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فئة المكافأة 
 ومقدارها

البحث منشور  الباحث
 في

أو المؤتمر اسم المجلة  الهيئةاسم عضو  اسم البحث 
 التدريسية

 التسلسل

 الرابعة

دينار 120  
 ترتيبه الباحث

 ضمن من ثالثال
باحثين أربعة  

 مجلة مدرجة في

Scopus 
Management & Marketing 

Challenges for the 
Knowledge Society 

Motivation factors for educational tourism: 
marketing insights 

  

محمد الزيود د.  1 

 الرابعة

دينار 800  
 مجلة مدرجة في الباحث منفرد

Scopus 
Problem and Perspectives 

in Management 
Social 

Media marketing functional branding strategy and 
intellectual branding 

محمد الزيود د.  2 

 الرابعة

دينار 800  

 مجلة مدرجة في الباحث منفرد

Scopus 
Journal of Business and 

Retail Management 
Research 

 

Moderated –mediation investigation on internet 
marketing and export market growth in the 

Jordanian export sector 
 

 3 د. محمد الزيود

 الرابعة
دينار 800  

مجلة Scopus الباحث منفرد

 مدرجة في
problems and perspective 

in Management 
Gaining competitive advantage through 

intellectual capital and knowledge management: 
an exploration of inhibitors and enablers in 

Jordanian universities 

أيمن أبو رمان د.  4 

 الثالثة
دينار 400  

 ترتيبهالباحث 
ثاني من ضمن ال

 باحثين اثنين

في المجلة مدرجة 
 قاعدة بيانات
SCOPUS 

 و

Emerging 
Sources 
Citation 

Index 

Social Responsibility 
Journal 

 

Board Composition, Ownership Structure and 
Corporate Social Responsibility Disclosure: the 

Case of Jordan 
 

 5 أ.د. ميشيل سويدان
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 الرابعة
دينار 800  

مجلة مدرجة في  الباحث منفرد
قاعدة بيانات 

scopus 

Academy of Strategic 
Management Journal 

 

Assessing the Status of Electronic Commerce and 
its Performance in the Jordanian Electronic Stores 

 

 6 د. أحمد الحيت

 الرابعة
دينار 400  

الباحث رئيسي 
من ضمن ثالثة 

 باحثين

مجلة مدرجة في 
قاعدة بيانات 

scopus 

International Journal of 
Business Continuity and 

Risk Management 
 

Risk Management to Avoid Project Failure: A 
Comparison Study of Construction Projects in the 

GCC 

 

 7 د. أحمد عريقات

 الرابعة

دينار 240  

 ترتيبهالباحث 
من ضمن ثاني ال

 ثالثة باحثين

مجلة مدرجة في 
قاعدة بيانات 

scopus 

International Journal of 
Business Continuity and 

Risk Management 

Risk Management to Avoid Project Failure: A 
Comparison Study of Construction Projects in the 

GCC 

 

 8 د. أسعد العلي

 الثالثة
دينار 200  

الباحث ترتيبه 
الثالث من ضمن 

 ثالثة باحثين

مجلة مدرجة في 
 قاعدة بيانات
 Scopus و
Emerging 
Sources 
Citation 

Index 

International Journal of 
computer Applications in 

Technology 

 

Collaborative and Ubiquitous Mobile Learning 
System Prototype 

 

 9 د. سلطان المساعيد
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 كلية اآلداب
 

فئة المكافأة 
 ومقدارها

البحث منشور  الباحث
 في

أو المؤتمر اسم المجلة  الهيئةاسم عضو  اسم البحث 
 التدريسية

 التسلسل

 المكافأة الثانية

دينار 1200  

 

مجلة Scopus الباحث منفرد

 مدرجة في و

Social Science 
Citation 

Index 

Journal of Middle East 
Women’s Studies 

 

Wonder Woman: Goddess of Fictional and Actual 
Wars 

 

محادين أ. د. سالم  1 

 الثانية
دينار 1200  

مجلة مدرجة في   الباحث منفرد
Scopus   و

Science 
Citation 

Index 

Applied Physics A 

 
Monto Carlo  Calculation of the backscattering 
coefficient of thin films of low on high atomic 

number materials and the reverse as a function of 
the incident electron energy and film thickness 

 

 2 د. أحمد جبر

 كلية الهندسة
 

فئة المكافأة 
 ومقدارها

البحث منشور  الباحث
 في

 الهيئةاسم عضو  اسم البحث اسم المجلة أو المؤتمر
 التدريسية

 التسلسل

دينار 800الرابعة  مجلة Scopus الباحث منفرد  

 مدرجة في 
Journal of Computer 
Science 
Vol.14,no,6,july,2018 

 

Characterization of Composite Structure Surface 
Uniformity Using Interval Based Gradient Field 
Histogram Analysis of Thermographic Images (IGF-HA)   

 1 أ.د. محمود اسكندراني

دينار 800الرابعة  مجلة Scopus الباحث منفرد 

 مدرجة في 
Chemical Engineering 
Transactions 

Transient free Convection MHD flow past an 
Accelerated Vertical Plate Periodic Temperature 

 2 د. مصطفى رشيد
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 الرابعة

دينار 400  
 الباحث الرئيسي
من ضمن ثالثة 

  باحثين 

Scopus مجلة

 مدرجة في
International Journal of 

Electrical and 
Computer Engineering 

(IJECE) 

 

Wind Generation Impact on Symmetrical Fault Level at 
Grid Buses 

 

 3 أ.د. علي حمزة

 الرابعة
دينار 160  

ترتيبه باحث ال
الثالث من ضمن 

 ثالثة باحثين 

Scopus مجلة

 مدرجة في
International Journal of 

Electrical and 
Computer Engineering 

(IJECE) 

 

Wind Generation Impact on Symmetrical Fault Level at 
Grid Buses 

 

 4 د. زكريا العمري

 الرابعة
دينار 800  

مجلة Scopus الباحث منفرد

 مدرجة في
International Journal of 

Electrical and 
Computer Engineering 

(IJECE) 

 

Enhancing The Capacity of the Indoor 60 GHz Band Via 
Modified Indoor Environments Using Ring Frequency 
Selective Surface Wallpapers and Path Loss Models 

 

 5 د. نضال قاسم

 الرابعة
دينار 800  

مجلة Scopus الباحث منفرد

 مدرجة في
International Journal of 

Advanced Computer 
Science and 
Applications 

 

An Efficient Algorithm for load Balancing in 
Multiprocessor System 

 

 6 د. صالح الخواطرة

 الخامسة

دينار 300  
الباحث رئيسي 

من ضمن 
 باحثين اثنين

 مؤتمر مدرج في
Scopus 

6th Annual 
International 

Conference on 
Architecture and Civil 

Engineering (Ace 2018) 

Turbo, Flower and Conventional Roundabouts in 
Jordan 

 

 7 م. نائل الصالح
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 الخامسة

دينار 200  
ترتيبه الباحث 

من ضمن  الثاني
 باحثين اثنين

 مؤتمر مدرج في
Scopus 

6th Annual 
International 

Conference on 
Architecture and Civil 

Engineering (Ace 2018) 
 

Evaluation of School Zone Improvement Schemes 
 

 8 م. نائل الصالح

 الثالثة

دينار 600  

الباحث رئيسي 
من ضمن 
 باحثين اثنين

مجلة مدرجة في 
 قاعدة بيانات
 Scopusو 
Emerging 
Sources 
Citation 

Index 

Journal of Hydrology : 
Regional Studies 

 

Multi- Site Modeling and Simulation of the 
Standardized Precipitation Index (SPI) IN Jordan 

 

 9 د. نضال سعادة

 الثالثة
دينار 400  

ترتيبه الباحث 
من ضمن  الثاني

 باحثين اثنين

مجلة مدرجة في 
 قاعدة بيانات

 Scopusو 
Emerging 
Sources 
Citation 

Index 

Journal of Hydrology : 
Regional Studies 

 

Multi- Site Modeling and Simulation of the 
Standardized Precipitation Index (SPI) IN Jordan 

 

 10 م. علي أبو رمان

 الرابعة

دينار 800  

مجلة مدرجة في  الباحث منفرد
قاعدة بيانات 

scopus 

TELKOMINIKA 

 
Optimum Image Filters for Various Types of Noise 

 
 11 د. زايد رمضان
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 الثالثة
دينار 600  

 

الباحث رئيسي 
من ضمن 
 باحثين اثنين

مجلة مدرجة في 
 قاعدة بيانات
 Scopus و
Emerging 
Sources 
Citation 

Index 

Cogent Engineering 
 

Modeling the Cementitious Effect of the Pozzolana on 
the Compressive Strength of Concrete 

 

 12 د. عفيف رحمة

 الرابعة 

دينار  480  

الباحث رئيسي 
من ضمن 
 باحثين اثنين

مجلة مدرجة في 
قاعدة بيانات 
scopus  

Indonesian Journal of 
Electrical Engineering 
and Computer Science    

Improved Model for Investigating Transient Stability in 
Multimachine Power Systems  
 

 13 أ.د. علي حمزة

 الرابعة 
دينار 320  

ترتيبه  الباحث 
من ضمن الثاني 

 باحثين اثنين

مجلة مدرجة في 
قاعدة بيانات 

scopus  

Indonesian Journal of 
Electrical Engineering 
and Computer Science    
 

Improved Model for Investigating Transient Stability in 
Multimachine Power Systems  
 

 14 د. زكريا العمري 

 كلية الصيدلة
 

فئة المكافأة 
 ومقدارها

البحث منشور  الباحث
 في

 الهيئةاسم عضو  اسم البحث اسم المجلة أو المؤتمر
 التدريسية

 التسلسل

 الرابعة 
دينار 800  

مجلة Scopus الباحث منفرد

 مدرجة في 
Journal of Biological 
Sciences 

Synthesis, Molecular Docking and Antioxidant 
Evaluation of Benty lidere ketone Derivatives 

 

 1 د. بالل النجار 

 الرابعة 
دينار 800  

مجلة Scopus الباحث منفرد

 مدرجة في 
Jordan Journal of 
pharmaceutical Sciences  

 

Promising polymeric buccoadhesive bilayered 
tablets releasing valsartan: Effect of gel strength 

 

 2 د, رنا أبو حويج
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 كلية تقنية المعلومات
 

فئة المكافأة 
 ومقدارها

البحث منشور  الباحث
 في

أو المؤتمر اسم المجلة  الهيئةاسم عضو  اسم البحث 
 التدريسية

 التسلسل

 الثالثة

دينار 500  
الباحث رئيسي 

من ضمن ثالثة 

 باحثين

مدرجة في مجلة 
بياناتقاعدة   

 Scopusو

Science 
Citation 

Index 
Expanded 

Journal of Internet 

Technology 
 

The Implementation of Mobile Technologies in 

 Higher Education :                                       

A mobile Application for University Course 

Advising 

 د. قصي شمبور
 
 
 

1 

 الثالثة

دينار 200  
ترتيبه الباحث 

من ضمن  الثالث

 ثالثة باحثين

مدرجة في مجلة 
بياناتقاعدة   

 Scopusو

Science 
Citation 

Index 
Expanded 

Journal of Internet 

Technology 
 

The Implementation of Mobile Technologies in 

Higher Education :                       

A mobile Application for University Course 

Advising                                 

 2 أ.د. معاذ حوراني

 الخامسة
دينار 500  

مؤتمر مدرج في  الباحث منفرد
 قاعدة بيانات

Scopus 

2017 International 
Conference on 

Mathematics and 
Information Technology 

,ICMIT. 
 

Arabic Root Extraction through Generation and 
Filtering 

 

 3 د. ماجد أبو صفية


