أحمد املحاسنة  م  1830 -1770موقف العلماء في لواء دمشق من السلطة العثمانية 

  2009 شافي موس ى الطوالبة   م (1948-1893األرض  والزراعة في شرقي األردن )ناحية مأدبا  ملكية

  2014 فواز عودة الرشايدة  

  1996 منيب جمعة مّرة  م 1914-1831تاريخ الحياة االجتماعية في لواء البصرة 

  2003 غالب عبد أحمد عربيات   لقرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر امليالدي تاريخ الحياة االجتماعية في ناحية القدس الشريف في النصف األول من ا

إيمان تيسير محمد   م1515م/1339هـ/921-هـ740إمارة ُدالغادر 

 العدوان

2003  

  2004 يسرى أحمد  الخشمان  أتراك األناضول في املصادر التاريخية املصرية في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر امليالدي

يوسف محمد سالم    تاريخ الحياة االجتماعية في مدينة حلب في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري /السادس عشر امليالدي

 الرقايعة 

2004  

  2005 هيجاء حسين نور الشمايلة  أتراك األناضول في املصادر التاريخية الشامية في القرن التاسع الهجري/الخامس عشر امليالدي 

  2005 يوسف علي موس ى الهواورة   التصوف في ناحية القدس الشريف في القرن العاشر الهجري/السادس عشر امليالدي حركة 



 

 

 

 

 املشرف  عنوان الرسالة 

 أ.د. 

 عدد النسخ السنة  اسم الطالب 

  2012 عبدهللا حمود الحربي  عوض الذنيبات  م(1055-766/هـ447-149الصالت العلمية بين مدن الحجاز ) مكه واملدينة( وبغداد في العصر العباس ي ما بين )

 للفرق واملذاهب اإلسالمية في العصر العباس ي هالل الفترة )
ً
  2018 سميح القطاونة  م( 1070-766هـ/463-149كتاب تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي مصدرا

  2020 بالل عبدالحميد الصرايرة  م( ) جمع ودراسة( 799هـ/ 183مرويات زياد بن عبدهللا الطفيل العامري ابو محمد البكاني )ت 

  2020 اسانة مدهللا الطراونة  م(847-750هـ/232-132العالقات العباسية البيزنطية خالل العصر العباس ي األول ) 

  2017 احمد اللواما   م( 750-634هـ/132-13جند األردن منذ الفتح اإلسالمي لبالد الشام وحى نهاية العصر األموي ) 

 
ً
  2017 سليمان عبد الشقور   ابو نعيم الفضيل بن دكين اخباريا


