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العربيةاللغة

نوع المادة
محمد فالح  مطلق  عمانالجامعة الردنية ---1900إست / 216,39الستحقاق في الفقه السلمي:أحكامه وآثاره رسالة جامعية

 1 

كريستين  نصار  التقييم التحليلي للقيم التربوية في مناهج التربية 
الجتماعية والوطينة الردنية والستراتيجات الفاعلة 

لتنميتها عند الطلبه

لبنانالجامعة اللبنانية محم375,0065651999 رسالة جامعية

محمد صباح  زريق 
 1 

حسام محمد إسماعيل    عمانالجامعة الردنية ---1991حسا / 959,07السلطة و نيابة السلطة في دولة المماليك الثانية رسالة جامعية
مصطفى  الحياري

 1 

سعيد دياب  خضر  الوسائل الواقية من الفلس في القانون الوضعي و 
فقه الشريعة السلمية

طرابلسجروس برس سعي346,0781994 رسالة جامعية

سمير  عالية 
 1 

سعيد دياب  خضر  الوسائل الواقية من الفلس في القانون الوضعي و 
فقه الشريعة السلمية

طرابلسجروش برش سعي 346,0781994 رسالة جامعية

سمير  عالية 
 1 

زاهر عطا  الرمحي  تطوير أسلوب للتدقيق المبني على المخاطر لدى 
.المصارف الردنية

عمانجامعة عمان العربية ---2004تطو   657,45 رسالة جامعية

 1 

نغم حنا  رؤوف  عمانالدار العلمية الدولية نغم346,062002النظام القانوني لزيادة رأس مال الشركة المساهمة رسالة جامعية
 1 

منصفحة 152admin اسم المستخدم : 23/11/2021 التاريخ :



---2005ملكية السرة دراسة مقارنة رسالة جامعية
 1 

مصطفى طاهر  الحيادرة  المصطلح اللغوي العربي بين البناء والتوحيد 
والستقرار:قدمت هذه الرسالة إستكمال  لمتطلبات 

درجة الدكتوراه في اللغة العربية من جامعة اليرموك 
تخصص لغة ونحو

اربدجامعة اليرموك ---2002مصط 410,14 رسالة جامعية

 1 

مصطفى طاهر  الحيادرة  مشكلت تعريب المصطلح اللغوي المعاصر:قدمت 
هذه الرسالة إستكمال  لمتطلبات درجة الماجستير في 
اللغة العربية من جامعة اليرموك تخصص لغة ونحو

اربدجامعة اليرموك---1993مشك  410,14 رسالة جامعية

سمير شريف  ستيتيه
 1 

زهر  العنابي  ---2007عنا  819الرسالة الجامعية رسالة جامعية
طارق  هياجنة
عماندار ابن بطوطة زهر  العنابي 
طارق  هياجنة

 4 

د.مد.ن   ---1981محم 811,0041الصورة الفنية في أدب أمير الشعراء احمد شوقي رسالة جامعية
 1 

محمد سعيد  الصباريني  أثر استخدام طريقة التعلم والتعليم التعاوني في 
التحصيل ومفهوم الذات العلمي لدى طلب الصف 

الثامن الساسي

اربدجامعة اليرموك محم371,272000 رسالة جامعية

محمد خير نواف حسين 
 1 

إبراهيم فيصل رواشدة أثر التدريس بمنحى التكامل بين العلوم والرياضيات 
بمنظورين في مستوى التحصيل العلمي والرياضي 

لدى طلب الصف الخامس الساسي

اربدجامعة اليرموك إخل372,5652009 رسالة جامعية

إخلص عبدالكريم حامد 
 1 

أحمد يوسف قواسمة درجة إلمام معلمي الرياضيات بمنطقة الباطنة شمال 
في سلطنة عممان بمفاهيم وأدوات التقويم التكويني

اربدجامعة اليرموك مصب372,75682008 رسالة جامعية

مصبح بن سالم بن حميد 
 1 

محمد مقبل  عليمات  مستوى فهم معلمي علوم الحلقة الثانية بسلطنة عمان 
لمنحى العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة وعلقتة 

باتجاهاتهم نحو تدريس العلوم

اربدجامعة اليرموك سعي372,35682009 رسالة جامعية

منصفحة 252admin اسم المستخدم : 23/11/2021 التاريخ :



سعيد بن منصور بن  مستوى فهم معلمي علوم الحلقة الثانية بسلطنة عمان 
لمنحى العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة وعلقتة 

باتجاهاتهم نحو تدريس العلوم

اربدجامعة اليرموك سعي372,35682009 رسالة جامعية

 1 

محمد سعيد  الصباريني  مدى فاعلية المنحى المنظومي والتجاهات العلمية 
لدى طلبة المرحلة الثانوية في الردن

اربدجامعة اليرموك حسن373,5652008 رسالة جامعية

حسن علي حسين ملك
 1 

أمين أنور الخولي فاعلية استخدام معلمي التربية الرياضية لسلوب 
التدريس العلجي لذوي صعوبات التعلم الحركي في 

""درس التربية الرياضية

حلوانجامعة حلوان معي371,92006 رسالة جامعية

علي محمد  عبد المجيد
معين أحمد عبدا عودات

 1 

محمد مقبل  عليمات  أثر استخدام أسلوب المماثلة في تعديل المفاهيم الخطأ 
للتيار الكهربائي الثابت لدى طلب الصف العاشر 

الساسي

اربدجامعة اليرموك ناص5372001 رسالة جامعية

ناصر حسن عبدالرحمن 
 1 

محمد احمد الصالح  أثر استراتيجيات التغذية الراجعة في تعلم مفاهيم 
علمية لدى طلب الصف السادس البتدائي

اربدجامعة اليرموك محم371,31985 رسالة جامعية

 1 

عدنان بدري البراهيم دور لجنة شؤون التعليم والثقافة والرشاد بمجلس 
المة الكويتي في مراقبة وتوجية السياسات التربوية

الكويتالمعد مطل370,72005 رسالة جامعية

مطلق عشوي مفضي 
 1 

مستوى الجانب المعرفي للثقافة العلمية لدى طلبة 
الصف الول الثانوي في ضوء متغيرات تعليمية  -

تعلمية

اربدجامعة اليرموك منذ507.125652000 رسالة جامعية

 1 

عل علي إبراهيم ملكاوي أثر استراتيجية التدريس بدورة التعلم في الحد من 
المفاهيم البديلة في مادة الكيمياء لدى طالبات الصف 

الساسي

اربدجامعة اليرموك عل372,32007 رسالة جامعية

غازي ضيف ا رواقة
 1 
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أمل  عبدا خصاونة مدى اكتساب طلبة الصف العاشر الساسي لمهارات 
التقدير والتصال الرياضي  .والنماط والعلقات 

الرياضية

اربدجامعة اليرموك عمر372,862001 رسالة جامعية

عمر سليمان محمد العلي
 1 

محمد سعيد  الصباريني   اثر التدريس في المختبر باستخدام استراتيجية الشكل
( Vee )  المعرفي على اكتساب المفاهيم العلمية

وعمليات العلم لدى طالبات الصف الثامن الساسي 
في محافظة عجلون

اربدجامعة اليرموك أما372,32008 رسالة جامعية

أماني عادل عبدالهادي 
 1 

أحمد شكري  الريماوي  الوعي البيئي لدى طلبة كلية الزراعة في الجامعة 
الردنية ومصادر معلوماتهم عن البيئة

عمانالجامعة الردنية ناص363,72000 رسالة جامعية

ناصر أحمد عطية العبد
 1 

أحمد شكري  الريماوي  الوعي البيئي لدى طلبة كلية الزراعة في الجامعة 
الردنية ومصادر معلوماتهم عن البيئة

عمانالمعد ---2000ناص 363,7 رسالة جامعية

ناصر أحمد عطية العبد
 1 

استراتيجية النطلق من الفهم الخطا لستيعاب 
المفاهيم العلمية في تدريس العلوم

تونسالجامعة التونسيةسلي372,31996 رسالة جامعية

 1 

محمد سعيد  الصباريني  قدرة طلبة الصف الول الثانوي على توظيف الثقافة 
العلمية في الحياة اليومية ، وعلقتها ببعض 

المتغيرات

اربدجامعة اليرموك موس373,0112009 رسالة جامعية

موسى محمود موسى 
 1 

محمد سعيد  الصباريني  أثر استخدام ملف النجاز في إثارة دافعية طلبة 
الصف الثامن الساسي نحو تعلم العلوم

اربدجامعة اليرموك مان372,32009 رسالة جامعية

مانيا عبدالعزيز عبدالمنعم 
 1 

محمد سعيد  الصباريني  مستوى الجانب المعرفي للثقافة العلمية لدى طلبة 
الصف الول الثانوي في ضوء متغيرات تعليمية 

تعلمية

اربدالمعد منذ370,72000 رسالة جامعية

منذر عارف سليمان 
 1 
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عائشة يحيى رشيد  واقع مختبرات الكيمياء في جامعة اليرموك في ضوء 
بعض المتغيرات من وجهة نظر الطلبة وأعضاء 

هيئة التدريس

اربدجامعة اليرموك عائـ542,11997 رسالة جامعية

عبدا محمد الخطايبة
 1 

ابراهيم فيصل رواشدة أثر تدريس حل مسائل الفيزياء بإستراتيجيتي بوليا 
وبوست  -برينان في تنمية تقدير الذات في الفيزياء 
وفي القدرة على حل مسائلها لدى طلبة الصف التاسع 

الساسي في الردن

اربدالمعد راض370,72007 رسالة جامعية

راضي عبدا أحمد 
 1 

محمد سعيد  الصباريني  مستوى الكفايات التعليمية لدى مدرسي مبحث 
الجيولوجيا في مدينة اربد في ضوء بعض المتغيرات

اربدجامعة اليرموك بثي551,09565212007 رسالة جامعية

بثينة تركي عيسى 
 1 

حمدة علي عبد الرحمن  أثر اصلح الفهم السابق للمفاهيم الفيزيائية في 
التحصيل والحتفاظ في الفيزياء وفي التجاهات 

نحوها ومفهوم الذات عن القدرة على تعلمها

اربدجامعة اليرموك حمد372,31989 رسالة جامعية

خليل يوسف الخليلي
 1 

عبدا محمد خطايبة اشتمال كتب العلوم لصفوف الخامس والسادس "
والسابع والثامن الساسية في الردن على المعايير 

"العالمية الخاصة بمحتوى كتب العلوم

اربدجامعة اليرموك نبي372,32004 رسالة جامعية

نبيل عارف سعد حداد
 1 

بشارة  صارجي منظومة القيم لدى أعضاء هيئة التدريس في 
الجامعات الردنية:رسالة مقدمة لنيل درجة دبلوم 
الدراسات المعقمة)الماجستير(في العلوم التربوية/

اختصاص اصول التربية

الكسليكجامعة روح القدس /رضو378,122000 رسالة جامعية

رضوان محمد احمد 
 1 

سامح حسين غرايبة د.مالمعد طل628,442004إدارة النفايات الصلبة في بلدية إربد الكبرى رسالة جامعية
طلل "محمد عوني "داود 

 1 

محمد سعيد  الصباريني  اربدجامعة اليرموكأحم372,81994نحو فلسفة للتربية البيئية  )دراسة وصفية تحليلية ( رسالة جامعية
أحمد محمد عبد الله 
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 1 

رياض عبدا المومني اربدجامعة اليرموك شاد210.4236372009اقتصاديات البيئة من منظور اسلمي رسالة جامعية
شادي خليفة محمد الحمد

 1 

محمد سعيد  الصباريني  أثر استخدام المختبر الجاف والمختبر المبلل في 
تدريس الكيمياء على تحصيل طلبة الصف التاسع 

الساسي وأداءهم لمهارات عمليات العلم

د.مالمؤلف   ---2005تها 542,1 رسالة جامعية

تهاني محمد طه الخلف
 1 

زياد درويش الكردي القوة العضلية والجهاد للقبضة لدى طلبة كلية التربية 
الرياضية في جامعة اليرموك

د.مالمؤلف   ---2005سمي 796 رسالة جامعية

سمية محمد حموده اخويلة
 1 

صفية ناجي إسماعيل  تقويم إدارة عملية تطوير المناهج في الجمهورية 
اليمنية

عمانالجامعة الردنية صفي375,0015672005 رسالة جامعية

عمر حسن الشيخ
 1 

جمال زكريا قاسم علقة مصر بالحجاز على عهد الشريف حسين 
وموقفها من ثورتة وصراعة مع عبدالعزيز آل سعود 

1925 -1908

القاهرةجامعة عين الشمسنضا956,0852003 رسالة جامعية

نضال داود محمد المومني
 1 

أحمد غالب "محمد علي " الجامعة الردنيةكلية الدراسات العليا---2005أحم 278,3أحكام السفارة في الفقه السلمي رسالة جامعية
محمد عبد العزيز عمرو

 1 

قحطان عبد الرحمن    الجراءات التنظيمية للحج وآثارها في العصرالحديث 
ومواقف الشريعة منها

المفرقجامعة آل البيت أحم216,252000 رسالة جامعية

أحمد غالب)محمد علي (
 1 

جمال  إبراهيم الحيدري تغيير جنس النسان  :دراسة في القانون الجنائي 
والشريعة السلمية

بغدادجامعة بغداد محم345،0252004 رسالة جامعية

محمود عاصم عصام 
 1 

خديجة عبد القادر علي  مدى اللتزام بمتطلبات حوكمة الشركات وأثرة في 
جودة المعلومات المحاسبية من وجهة نظر حملة 

السهم:دراسة ميدانية

اربدجامعة جدارا  -كلية خديـ657,92011 رسالة جامعية

منصفحة 652admin اسم المستخدم : 23/11/2021 التاريخ :



محمد عبدا المومني مدى اللتزام بمتطلبات حوكمة الشركات وأثرة في 
جودة المعلومات المحاسبية من وجهة نظر حملة 

السهم:دراسة ميدانية

اربدجامعة جدارا  -كلية خديـ657,92011 رسالة جامعية

 1 

أسامة أبو الحسن مجاهد عمانجامعة عمان العربية محم346,032011التعويض عن الضرار المجاورة للضرر الجسدي رسالة جامعية
محمد عبد الغفور محمد 

 1 

عبد الرحمن  عدس  تطوير مقياس للذكاء النفعالي ليناسب طلبة المرحلة 
الثانوية في دولة الكويت

عمانجامعة عمان العربية دهي370،9569415292007 رسالة جامعية

دهيم عايض شلوان 
 1 

عبد الرحمن  عدس  تطوير مقياس للكشف عن المشكلت السلوكية التي 
تظهر لدى الطفال الذين لديهم نقص في النتباه 

وزيادة في النشاط

عمانجامعة عمان العربية مشع371.952007 رسالة جامعية

مشعل عبد العزيز 
 1 

محمد خالد الطحان بناء برنامج تدريبي قائم على السيكودراما وقياس 
فاعليته في تنمية مهارات التفكير البداعي لدى عينة 

من الطفال ذوي صعوبات التعلم في الردن

عمانجامعة عمان العربية مني371،92007 رسالة جامعية

منيرة محيل عتيق 
 1 

ناديا هايل  السرور  تقييم التفكير الناقد عند الطلبة الموهوبين الملتحقين 
بالبرامج الخاصة والطلبة ذوي التحصيل المرتفع 
والعاديين في المدارس العادية :دراسة مقارنة في 

المملكة الردنية

عمانجامعة عمان العربية رام371.952007 رسالة جامعية

رامي احمد محمد خلف
 1 

جهاد محمد حسن الهرش فاعلية برنامج تعليمي قائم على تعدد الحواس 
المتزامنة في تنمية المهارات القرائية لدى الطلبة 

ذوي العسر القرائي في المرحلة الساسية في الردن

عمانجامعة عمان العربية جها371،9142009 رسالة جامعية

محمد صالح المام
 1 

جويعد عيد هذال المطيري تقنين مقياس مايكل بست للتعرف على صعوبات 
التعلم على البيئة الكويتية

عمانجامعة عمان العربية جوي371.09569492005 رسالة جامعية

سعيد رشيد العظمي
 1 
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عبدا زيد  الكيلني  تطوير بطارية اختبارات لقياس الذكاءات المتعدده 
وفق نظرية جاردنز واستخلص الخصائص 

السكومترية لها

عمانجامعة عمان العربية سعد370،152011 رسالة جامعية

سعد  ماجد دعاس عنوز
 1 

ناديا هايل  السرور  تقييم مناهج الموهوبين في البرامج الخاصه في 
المملكة الردنية الهاشمية من وجهة نظر المعلمين 

والطلبة

عمانجامعة عمان العربية حمز371,952006 رسالة جامعية

حمزة علي عبد ا 
 1 

سالم   بدر بناء مقياس لتشخيص صعوبات التعلم في الرياضيات 
لدى الطلبة الردنيين في المرحلة الساسية

عمانجامعة عمان العربية ولي371،92008 رسالة جامعية

وليد كمال جمعه جبريل
 1 

محمود  عقل أبو دلبوح تقييم العوامل المؤثرة على النشاطات التسويقية 
لمؤسسات قطاع المصوغات الذهبية في الردن

عمانالمؤلف   محم658.82009 رسالة جامعية

وفقي السيد المام
 1 

رجائي محمد حسين بني  تطور الرقابة على دستورية القوانين في المملكة 
الردنية الهاشمية

اربدجامعة اربد الهلية رجا342.5652015 رسالة جامعية

ماهر صالح علوي 
رجائي محمد حسين بني 
ماهر صالح علوي 

 2 

صايل   المومني الحصانات والمتيازات الممنوحة لمقر البعثة 
الدبلوماسية في ضوء التفاقيات الدولية والقانون 

الوطني الردني

اربدجامعة اربد الهلية يزن341.332015 رسالة جامعية

يزن معن مصطفى القضاة
صايل   المومني

يزن معن مصطفى القضاة
 2 

Anwar Mohammad Some Fixed Point Theorems Through 
And _distance

515.3552015ANWIrbid National Irbid رسالة جامعية

Wasfi  Shatanawi
Anwar Mohammad 
Wasfi  Shatanawi

 2 
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Mohammad  Al- Study Of Inequalities For Numerical 
Radius And Spectral Radius a Bounded 

Linear Operator On a Hilbert Space

515.262015SAEIrbid National Irbid رسالة جامعية

Saed M Barahmeh
Mohammad  Al- 
Saed M Barahmeh

 2 

Abdalla Hazza Groups Acting On Sets511.322015ABDIrbid National Irbid رسالة جامعية
Rasheed Mahmood 

Abdalla Hazza 
Rasheed Mahmood 

 2 

Mohammad  Al- Study Of Inequalities Of The Real Parts 
Of The Zeros Of Polynomials

515.262015RAGIrbid National Irbid رسالة جامعية

Ragheb R 
Mohammad  Al- 

Ragheb R 
 2 

رامي المير كاشف  قوانين المطبوعات والنشر ودورها في تعزيز 
منظومة حقوق النسان في الردن

اربدجامعة اربد الهلية رام343.0995652015 رسالة جامعية

صايل   المومني
رامي المير كاشف 
صايل   المومني

 2 

خالد عكاب العبيدي اربدجامعة اربد الهلية عبد345.012015مبدأالتناسب في اطار المحكمة الدولية الجنائية رسالة جامعية
عبد الغفور صالح الطائي

خالد عكاب العبيدي
عبد الغفور صالح الطائي

 2 

حلمي احمد نوافلة الرقابة الدارية على البلديات في المملكة الردنية 
الهاشمية

اربدجامعة اربد الهلية حلم342.565092015 رسالة جامعية

ماهر صالح علوي 
 1 

شكيب خلف جاسم  اثر مبدأ انتظام ودوام سير المرفق العام في تنفيذ 
العقد الداري

اربدجامعة اربد الهلية شكي342.565062015 رسالة جامعية

ماهر صالح علوي 
 1 
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الدكتور صايل مفلح  دور مجلس حقوق النسان في تعزيز المنظومة 
الدولية لحقوق النسان

اربدجامعة إربد الهليةحسا341.482015 رسالة جامعية

حسام بردان عايش 
 1 

أحمد رافع خليفة   اربدجامعة اربد الهلية أحم342.062016العوامل المنشئة لقرينة سلمة القرار الداري رسالة جامعية
ماهر صالح علوي 

 1 

خالد  الزبيدي وقف تنفيذ القرار الداري في قضاء محكمة العدل 
العليا الردنية  :دراسة مقارنة

اربدجامعة اليرموك سهي342.5650662015 رسالة جامعية

سهير  فليح الحديثي
 1 

صايل   المومني اربدجامعة اربد الهلية علي341.772015مدى فاعلية المحكمة الجنائية الدولية رسالة جامعية
علي  محمد حسين الذينات

 1 

احمد صفاء يحيى الخطيب الطبيعة القانونية لقرارات النقابات المهنية  :دراسة 
مقارنة

اربدجامعة اربد الهلية احم344.56501882016 رسالة جامعية

ماهر صالح علوي 
 1 

الدكتور قيس عنيزان  مسؤولية الشركات المنتجة للتبغ عن اضرار منتجاتها 
في القانون المدني المقارن

محم343.0852016 رسالة جامعية

محمد محمود علي 
 1 

مزهر جعفر  عبد  محاكاة عمل قواعد المعطيات الموزعة في بيئة زمن 
حقيقي وتشارك الحمولة

أسا005,432003 رسالة جامعية

أسامة أسعد بحبوح
علي  اسعد  الداود

 1 

---1997بكاء رمز رسالة جامعية
 1 

الدكتور خلدون   قندح جامعة اربد الهلية/محم345.062015واهميتة في الثبات الجنائيDNA الحمض النووي رسالة جامعية
محمد  سليمان  نجاد

 1 

أسامة  عقلة خصاونة أهمية النسب المالية في رسم سياسة القراض لدى 
البنوك التجارية

جامعة اربد الهلية/محم657.833095652004 رسالة جامعية

عبد الرزاق  الساكني
محمد   يوسف خصاونة
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 1 

أحمد   العودات اربدجامعة اربد الهلية/مشع346.0472006نظام دائرة المركبات والترخيص اللكتروني رسالة جامعية
مشعل  قاسم  القضاة

 1 

الدكتور قيس عنيزان  اربدجامعة اربد الهلية/عما346.0222016إثبات العقد اللكتروني رسالة جامعية
عمار  فايز عطا ا  

 1 

الدكتور قيس عنيزان  التنظيم القانوني لللتزامات المهنية للتاجر وفقا 
للقانون البحريني

اربدجامعة اربد الهلية/نوف346.065932016 رسالة جامعية

نوف  محمد منصور نعمه
 1 

الدكتور قيس عنيزان  دور القضاء في معالجة اشكالية تعثر الشركة 
المساهمة العامة

اربدجامعة اربد الهلية/محم346,0662016 رسالة جامعية

محمد  غالب وحيد  
 1 

عادل  صالح  الراوي دور البرامج المحاسبية الجاهزة في تحسين ملئمة 
وتوقيت اصدار التقارير المالية المرحلية :دراسة 

ميدانية على البنوك التجارية في الردن

معا332.12095652016 رسالة جامعية

معاذ  جمال ابراهيم 
 1 

محمد  علي عبد ا  بني  الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية واثرها في 
تحسين جودة البلغ المالي وفقا للمعايير الدولية 
لعداد التقارير المالية "دراسة تطبيقية على البنوك 

" التجارية الردنية

اربدجامعة اربد الهلية/محم332,122016 رسالة جامعية

ناصر  يوسف  الزعبي
 1 

الدكتور خليل إبراهيم   ادوات المحاسبة الرشيقة ودورها في تخفيض تكاليف 
النتاج في الشركات الصناعية المساهمة العامة 

الردنية )دراسة من وجهة نظر محاسبي التكاليف(

اربدجامعة اربد الهلية/لبن657,422016 رسالة جامعية

لبنى  فالح حمد  الرحيمي
 1 

ماهر   الجبوري رقابة القضاء الداري على التناسب في العقوبة 
التاديبية بين الملئمة والمشروعية

اربدجامعة اربد الهلية/هال342.062017 رسالة جامعية

هالة  نذير  دعدع
 1 
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عطا ا  احمد  الحسبان مدى التزام مكاتب التدقيق في الردن بمتطلبات 
معيار التدقيق الدولي رقم )401 (التدقيق في بيئة 
انظمة معلومات تستعمل الحاسوب )دراسة تطبقية 

على مدققي البنوك التجارية الردنية(

محم332,122016 رسالة جامعية

محمد حسين فلح  بني 
 1 

الدكتور خليل إبراهيم   تطبيق مبادىء الحاكمية المؤسسية واثرها في جودة 
التدقيق الخارجي في الشركات الصناعية المساهمة 
العامة الردنية من وجهة نظر المحاسبين القانونيين

اربدجامعة اربد الهلية/سام657.45095652016 رسالة جامعية

سامي عبد المجيد نصر 
 1 

ماهر   الجبوري المسؤولية المدنية عن اضرار الصناعات النووية 
ومخلفاتها في القانون الردني

اربدجامعة اربد الهلية/محم341.7342016 رسالة جامعية

محمد  تيسير محمد  
 1 

الدكتور خليل إبراهيم   مدى تطبيق نظرية القيود واثرها في تخفيض تكاليف 
النتاج في الشركات الصناعية المساهمة العامة 

الردنية من وجهة نظر محاسبي التكاليف

اربدجامعة اربد الهلية/حمز657.422017 رسالة جامعية

حمزة  احمد عبد ا  
 1 

بسام  مصطفى طبيشات اربدجامعة اربد الهلية/محم343,0802852016حجية التوقيع اللكتروني في التجارة اللكترونية رسالة جامعية
محمد  احمد عباس  

 1 

Ahmad  Ibrahim  on ideal topological  spaces515.732016AHMIrbid National Irbid رسالة جامعية
Atallah Thamer 

 1 

المين  خلدون )محمد  المسؤولية المدنية عن الضرار البيئية الناتجة عن 
المنشآت النفطية )دراسة مقارنة(

اربدجامعة اربد الهلية/امي346.5652017 رسالة جامعية

ماهر   الجبوري
 1 

الدكتور خليل إبراهيم   ادوات الحاكمية المؤسسية واثرها في الحد من 
عمليات الحتيال المالي في الشركات الصناعية 

المساهمة العامة الردنية من وجهة نظر المحاسبين 
القانونيين

جامعة اربد الهلية/محم657.45095652017 رسالة جامعية

محمد  محمود محمد 
 1 
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بسام  مصطفى طبيشات اربدجامعة اربد الهلية/ههر346.092017اللتزامات الناجمة عن عملية العتماد المستندي رسالة جامعية
هه ردي  توفيق مصطفى  

 1 

بسام  مصطفى  طبيشات اربدجامعة اربد الهلية/محم346.0312016المسؤولية المدنية للمحكم التجاري رسالة جامعية
محمود  محمد عبد 

 1 

الدكتور خليل إبراهيم   المحاسبة القضائية ودورها في اكتشاف عمليات 
الحتيال المالي في الشركات الصناعية المساهمة 

العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية/رام657.45095652016 رسالة جامعية

راما  بسام طبيشات
 1 

الدكتور خليل إبراهيم   ادوات المحاسبة الرشيقة ودورها في تخفيض تكاليف 
النتاج في الشركات الصناعية المساهمة العامة 

الردنية

اربدجامعة اربد الهلية/لبن657,42095652016 رسالة جامعية

لبنى فالح حمد  الرحيمي
 1 

الدكتور خليل إبراهيم   مدى تطبيق التكلفة المستهدفة وهندسة القيمة واثرها 
في تخفيض التكاليف في الشركات الصناعية 

المساهمة العامة الردنية )دراسة ميدانية للشركات 
العاملة في قطاع الصناعات الغذائية (

اربدجامعة اربد الهلية/نزي657,42095652017 رسالة جامعية

نزيه  اسماعيل احمد  
 1 

Rasheed Mahmood Groups Acting On Groups514.232017SAEIrbid National Irbid رسالة جامعية
Saeed Abdullh Aofi 

 1 

الدكتور قيس عنيزان  التنظيم القانوني للعتماد المستندي المنفذ الكترونيا  
من قبل عميل البنك

اربدجامعة اربد الهلية نعي347.062017 رسالة جامعية

نعيمة زيد عبد القادر 
 1 

fadi  mohammad The Possibility Of Appling The Six 
Sigma As Amethod To Reduce Costs At 
The Jordianian Govermental Hospitals

658.5622017FADIrbid National Irbid رسالة جامعية

Naser Yousef Al 
 1 

---2017الحماية الدولية للعلمات التجارية رسالة جامعية
 4 
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---2018المساهمه الجنائيه رسالة جامعية
 1 

التراضي في التصرف القانوني دراسة مقارنة بين 
القانون الوضعي والفقه السلمي

اربدجامعة اربد الهلية يما346.5652018 رسالة جامعية

 1 

دور السلطات الظبط الداري في تنظيم حركة 
المرور والحد من حوادث السير

2018--- رسالة جامعية

 1 

المسؤولية المدنية عن الخطاء التي يرتكبها اعضاء 
مجلس ادارة الشركة المساهمة

2018--- رسالة جامعية

 1 

مدى تظبيق التكلفة المستهدفة وهندسة القيمة واثرها 
في تخفيض التكاليف في الشركات الصناعية 

المساهمة العامة الردنية

2017--- رسالة جامعية

 1 

اشكاليات تنفيذ الحكام الوقتية والمستعجلة الصادرة 
عن هيئة التحكيم

2018--- رسالة جامعية

 1 

---2017الحماية الدولية للعلمات التجارية رسالة جامعية
 1 

---2018المساهمة الجنائية رسالة جامعية
 1 

التنظيم القانوني لتوثيق التعاملت التجاريه 
اللكترونيه وفق قانون معاملت اللكترونيه الردني

2018--- رسالة جامعية

 1 

ماجد  احمد عبود عيادة المسؤولية المدنية عن الخطاء التي يرتكبها اعضاء 
مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة

اربدجامعة اربد الهلية ماج346.0662017 رسالة جامعية

ماهر   الجبوري
 1 

الدكتور قيس عنيزان  المسؤولية المدنية للبنك عن التعامل بالوراق 
التجارية اللكترونية )دراسة تحليلية(

اربدجامعة اربد الهلية مجد346.092017 رسالة جامعية

مجد  أديب عبد ا قندح
 1 

الدكتور خلدون   قندح اربدجامعة اربد الهلية ناص3452018المساهمة الجنائية دراسة مقارنة رسالة جامعية
ناصر  محمد ناصر  
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 1 

الدكتور قيس عنيزان  التراضي في التصرف القانوني  :دراسة مقارنة بين 
القانون الوضعي والفقة السلمي

اربدجامعة اربد الهلية يما346.5652018 رسالة جامعية

يمان  أسعد  كمال
 1 

أحمد  محسن عبد اللطيف   أثر الفصاح عن رأس المال الفكري في الداء 
المالي في البنوك التجارية الردنية

اربدجامعة اربد الهلية أحم658.40382017 رسالة جامعية

الدكتور خليل إبراهيم  
 1 

عاطف  البواب تمهيد الدخل وأثرة على اليرادات الضريبية دراسة 
تحليلية في الشركات الصناعية المساهمة العامة 

الردنية

اربدجامعة اربد الهلية معا336.025652017 رسالة جامعية

معاذ عبد الكريم 
 1 

علء زهير حمدان   تقييم الرقابة الداخلية لنظمة المعلومات المحاسبية 
في الشركات الخدمية coso المحوسبة باستخدام اطار

المدرجة في بورصة عمان

اربدجامعة اربد الهلية عل657.02852017 رسالة جامعية

ناصر  يوسف  الزعبي
 1 

الدكتور خليل إبراهيم   دور بنود اوكسلي في الحد من الحتيال المالي ).من 
وجهة نظر المحاسبين القانونيين الردنيين(

اربدجامعة اربد الهلية محم657.45095652018 رسالة جامعية

محمد علي حسن بطاينة
 1 

عاطف  البواب مدى التزام المحاسب القانوني الردني بمتطلبات 
(520)عملية التدقيق وفقا للمعيار

اربدجامعة اربد الهلية محم657.45095652017 رسالة جامعية

محمد فؤاد المعابرة
 1 

fadi  mohammad the  possibility of applying the six sigma 
as amethod to reduce cost s at the 
jordanian governmental hospital

658.5622017FADIrbid National Irbid رسالة جامعية

Naser Yousef Al 
 1 

Bader Muflih Automorphisms Of Graphs511.52017BADIrbid National Irbid رسالة جامعية
Rasheed Mahmood 

 1 
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الدكتور خليل إبراهيم   مدى تطبيق التكلفة المستهدفة وهندسة القيمة واثرها 
في تخفيض التكاليف في الشركات الصناعية 

المساهمة العامة الردنية )دراسة ميدانية للشركات 
العاملة في قطاع الصناعات الغذائية(

اربدجامعة اربد الهلية نزي657.8670422017 رسالة جامعية

نزيه  اسماعيل احمد  
 1 

أحمد  الطعاني دور سلطات الضبط الداري في تنظيم حركة 
المرور  والحد من حوادث السير

اربدجامعة اربد الهلية أحم343.0982017 رسالة جامعية

ماهر   الجبوري
 1 

بسام  مصطفى طبيشات اربدجامعة اربد الهلية عوض346.04882017الحماية الدولية للعلمات التجارية رسالة جامعية
عوض  محمد عوض

 1 

الدكتور قيس عنيزان  اشكاليات تنفيذ الحكام الوقتية والمستعجلة الصادرة 
عن هيئة التحكيم

اربدجامعة اربد الهلية عل3472018 رسالة جامعية

علء وهبي عبد القادر  
 1 

Atallah Thamer Generalized Ideal Topological Spaces515.732017MOS اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية
Mosa Mahmoud 

 1 

الدكتور قيس عنيزان  التنظيم القانوني لتوثيق التعاملت التجارية 
اللكترونية وفق قانون المعاملت اللكترونية 

الردني لسنة2015

اربدجامعة اربد الهلية عما343.08702852018 رسالة جامعية

عماد  عبد الكريم محمد 
 1 

ماهر   الجبوري سلطة الدارة في انهاء العقد الداري بإرادتها 
المنفردة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية

اربدجامعة اربد الهلية محم342,062017 رسالة جامعية

محمود كمال شكري 
 1 

الدكتور قيس عنيزان  التنظيم القانوني للعتماد المستندي المنفذ الكترونيا  
من قبل عميل البنك

اربدجامعة اربد الهلية نعي347.062017 رسالة جامعية

نعيمة زيد عبد القادر 
 1 

ابراهيم احمد  الزعبي أساليب التربية الخلقية في الطريقة الشاذلية 
اليشرطية ومدى مراعاة معلمي المرحلة الثانوية لها 

في جزر القمر المتحدة

دمشقدار البشائر اسك218.071269412012 رسالة جامعية
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اسكندري  الفوزي موسى  أساليب التربية الخلقية في الطريقة الشاذلية 
اليشرطية ومدى مراعاة معلمي المرحلة الثانوية لها 

في جزر القمر المتحدة

دمشقدار البشائر اسك218.071269412012 رسالة جامعية

 1 

عطا ا  احمد  الحسبان دور عناصر الرقابة الداخلية في المحافظة على المال 
"العام "دراسة تطبيقية وزارة العدل الردنية

اربدجامعة اربد الهلية محم657,452017 رسالة جامعية

محمد عبد الحافظ سليم  
 1 

الدكتور خليل إبراهيم   أثر أدوات الحاكمية الشرعية في جودة التقارير 
المالية )دراسة ميدانية في المصارف السلمية 

العاملة في الردن(

Irbid National Irbidمنا657,452018 رسالة جامعية

منال  عبد ا الحسين  
 1 

ماهر   الجبوري المسؤولية المدنية عن أضرار الصناعات النووية 
ومخلفاتها في القانون الردني

اربدجامعة اربد الهلية محم341.7342017 رسالة جامعية

محمد  تيسير محمد  
 1 

الدكتور خليل إبراهيم   في كفاءة أنظمة  (COBIT) أثر تطبيق نظام كوبيت
الرقابة الداخلية في الشركات الصناعية المساهمة 

العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية حمز657.8332018 رسالة جامعية

حمزة فتحي علي الشرع
 1 

بسام  مصطفى طبيشات اربدجامعة اربد الهلية محم340.92017"النظام القانوني للتحكيم اللكتروني "دراسة مقارنة رسالة جامعية
محمد  احمد محمود  

 1 

عاطف  البواب أثر الفصاح المحاسبي في القوائم المالية على 
موثوقية المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية 

الردنية

اربدجامعة اربد الهلية قيس657.83332018 رسالة جامعية

قيس  احمد  قاسم  الشبول
 1 

أنس  مطلق مصطفى  قناه أثر تقنية التحسين المستمر )كايزن (في تخفيض 
تكاليف النتاج في شركات الصناعات الدوائية 

الردنية

اربدجامعة اربد الهلية أنس658.40132018 رسالة جامعية

الدكتور خليل إبراهيم  
 1 
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ارام  عبد المطلب محمد  دور الجراءات التحليلية في تقليص فجوة توقعات 
التدقيق )دراسة ميدانية(

اربدجامعة اربد الهلية ارا657.45095652018 رسالة جامعية

ناصر  يوسف  الزعبي
 1 

أثر المحاسبة السحابية في فاعلية أنظمة الرقابة 
الداخلية في الشركات الصناعية المساهمة العامة 

الردنية

اربدجامعة اربد الهلية ريم658.1592018 رسالة جامعية

 1 

الدكتور خليل إبراهيم   أثر استخدام تقنيات المحاسبة الدارية الحديثة في 
تخفيض تكاليف النتاج في الشركات الصناعية 

المساهمة العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية شذى658.40132018 رسالة جامعية

شذى محمد حسن بكار
 1 

عاطف  البواب أثر نظم المحاسبة الدارية في الداء المالي للجامعات 
"الردنية "الخاصة

اربدجامعة اربد الهلية عمر658,1542018 رسالة جامعية

عمر  حسان احمد  
 1 

رامي  يوسف  العلي أثر الفصاح المحاسبي في القوائم المالية على 
القرارات الستثمارية للبنوك التجارية الردنية

اربدجامعة اربد الهلية رام657.83332018 رسالة جامعية

هاني  علي  الرواشدة
 1 

حسن  محمود الشطناوي أثر استخدام النظم الخبيرة في تقييم جودة البلغ 
المالي في الشركات الصناعية المساهمة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية طار657.8672018 رسالة جامعية

طارق احمد طه ابو 
 1 

عطا ا  احمد  الحسبان مدى تطبيق نظام التكاليف المبني على النشطة 
ودوره في تخفيض  (TDABC) الموجهة بالوقت
تكاليف النتاج المعيب في الشركات الصناعية 

الردنية  -دراسة ميدانية

اربدجامعة اربد الهلية هنا657.8670422018 رسالة جامعية

هناء سالم عبد الرحمن  
 1 

أحمد محمد احمد ملحم اربدجامعة اربد الهلية أحم341.672018جريمة البادة الجماعية في القانون الدولي رسالة جامعية
صايل   المومني

 1 

ماهر   الجبوري اربدجامعة اربد الهلية/محم342.062018تطور القضاء الداري في الردن رسالة جامعية
محمد صايل مفلح  
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 1 

حسن  محمود الشطناوي أثر الفصاح عن أبعاد التنمية المستدامة على الداء 
المالي للبنوك التجارية الردنية

اربدجامعة اربد الهلية وسا657.8332018 رسالة جامعية

وسام  فواز حسن 
 1 

رضية أحمد العمايرة مهارات واجراءات التحقيق الجنائي في قضايا 
التجار بالبشر )دراسة تطبيقية في المملكة الردنية 

الهاشمية(

رضي344,042018 رسالة جامعية

علي جبار  صالح
 1 

الدكتور خليل إبراهيم   اثر الفصاح المحاسبي عن المسؤولية الجتماعية في 
الداء المالي )دراسة تطبيقية في شركات الصناعات 
الستخراجية والتعدينية الردنية المدرجة في سوق 

عمان المالي(

اربدجامعة اربد الهلية/عمر657,482018 رسالة جامعية

عمر صالح عياصرة
 1 

زيد سليم سالم مساعدة رقابة القضاء الداري على قرارات إبعاد الجانب )
دراسة مقارنة(

اربدجامعة اربد الهلية زيد342.062019 رسالة جامعية

صايل   المومني
زيد سليم سالم مساعدة

صايل   المومني
 2 

اسيل رسمي خصاونة اربدجامعة اربد الهليةأسي346.04882018الحماية المدنية للعلمة التجارية على شبكة النترنت رسالة جامعية
الدكتور شمس الدين   
اسيل رسمي خصاونة
الدكتور شمس الدين   

 2 

الدكتور قيس عنيزان  المسؤولية المدنية للمؤسسات العلمية عن 
العلنات المضللة

اربدجامعة اربد الهلية/ثنا346,0482019 رسالة جامعية

ثناء محمود يونس
 1 

اشرف  ابراهيم سليمان    أثر حوكمة تقنية المعلومات وفق إطار كوبيت
(COBIT 5)  في تحقيق معايير المعلومات

المحاسبية في الشركات الصناعية المساهمة العامة 
الردنية

اربدجامعة اربد الهلية أشر657.458095652018 رسالة جامعية

الدكتور خليل إبراهيم  
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 1 

عاطف  البواب مدى التزام المحاسب القانوني الردني بمعيار 
التدقيق الدولي رقم )230 (في ظل التدقيق 

اللكتروني :دراسة استكشافية

اربدجامعة اربد الهلية عمر657.834095652019 رسالة جامعية

عمر  مروان صالح  
 1 

الدكتور قيس عنيزان  اربدجامعة اربد الهلية/خال346.0662019الضمان العام لدائني شركة الشخص الواحد رسالة جامعية
خالد  عبد المنعم  

 1 

آيات يحيى محمد الجراح مدى خيار هيئة التحكيم في تنظيم إجراءات الدعوى 
التحكيمية

اربدجامعة اربد الهلية آي347.052019 رسالة جامعية

الدكتور قيس عنيزان 
 1 

خالد ناصر عطير أثر استخدام محاسبة القيمة العادلة على القيمة 
السوقية للشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان 

المالي

اربدجامعة اربد الهلية/خال657.95095652018 رسالة جامعية

هاني  علي  الرواشدة
 1 

ديما راضي ضيف ا  أثر إدارة رأس المال العامل في الداء المالي 
للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان

اربدجامعة اربد الهلية/ديم657.8672019 رسالة جامعية

عاطف  البواب
ناصر  يوسف  الزعبي

 1 

الدكتور علي مصطفى  أثر المحاسبة البيئية في تحسين الداء البيئي 
للشركات الصناعية المساهمة العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية/يوس657.62019 رسالة جامعية

يوسف محمد طواها
 1 

عاطف  البواب أثر مؤشرات الربحية على سعر السهم السوقي 
للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان

اربدجامعة اربد الهلية/عمر657.8672018 رسالة جامعية

عمر فتحي ابراهيم 
 1 

الدكتور علي مصطفى  أثر المسؤولية الجتماعية في تجنب دفع الضرائب 
في البنوك التجارية الردنية

اربدجامعة اربد الهلية/كما658.4082019 رسالة جامعية

كمال عبد القادر محمد  
 1 
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حسن  محمود الشطناوي أثر مصاريف العلن في دخل وربحية الشركات 
الصناعية المساهمة العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية محم657.8672018 رسالة جامعية

محمد عبد القادر عبد ا 
ناصر  يوسف  الزعبي

 1 

حسن  محمود الشطناوي دور أساليب المحاسبة الدارية الحديثة في ربحية 
الشركات الصناعية المساهمة العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية/صال658.15112018 رسالة جامعية

صالح احمد عبد ا  
ناصر  يوسف  الزعبي

 1 

احمد عبد الجبار محمد  مدى صلحية مجلس المن بالحالة للمحكمة الجنائية 
الدولية

اربدجامعة اربد الهلية/أحم341.772018 رسالة جامعية

صايل   المومني
 1 

الدكتور خليل إبراهيم   أثر أدوات الحاكمية الشرعية في الحد من ممارسات 
المحاسبة البداعية )دراسة ميدانية في المصارف 

السلمية العاملة في الردن(

اربدجامعة اربد الهلية/معن657.8332019 رسالة جامعية

معن عبد ا محمد قدورة
 1 

الدكتور خليل إبراهيم   أثر التكامل بين هيكل رأس المال وجودة التدقيق في 
الداء المالي في الشركات الصناعية المساهمة العامة 

الردنية

اربدجامعة اربد الهلية/علي657.8672018 رسالة جامعية

علي محمد ذيب سوالمة
 1 

الدكتور صايل مفلح  جريمة العدوان في النظام الساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية

اربدجامعة اربد الهلية/زيا341.552018 رسالة جامعية

زياد ماهر محمد فتحي  
 1 

بكر  عدنان محمود  مقابلة إجراءات التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة الجنائية 
الدولية

اربدجامعة اربد الهلية بكر345.012019 رسالة جامعية

صايل   المومني
 1 

احمد منديل خليل  محمد اربدجامعة اربد الهلية/أحم345.052019الحماية الجنائية للعلمات التجارية رسالة جامعية
بسام  مصطفى طبيشات

 1 
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الدكتور خليل إبراهيم    أثر مكونات أنظمة الرقابة الداخلية وفق نموذج
COSO  في الحد من مخاطر المحاسبة السحابية في

البنوك التجارية الردنية

اربدجامعة اربد الهلية/مصط657.8332019 رسالة جامعية

مصطفى عزمي الراوي
 1 

احمد قسيم العيسى أثر جودة التقارير المالية في القيمة السوقية للشركات 
الصناعية المساهمة العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية/احم657.95095652019 رسالة جامعية

حسن  محمود الشطناوي
 1 

هاني  علي  الرواشدة أثر التزام المحاسبين القانونيين الردنيين بمتطلبات 
معيار التدقيق الدولي رقم 220 في الحد من الحتيال 

المالي في القوائم المالية

اربدجامعة اربد الهلية/يحي657.458095652019 رسالة جامعية

يحيى هاشم صائب  
 1 

طه احمد جابر  أثر عناصر الرقابة الداخلية وفق مقررات لجنة
COSO  في الحد من ممارسات المحاسبة البداعية
في الشركات الصناعية من وجهة نظر المحاسبين 

القانونيين الردنيين

اربدجامعة اربد الهلية/طه657.45095652019 رسالة جامعية

عاطف  البواب
 1 

حذيفة  احمد خلف دور المبادئ العامة ومسؤوليات المحاسب القانوني 
في تضييق فجوة التوقعات وفقا  لمعايير التدقيق 

الدولية

اربدجامعة اربد الهلية/حذي657.452019 رسالة جامعية

عاطف  البواب
 1 

حسن  محمود الشطناوي أثر التخطيط الضريبي على قيمة الشركات الصناعية 
المساهمة العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية/مصع657.95095652019 رسالة جامعية

مصعب جمال مقابلة
 1 

حسن سهيل نجم الجبوري أثـر تكامل التكلفة على أساس النشطة الموجهة 
 وبطاقة الداء المتوازن (TDABC ) بالوقت

(BSC)  على تحسين الداء التشغيلي في الشركات
الصناعية المساهمة العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية/حسن657.95095652019 رسالة جامعية

عاطف  البواب
 1 

الدكتور خلدون   قندح اربدجامعة اربد الهلية/سرا345.56505272019بدائل التوقيف والعقوبة في التشريع الردني رسالة جامعية
سراب يوسف الزعبي
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 1 

جمعة  محمود عباد فحص نظرية التسعير بالمراجحة :دراسة تطبيقية 
على بورصة عمان للوراق المالية

المفرقجامعة ال البيتمحم332.642095652019 رسالة جامعية

محمود عبد العزيز يوسف  
 1 

احمد جدعان خشم  أثر الفصاح عن رأس المال الفكري ورأس المال 
الجتماعي في تحقيق الميزة التنافسية في البنوك 

التجارية الردنية

اربدجامعة اربد الهلية/احم657,8332019 رسالة جامعية

الدكتور خليل إبراهيم  
 1 

حسن  محمود الشطناوي أثر تكامل هيكل الملكية وخصائص لجان التدقيق 
على جودة الرباح في الشركات الصناعية المساهمة 

العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية/هما657.95095652019 رسالة جامعية

همام نبيل ابو سنينة
 1 

ايمان  عايض  الدويري أثر الفصاح اللكتروني عن التقارير المالية على 
"قيمة وأداء البنوك التجارية الردنية "دراسة تطبيقية

اربدجامعة اربد الهلية/ايم657.4522019 رسالة جامعية

حسن  محمود الشطناوي
 1 

الدكتور خليل إبراهيم   أثر المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية في القيمة 
السوقية للسهم في الشركات الصناعية المساهمة 

العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية/فهد332.63222019 رسالة جامعية

فهد علي يونس فريحات
 1 

بسام  مصطفى طبيشات حماية المستهلك في التعاقد اللكتروني وفق ا للتشريع 
الردني

حمز346.022019 رسالة جامعية

حمزة شاكر انهار  
 1 

رأفت  ماجد سالم   اثر الرافعة المالية والتشغيلية على الداء المالي في 
الشركات الزراعية الردنية المدرجة في بورصة 

عمان

اربدجامعة اربد الهلية/رأف657.82019 رسالة جامعية

هاني  علي  الرواشدة
 1 

احمد  نايف يوسف   أثر فاعلية الرقابة الداخلية وتطبيق معايير التدقيق 
الدولية على تحجيم المخاطر في الشركات الصناعية 

المساهمة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية/احم658.045095652019 رسالة جامعية
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الدكتور علي مصطفى  أثر فاعلية الرقابة الداخلية وتطبيق معايير التدقيق 
الدولية على تحجيم المخاطر في الشركات الصناعية 

المساهمة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية/احم658.045095652019 رسالة جامعية

 1 

نورة محمد عبد ا أثر مراجعة النظير على جودة مكاتب التدقيق في 
الردن من وجهة نظر المحاسبين القانونيين

اربدجامعة اربد الهلية/نور657.45095652019 رسالة جامعية

هاني  علي  الرواشدة
 1 

محمد عبد الحميد   أثر ممارسة إدارة الرباح على استمرارية الشركات 
الخدمية المساهمة العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية/محم658.1592019 رسالة جامعية

هاني  علي  الرواشدة
 1 

أنس محمد سليمان الشرع دور مبادئ الحاكمية المؤسسية على مكونات نظام 
في  COSO الرقابة الداخلية وفق مقرارت لجنة

الشركات التجارية المساهمة العامة

اربدجامعة اربد الهلية/انس657.4582019 رسالة جامعية

عاطف  البواب
 1 

اللتزام بالضمان العشري في المباني والمنشآت )
دارسة تحليلية تأصيلية وفق القانون الردني(

اربدجامعة اربد الهلية/ولي346.565042019 رسالة جامعية

 1 

بسام  مصطفى  طبيشات الحماية المدنية للمستهلك في عقد التجارة اللكترونية 
)دراسة مقارنة(

اربدجامعة اربد الهلية/محم343,0802852019 رسالة جامعية

محمد  عماد ابراهيم  
 1 

احمد صبري عبيد الدليمي أثر الفصاح الطوعي على جودة الرباح في القوائم 
المالية في البنوك التجارية الردنية

اربدجامعة اربد الهلية/أحم658.95652019 رسالة جامعية

الدكتور خليل إبراهيم  
 1 

أسامة عبدالكريم حراحشة المركز القانوني للشريك الموصي في شركة التوصية 
البسيطة في التشريع الردني

اربدجامعة اربد الهلية/أسم342.95652020 رسالة جامعية

بسام  مصطفى طبيشات
 1 

الدكتور قيس عنيزان  مدى كفاية قواعد القانون المدني الردني في تنظيم 
أحكام الضرر المرتد

اربدجامعة اربد الهلية/وائـ347,5652019 رسالة جامعية

وائل ضامن اشتيتات
 1 
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بسام  مصطفى طبيشات التحكيم اللكتروني كوسيلة لفض منازعات التجارة 
اللكترونية

اربدجامعة اربد الهلية/مؤم347,0902852019 رسالة جامعية

مؤمن محمد محمود  
 1 

الدكتور قيس عنيزان  التنظيم القانوني لحكام الكسب الفائت )دراسه مقارنه 
بين القانون الردني والقانون المصري (

اربدجامعة اربد الهلية/عدي346.565072019 رسالة جامعية

عدي جعفر سعيد  بني 
 1 

الدكتور خلدون   قندح اثر الحكم الجزائي على المركز الوظيفي للموظف 
العام )دراسة مقارنة بين القانونين الردني 

والمصري(

اربدجامعة اربد الهلية/سنا345,565052019 رسالة جامعية

سناء رفعات ارشيدات
 1 

الدكتور حسن محمود  أثر استخدام النسب المالية في التنبؤ بالرباح 
"المستقبلية للبنوك التجارية الردنية "دراسة تحليلية

اربدجامعة اربد الهلية علي657.83309562020 رسالة جامعية

علي يوسف الزعبي
 1 

الدكتور علي مصطفى  دور المدقق الخارجي في تقييم كفاية أدلة التدقيق 
لبداء الرأي حول القوائم المالية وفقا لمعايير التدقيق 
الدولية من وجهة نظر المحاسبين القانونيين الردنيين 

)دراسة ميدانية(

اربدجامعة اربد الهلية تقى657.4509562020 رسالة جامعية

تقى رافع مساعدة
 1 

الدكتور خليل إبراهيم   أثر تطبيق بطاقة الداء المتوازن المستدامة في 
القرارات الستثماريةة في الشركات الصناعية 

المساهمة العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية سند657,8622020 رسالة جامعية

سندس أحمد الحمزة
 1 

أسيل قاسم حوامده أثر الممارسات الضريبية للمكلفين على اليرادات 
الضريبية في الردن )دراسة تطبيقية(

اربدجامعة اربد الهلية أسي336.22020 رسالة جامعية

هاني  علي  الرواشدة
 1 

باسم صالح بدندي أثر مخاطر التدقيق على جودة التقارير المالية من 
وجهة نظر المحاسبين القانونيين الردنيين

اربدجامعة اربد الهلية باس657.32020 رسالة جامعية

عاطف  البواب
 1 
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أحمد محمد نبيل عبابنة أثر قانون ضريبة الدخل المعدل رقم )38 (لسنة 
2018 على الستثمار في القطاع الصناعي الردني

اربدجامعة اربد الهلية أحم657,8622020 رسالة جامعية

عاطف  البواب
 1 

أحمد عدنان  أبو الهيجاء أثر استخدام بطاقة الداء المتوازن لتكنولوجيا 
المعلومات على الداء المالي في البنوك الردنية

اربدجامعة اربد الهلية حمز657.82020 رسالة جامعية

حمزة حسين قرعان
 1 

صايل   المومني دور محكمة قانون البحار في تسوية النزاعات في 
المنطقة )قعر البحار(

اربدجامعة اربد الهلية عبد341.452019 رسالة جامعية

عبدالحميد أحمد جرادات
 1 

الدكتور شمس الدين    ماهيه الوعد بجائزة ومدى مسؤولية الواعد المدنية 
وفقا للقانون المدني الردني )دراسة مقارنة مع الفقه 

السلمي(

اربدجامعة اربد الهلية صهي347.5652019 رسالة جامعية

صهيب محمد  الشوحه
 1 

الدكتور خلدون   قندح اربدجامعة اربد الهلية محم343.09992019جريمة الحتيال اللكتروني )دراسة مقارنة( رسالة جامعية
محمد فواز البطاينة

 1 

الدكتور حسن محمود  أثر الفصاح عن المسؤولية الجتماعية على الربحية 
في ظل حوكمة الشركات )دراسة تطبيقية على 

شركات صناعة الدوية المساهمة العامة الردنية(

اربدجامعة اربد الهلية خلد657.95095652020 رسالة جامعية

خلدون ارشيد نصير
 1 

الدكتور قيس عنيزان  حماية العلمات التجارية من أعمال المنافسة غير 
المشروعة على الشبكات اللكترونية وفق القانون 

الردني

اربدجامعة اربد الهلية معا346.04882020 رسالة جامعية

معاذ محمد أبوعليقة
 1 

الدكتور صايل مفلح  اربدجامعة اربد الهلية منذ341.4409622020حق مصر في نهر النيل رسالة جامعية
منذر أحمد طشطوش

 1 

الدكتور علي مصطفى  دور المعلومات المحاسبية على تسعير الخدمات 
المصرفية في البنوك التجارية الردنية )دراسة 

ميدانية(

اربدجامعة اربد الهلية مجد657.82019 رسالة جامعية
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مجد  طلل طعاني دور المعلومات المحاسبية على تسعير الخدمات 
المصرفية في البنوك التجارية الردنية )دراسة 

ميدانية(

اربدجامعة اربد الهلية مجد657.82019 رسالة جامعية

 1 

عاطف  البواب مدى توافق قانون ضريبة الدخل الردني رقم )38 (
لسنة )2018 (مع معايير البلغ  المالي الدولية

اربدجامعة اربد الهلية مصط657.462019 رسالة جامعية

مصطفى نبيل الشوبكي
 1 

الدكتور علي مصطفى  أثر أستخدام التدقيق الداخلي اللكتروني على تحسين 
الفحص التحليلي للقوائم المالية لشركات الخدمات 

الردنية المساهمة العامة

اربدجامعة اربد الهلية علي657.4522019 رسالة جامعية

علي عمر البطاينة
 1 

الدكتور خليل إبراهيم   أثر استخدام تقنيات الذكاء الصطناعي في جودة 
التدقيق الداخلي في البنوك التجارية الردنية

اربدجامعة اربد الهلية قصي657.4522019 رسالة جامعية

قصي محمد علي 
 1 

أحمد  عوني الوقفي أثر التدقيق اللكتروني في تحسين جودة التقارير 
المالية في الشركات المساهمة العامة الردنية دراسة 

ميدانية من وجهة نظر المحاسبين القانونيين 
الردنيين

اربدجامعة اربد الهلية أحم657.4532019 رسالة جامعية

أحمد عدنان  أبو الهيجاء
 1 

الدكتور قيس عنيزان  خصوصية إجراءات التحكيم المؤسسي ومدى توافقها 
مع قانون التحكيم الردني

اربدجامعة إربد الهلية لين347,5652020 رسالة جامعية

لينا فالح الرحيمي
 2 

صايل   المومني اربدجامعة اربد الهلية عبد346.0482020الحماية القانونية لسرى الحرب رسالة جامعية
عبدالمولى صالح 

 1 

الدكتور قيس عنيزان  الشكاليات الناشئة عن استخدام العلمة التجارية 
المشهورة غير المسجلة والمعالجة القانونية لها في 
القانون الردني )دراسة مقارنة مع التفاقيات 

الدولية(

اربدجامعة اربد الهليةمحم3402020 رسالة جامعية

محمد حسين الخشروم
 1 
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الدكتور حسن محمود  أثر مؤشرات المخاطر الئتمانية على جودة التقارير 
المالية في ظل الحاكمية المؤسسية "دراسة تطبيقية 

"على البنوك السلمية الردنية

اربدجامعة اربد الهلية محم657.4522020 رسالة جامعية

محمد ناجح محمد
 1 

بسام  مصطفى طبيشات الطبيعة القانونية للضرر المرتد وفقا  لحكام القانون 
المدني الردني

اربدجامعة اربد الهليةيزن3402020 رسالة جامعية

يزن حسين الجرادات
 1 

الدكتور حسن محمود  أثر الفصاح المحاسبي عن المخاطر على تكلفة 
"رأس المال للبنوك التجارية الردنية"دراسة تطبيقية

اربدجامعة اربد الهلية حيد657.83332020 رسالة جامعية

حيدر علي السعدي
 1 

الدكتور علي مصطفى  دور مدقق الحسابات الخارجي في تقييم القدرة على 
الستمرارية لدى شركات التأمين المساهمة العامة 

الردنية وفقا لمعايير التدقيق الدولية

اربدجامعة اربد الهلية مجد657.8362020 رسالة جامعية

مجدي موفق محاسيس
 1 

أحمد  محمود نايف بطاينة أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في فاعلية الرقابة 
الداخلية في المؤسسة العامة للضمان الجتماعي )

دراسة ميدانية(

اربدجامعة اربد الهلية أحم658.1592020 رسالة جامعية

الدكتور قيس عنيزان 
 1 

خليل  الدليمي أثر خصائص لجنة التدقيق على جودة الرباح في 
ظل جودة التدقيق الخارجي في الشركات الصناعية 

المساهمة العامة الردنية :دراسة تطبيقية

اربدجامعة اربد الهلية سلي657.952020 رسالة جامعية

سليمان مشرف أبو حسيان
 1 

الدكتور خلدون   قندح أحكام التعويض التفاقي وفقا  للتشريعات الردنية 
واجتهاد القضاء

اربيلجامعة اربد الهلية يحي3402020 رسالة جامعية

يحيى سلمه الحوامده
 1 

أحمد يحيى أحمد بني  فاعلية نظم المعلومات المحاسبية وأثرها في الحد من 
مخاطر التجارة اللكترونية في الشركات الخدمية 

المساهمة العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهليةيزن 658.40382020 رسالة جامعية

يزن ماجد سليم
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 1 

أحمد  مصطفى الخطاطبة اثر خصائص لجان التدقيق في استمرارية الشركات 
الصناعية المساهمة العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية أحم657.952020 رسالة جامعية

الدكتور قيس عنيزان 
 1 

أحمد يحيى أحمد بني  أثر الفصاح المحاسبي وفجوة التوقعات على 
القرارات الستثمارية من وجهة نظر المستثمرين في 
شركات التعدين المساهمة العامة الردنية )دراسة 

ميدانية(

اربدجامعة اربد الهلية عبد657,8622020 رسالة جامعية

عاطف  البواب
عبدا عباس فاضل

 1 

الدكتور خليل إبراهيم   أثر الخصائص التنظيمية على جودة الرباح 
المحاسبية في البنوك التجارية الردنية

اربدجامعة اربد الهلية مرا658.40382020 رسالة جامعية

مرام فايز محمد العبسي
 1 

أسماء محمد أحمد ربابعة المصلحة الفضلى للحدث دراسة مقارنة بين قانون 
الحداث الردني رقم 32 لسنة 2014 واتفاقية حقوق

الطفل لسنة 1989

اربدجامعة اربد الهلية أسم345.082020 رسالة جامعية

صايل   المومني
 1 

الدكتور شمس الدين    اربدجامعة اربد الهلية قصي3402020مسؤولية المهندس الستشاري في عقود الفيديك رسالة جامعية
قصي مفلح الزعبي

 1 

الدكتور قيس عنيزان  أضرار تقنيات الذكاء الصطناعي تحد جديد لحكام 
المسؤولية المدنية في القانون المدني الردني

اربدجامعة اربد الهليةوفا3402020 رسالة جامعية

وفاء محمد البكار
 1 

خليل  الدليمي  أثر المقدرات الجوهرية لمكاتب التدقيق في جودة 
الرباح في الشركات الصناعية المساهمة العامة 

الردنية

اربدجامعة اربد الهلية سوز657.952020 رسالة جامعية

سوزان احمد الواكد
 1 

عدي محمود الدويري أثر استخدام نظام القرار الضريبي اللكتروني على 
أداء مدققي  ضريبة الدخل والمبيعات في الردن

اربدجامعة اربد الهلية عدي657.462020 رسالة جامعية

فراس عبدالمولى أبو 
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 1 

الدكتور خليل إبراهيم   اثر الفصاح عن الداء البيئي في الداء المالي في 
ظل الحاكمية المؤسسية للشركات الستخراجية 

والتعدينية المساهمة العامة الردنية )دراسة تطبيقية(

اربدجامعة اربد الهلية معت657.82020 رسالة جامعية

معتصم سليمان السليمه
 1 

الدكتور حسن محمود  أثر التكامل بين ممارسات إدارة سلسلة التوريد 
وأساليب إدارة التكلفة البينية في تحقيق الميزة 
التنافسية للشركات الصناعية المساهمة العامة 

الردنية

اربدجامعة اربد الهلية برا657,8332020 رسالة جامعية

براءة احمد جرادات
 1 

أحمد يحيى أحمد بني  أثر فعالية الرقابة الداخلية في الحد من المخالفات 
المصرفية في ظل تطبيق نظم المعلومات المحاسبية 

في البنوك التجارية الردنية

اربدجامعة اربد الهلية عما658.40382020 رسالة جامعية

عمار نصار نجيب حداد
 1 

أحمد  عبيس حسين أثر نظام الرقابة الداخلية في الحد من مخاطر الدفع 
اللكتروني في البنوك التجارية الردنية

جامعة اربد الهلية أحم658.4082020 رسالة جامعية

فراس عبدالمولى أبو 
 1 

الدكتور خليل إبراهيم   أثر التكامل بين تكاليف الجودة والتحسين المستمر في 
تحقيق الميزة التنافسية في الشركات الصناعية 

المساهمة العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية بل657,8332020 رسالة جامعية

بلل  محمود عبد ضاحي 
 1 

الدكتور خليل إبراهيم   أثر استخدام أساليب إدارة الوقت في تحسين جودة 
التدقيق من وجهة نظر المحاسبين القانونيين 

الردنيين

اربدجامعة اربد الهلية عمر657.452020 رسالة جامعية

عمر  رمزي عزوري
 1 

الدكتور علي مصطفى  أثر مصاريف البحث والتطوير على قيمة ونمو 
شركات الدوية المساهمة العامة الردنية :دراسة 

تطبيقية

اربدجامعة اربد الهلية فرا657.95095652020 رسالة جامعية

فراس محمد عبابنة
 1 
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الدكتور علي مصطفى  أثر فعالية نظام الرقابة الداخلية في الحد من الحتيال 
في شركات الخدمات المساهمة العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهليةسمر657.45095652020 رسالة جامعية

سمرين توفيق خريس
 1 

الدكتور علي مصطفى  أثر ممارسة سياسة إدارة الرباح على التهرب 
الضريبي في الشركات الصناعية المساهمة

العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية حسا657.462020 رسالة جامعية

حسان محمود عتوم
 1 

الدكتور حسن محمود  دور خصائص الشركة في تحديد أثر التحفظ 
المحاسبي على جودة التقارير المالية "دراسة تطبيقية 
"على الشركات الصناعية المساهمة العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية مصط657.95095652020 رسالة جامعية

مصطفى أحمد صالح 
 1 

عمر خليل الدليمي اثر المقدرات الجوهرية  في الحد من مخاطر 
المحاسبة السحابية في البنوك التجارية الردنية

اربدجامعة اربد الهلية عمر657.8332020 رسالة جامعية

محمد حيدر البراهيم
 1 

الدكتور قيس عنيزان  ضمانات التقاضي في خصومة التحكيم )دراسة 
تحليلية وتأصيلية في القانون الردني(

اربدجامعة اربد الهلية خلد347.565092020 رسالة جامعية

خلدون هاني خطايبة
 1 

بسام  مصطفى طبيشات حماية المستهلك في عقود الستهلك في القانون 
الدولي الخاص

اربدجامعة اربد الهليةشاط3402020 رسالة جامعية

شاطيء ابراهيم موسى
 1 

رجائي مفلح الزعبي اربدجامعة اربد الهلية رجا3402020الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي رسالة جامعية
صايل   المومني

 1 

الدكتور علي مصطفى  أثر خصائص لجنة التدقيق على الداء المالي في 
شركات الخدمات المساهمة العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية ساج657.452020 رسالة جامعية

ساجدة حيدر علي 
 1 

الدكتور حسن محمود  أثر الفصاح عن المسؤولية الجتماعية في القيمة 
السوقية للشركات الصناعية المساهمة العامة 

الردنية :الدور المعدل الملكية العائلية

اربدجامعة اربد الهلية مصط657.952021 رسالة جامعية
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مصطفى محمد  حمزات أثر الفصاح عن المسؤولية الجتماعية في القيمة 
السوقية للشركات الصناعية المساهمة العامة 

الردنية :الدور المعدل الملكية العائلية

اربدجامعة اربد الهلية مصط657.952021 رسالة جامعية

 1 

الدكتور خلدون   قندح اصابات العمل في ظل التشريعات الردنية )من 
منظور قانون الضمان الجتماعي وقانون العمل 

الردني(

اربدجامعة اربد الهلية محم344,012021 رسالة جامعية

محمد نواف محمود 
 1 

أفنان عبدا عنانزة الحماية الجنائية للطفال ضد جرائم العنف السري 
في التشريع الردني

اربدجامعة اربد الهلية أفن3402020 رسالة جامعية

الدكتور خلدون   قندح
 1 

أحمد فرحان الشرعة العوامل المؤثرة على التهرب الضريبي في الشركات 
الصغيرة والمتوسطة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية يزن657.462021 رسالة جامعية

يزن يحيى الروسان
 1 

أحمد عدنان  أبو الهيجاء أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على جودة التقارير 
المالية في ظل جودة التدقيق اللكتروني )دراسة 

ميدانية على الشركات الصناعية المساهمة(
"العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية سرح657.4532021 رسالة جامعية

سرحان سعيد السلمان
 1 

الدكتور حسن محمود  أثر خصائص مجلس الدارة في استمرارية الرباح 
في الشركات الصناعية المساهمة العامة الردنية :

الدور المعدل جودة التدقيق الخارجي

اربدجامعة اربد الهلية محم657.952021 رسالة جامعية

محمد جمعة الطاهات
 1 

صامد  دراوشة أثر الصفة المميزة في العلمة التجارية على نشوء 
الحق وانقضائه

اربدجامعة اربد الهلية محم346,0482021 رسالة جامعية

محمد خير عادل أحمد 
 1 

الدكتور قيس عنيزان  الحماية القانونية لدائني الشركة ذات المسؤولية 
المحدودة في ظل التغييرات التشريعية بتخفيض رأس 
"مالها "دراسة تحليلية تأصليه في القانون الردني

اربدجامعة اربد الهلية خال346.0482021 رسالة جامعية

خالد محمد يحيى ملكاوي
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 1 

صايل   المومني التحكيم اللكتروني في ضوء النصوص الدولية 
والتشريعات الوطنية الردنية

اربدجامعة اربد الهلية محم347.092021 رسالة جامعية

محمد شلش المومني
 1 

الدكتور علي مصطفى  أثر خصائص المعلومات المحاسبية في اتخاذ 
القرارات المالية في شركات الخدمات المساهمة 

العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية بشي658,4032021 رسالة جامعية

بشيره أحمد ساهل العيده
 1 

الدكتور قيس عنيزان  استخدام نموذج شيروود في التنبؤ بالتعثر المالي 
لشركات الصناعات الغذائية المساهمه العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية ناد657.452021 رسالة جامعية

ناديه حسن أحمد القضاه
 1 

الدكتور علي مصطفى  أثر التدقيق الداخلي اللكتروني في تحسين حوكمة 
شركات التأمين المساهمة العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية مي657.836 رسالة جامعية

مي علي الزغول
 1 

حسن  محمود الشطناوي أثر نظم تخطيط موارد المنشأة على إدارة المخاطر 
المؤسسية في الشركات الصناعية المساهمة العامة 

الردنية :الدور الوسيط جودة التدقيق الداخلي

اربدجامعة اربد الهلية نور658.152021 رسالة جامعية

نور عامر فاضل الدوري
 1 

الدكتور علي مصطفى  أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين كفاءة 
أساليب المحاسبة الدارية الحديثة في الشركات

الصناعية المساهمة العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية حل658.15112021 رسالة جامعية

حل عبد المير ظاهر
 1 

أحمد فرحان الشرعة أثر خصائص لجان التدقيق على إدارة الرباح 
الحقيقة في الشركات الصناعية المساهمة العامة 

الردنية

اربدجامعة اربد الهلية اين658.952021 رسالة جامعية

إيناس قيس عطا القيسي
 1 

إياد محمد ملكاوي أثر مكونات نظام الرقابة الداخلية على الربح 
التشغيلي في الشركات الصناعية المساهمة العامة 

الردنية

اربدجامعة اربد الهلية عما658.1592021 رسالة جامعية
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الدكتور قيس عنيزان  أثر مكونات نظام الرقابة الداخلية على الربح 
التشغيلي في الشركات الصناعية المساهمة العامة 

الردنية

اربدجامعة اربد الهلية عما658.1592021 رسالة جامعية

عمار  محمد  الشراري
 1 

صايل   المومني اربدجامعة اربد الهلية محم342.092021التوقيف الداري في ضوء قانون منع الجرائم رسالة جامعية
محمد عصام أحمد 

 1 

صالح جمعة فاضل  أثر تطبيق أسلوب التنقيب عن البيانات في تحقيق 
جودة التقارير المالية من وجه نظر مذققي الحسابات 
الخارجيين العراقيين :الدور البسيط لجودة عملية 

التدقيق

اربدجامعة اربد الهلية صال657.4522021 رسالة جامعية

محمد خليل الصقور
 1 

محمد حيدر البراهيم أثر استخدام نظام القرار الضريبي اللكتروني في 
الحد من التهرب الضريبي من وجهة نظر مدققي 

ضريبة الدخل والمبيعات

اربدجامعة اربد الهلية محم657.462021 رسالة جامعية

محمد مفلح سليم البشر
 1 

أمينة رشيد جابر أثر البيانات الضخمة في جودة التدقيق الداخلي في 
البنوك التجارية الردنية :الدور الوسيط لحوكمة 

(COBIT) تكنولوجيا المعلومات

اربدجامعة اربد الهلية أمي657.4582021 رسالة جامعية

الدكتور حسن محمود 
 1 

الدكتور قيس عنيزان  أثر الفصاح عن المسؤولية الجتماعية على القدرة 
التنافسية في البنوك التجارية الردنية

اربدجامعة اربد الهلية رزا657,8332021 رسالة جامعية

رزان يوسف العتوم
فراس عبدالمولى أبو 

 1 

رائد غالب حسن طبيعة المسؤولية المدنية للمهندس الستشاري في 
عقود النشاءات الدولية )فيديك (1999 الكتاب 

الحمر

اربدجامعة اربد الهلية رائ346.5652021 رسالة جامعية

صايل   المومني
 1 

ايمان ارزوقي حمزة  المسؤولية المدنية للطبيب عن الخطأ الناجم في مهنته 
)دراسة مقارنة (بين القانونين الردني والعراقي

اربدجامعة اربد الهلية أيم346.5652021 رسالة جامعية

محمد عبد الحراحشة
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 1 

صايل   المومني اربدجامعة اربد الهلية محم341,772021جريمة العدوان في القانون الدولي الجنائي رسالة جامعية
محمد خالد عايد الشرعة

 1 

الدكتور خلدون   قندح جريمة البتزاز اللكتروني في ظل جائحة كورونا )
دراسة مقارنه بين القانونين الردني والعراقي(

اربدجامعة اربد الهلية علي343.09992021 رسالة جامعية

علي عامر خليفة الرديني
 1 

أنس حكمت عيسى اربدجامعة اربد الهلية أنس346,022021حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية رسالة جامعية
صامد  دراوشة

 1 

حامد عدنان عكال رشيد الثار القانونية للعقد الباطل وفقا لحكام التشريع 
الردني

اربدجامعة اربد الهلية حام346,022021 رسالة جامعية

صامد  دراوشة
 1 

الدكتور محمد  الحراحشة المسؤولية العقدية عن فعل الغير في عقد اليجار من 
الباطن )دراسة مقارنة بين القانون الردني والقانون 

العراقي(

اربدجامعة اربد الهلية خال346,0432021 رسالة جامعية

خالد محمد عرنوص
 1 

الدكتور خليل إبراهيم   أثر تكاليف الجودة على تحقيق الميزة التنافسية في 
الشركات الصناعية المساهمة العامة الردنية :الدور 
 ) الوسيط للتكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت

TDABC )

اربدجامعة اربد الهلية محم657,8332021 رسالة جامعية

محمد جليل فرج
 1 

أحمد فرحان الشرعة أثر خصائص مجلس الدارة على إدارة الرباح 
الحقيقة في الشركات الصناعية المساهمة العامة 

الردنية

اربدجامعة اربد الهلية لجي658.952021 رسالة جامعية

لجين  صالح الزامل
 1 

الدكتور خليل إبراهيم   في جودة  (Cobit 5) أثر تطبيق قرارات لجنة
التدقيق الخارجي من وجهة نظر المحاسبين 

القانونيين الردنيين

اربدجامعة اربد الهلية يسر657.952021 رسالة جامعية

يسرى  سامي رافع أبو 
 1 
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الدكتور حسن محمود  أثر كفاءة رأس المال العامل في القيمة السوقية 
للشركات الصناعية المساهمة العامة الردنية :الدور 

المعدل ربحية الشركة

اربدجامعة اربد الهلية رنا658.1522021 رسالة جامعية

رنا خليل المغربي
 1 

صايل   المومني عقد النقل البحري للبضائع في ضوء التشريع 
الردني والتفاقيات الدولية

اربدجامعة اربد الهلية معت343,0962021 رسالة جامعية

معتصم عبدا كايد 
 1 

الدكتور خلدون   قندح الحماية الجزائية للمستهلك اللكتروني في التشريع 
الردني  :دراسة مقارنة

اربدجامعة اربد الهلية محم346,092021 رسالة جامعية

محمد إبراهيم محمد 
 1 

الدكتور خليل إبراهيم   أثر هيكل رأس المال على جوده الرباح في 
الشركات الصناعية المساهمة العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية محم657.8672021 رسالة جامعية

محمد إسماعيل الجراح
 1 

الدكتور علي مصطفى  أثر تبني محاسبة المسؤولية الجتماعية على ربحية 
الشركات الصناعية المساهمة العامة الردنية )دراسة 

تطبيقية(

اربدجامعة اربد الهلية شاد657,482021 رسالة جامعية

شادي أحمد  بني فواز
 1 

الدكتور خليل إبراهيم   أثر التدقيق المستمر في إدارة سلسلة التوريد في 
الشركات الصناعية المساهمة العامة الردنية :الدور 

الوسيط لنظم تخطيط موارد المنشأة

اربدجامعة اربد الهلية جوا657,8332021 رسالة جامعية

جوان عماد عبدالرحمن 
 1 

الدكتور قيس عنيزان  يةة اربدجامعة اربد الهلية سعي346,0772021الضمان في أحكام المسؤولية العققددي رسالة جامعية
سعيد أسعد يوسف 

 1 

الدكتور خلدون   قندح الشروط القانونية لملكية راهن العقار في الرهن 
"التأميني "دراسة تحليلية مقارنة

اربدجامعة اربد الهلية علي346,072021 رسالة جامعية

علي عبد الرضا رؤوف
 1 
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الدكتور حسن محمود  أثر خصائص مجلس الدارة في جودة التدقيق 
الخارجي في الشركات الصناعية المساهمة العامة 
الردنية :الدور المعدل مكافآت مجلس الدارة

اربدجامعة اربد الهلية حسن657.4532021 رسالة جامعية

حسن محمد المقابلة
 1 

فراس عبدالمولى أبو  أثر التدقيق الداخلي في الحد من ممارسات المحاسبة 
البداعية في الشركات الصناعية المساهمة العامة 

الردنية

اربدجامعة اربد الهليةمني657.45095652021 رسالة جامعية

منير حسن صافي
 1 

الدكتور خليل إبراهيم   أثر إستخدام مؤشرات التحليل المالي في التنبؤ 
بالسعار المستقبلية للسهم في البنوك التجارية 

الردنية  :الدور المعدل حجم البنك

اربدجامعة اربد الهلية سجى332.632021 رسالة جامعية

سجى غسان علونة
 1 

سارة هايل الرفاعي أثر استخدام التدقيق اللكتروني في جودة التدقيق 
الداخلي في الشركات الصناعية المساهمة العامة 
الردنية :الدور المعدل تكنولوجيا المعلومات

اربدجامعة اربد الهلية سار657.45095652021 رسالة جامعية

فراس عبدالمولى أبو 
 1 

الدكتور خليل إبراهيم   أثر الحوسبة الهجينة على أنظمة الرقابة الداخلية في 
الشركات الصناعية المساهمة العامة الردنية

اربدجامعة اربد الهلية حني657.952021 رسالة جامعية

حنين أحمد خالد  العلي
 1 

صايل   المومني تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي في التشريع 
الردني )دراسة تحليلية(

اربدجامعة اربد الهلية مصط341.752021 رسالة جامعية

مصطفى يوسف بدور
 1 

المؤلفينعنوان المادة عدد النسخ الطبعةرقم التصنيف مكان النشرالناشرالكترسنة النشر

النجليزيةاللغة

نوع المادة
Mustafa Taha Jordanian Undergraduate EFL Students 

Critical Reading Skills:Submitted in 
Partial Fulfillment of the Requirements 
of the Masters of Education ( TEFL) at 

428. 0071  Mus2007---Yarmouk Irbid رسالة جامعية

 1 
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Arwa  Zabian Interval Web Caching004.678   Zab2004---Universita' Di رسالة جامعية
 1 

Adel Mahmoud Measuring Organizational Culture : 
Greater Irbid Municipality as a Case 

Study

658.4062006HatYarmouk Irbid رسالة جامعية

Suhair Sulaiman  
 1 

Nawal issa ekour The Acquired Level Of Environmental 
Values And Ethics (EVEs) And Their 
Sources The 4 th Level Students at 
Yarmouk University (yu) in Jordan

370.1932007EkoUniversiti Malaysia رسالة جامعية

 1 

Farah Hanna Al- Using Genetic Algorithm to Improve 
Naive Bayesian Classifier for Arabiic 

Documents Categorization

004.0152009zawAmman رسالة جامعية

 1 

Huda Hussrin The Annihilator Graph of a 
Commutative Ring

5162014AnnIrbid National Irbid رسالة جامعية

Manal  Ghanem
 2 

Huda Hussrin The Annihilator Graph of a 
Commutative Ring

5162014AnnIrbid National Irbid رسالة جامعية

Manal  Ghanem
 1 

Doaa  Mousa On Some Properties of the Total Graph 
of a Commutative Ring With Unity

5162014OnsIrbid National Irbid رسالة جامعية

Manal  Ghanem
 1 

Hind Emad Qasim Design An Iinteractive Graphical 
Knowledge- Base

006.62001HINTheUniversity Baghdad رسالة جامعية

Moaid A Fadhil
Saad K Majied

 1 

Hind Emad Qasim Design An Iinteractive Graphical 
Knowledge- Base

006.62001HINTheUniversity Baghdad رسالة جامعية

Moaid A Fadhil

منصفحة 3852admin اسم المستخدم : 23/11/2021 التاريخ :



Saad K Majied Design An Iinteractive Graphical 
Knowledge- Base

006.62001HINTheUniversity Baghdad رسالة جامعية

 1 

Jamal Maximum Priciples And 
ApproximationIn Boundary Value 

Problems

515.352014JAMIrbid National Irbid رسالة جامعية

Mohammad Mujalli 
Jamal 

Mohammad Mujalli 
 4 

Atallah Thamer A Study Of Door Spaces515.732014BASIrbid National Irbid رسالة جامعية
Bassamat Ali 

Atallah Thamer 
Bassamat Ali 

 4 

Atallah Thamer The Direct Method Of Stability For 
Nonlinear Systems

519.762014LUB رسالة جامعية

Lubna Ali Ayasrah
Atallah Thamer 

Lubna Ali Ayasrah
 4 

 Raid Almomany Initial Value Problems And Maximum 
Principles

515.352014AHMIrbid National Irbid رسالة جامعية

Ahmad  Alzoubi
Mohammad Mujalli 
Rasheed Mahmood 

 4 

Atallah Thamer m-compact and lightly m-compact space515.732014MOEIrbid National Irbid رسالة جامعية
Moeen Mufleh 
Atallah Thamer 
Moeen Mufleh 

 4 

Ahlam Ali Abu operator-countably compact and 
operator -lightly compact space

515.732014AHLIrbid National Irbid رسالة جامعية

Atallah Thamer 
Ahlam Ali Abu 
Atallah Thamer 
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 4 

Rasheed Mahmood Free Groups AndTheir SubGroup512.22015WAIIrbid National Irbid رسالة جامعية
Wail Adel 

Rasheed Mahmood 
Wail Adel 

 2 

Amani  Alsnaseleh The Generalized Maximum Principle515.32015AMAIrbid National Irbid رسالة جامعية
Atallah Thamer 

Mohammad Mujalli 
Amani  Alsnaseleh
Atallah Thamer 

Mohammad Mujalli 
 2 

Ahmad Sh Maxiumum Principles And Uniqueness  
In Boundary Value Problems

515.352015AHMIrbid National Irbid رسالة جامعية

Mohammad Mujalli 
Ahmad Sh 

Mohammad Mujalli 
 2 

Rami Hashem Jamil  On Subgroups Of Finite Index Of 
Finitely Generated Groups

512.9442015RAMIrbid National Irbid رسالة جامعية

Rasheed Mahmood 
Rami Hashem Jamil 
Rasheed Mahmood 

 2 

Astudy Of Generalized Topological 
Spaces

2015--- رسالة جامعية

 2 

Atallah Thamer Properities Of Operation Topological 
Space

515.732015NASIrbid National Irbid رسالة جامعية

Nasser Mohammad 
Atallah Thamer 

Nasser Mohammad 
 2 

Atallah Thamer Astudy Of Generalized Topological 
Space

515.732015SAFIrbid National Irbid رسالة جامعية

Safa Mahmoud 
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 2 

Mohammad  Al- Study Of Some Properties Of 
Hermitian, Skew-Hermitian And 
Unitary Equivalence Matrices

512.9432015OMAIrbid National Irbid رسالة جامعية

Omar Mousa 
 2 

Abdallah  Miqdady sharper bounds for the spectral norm of 
matrices and some appplication on it

512.9432015ABDIrbid National Irbid رسالة جامعية

Mohammad  Al- 
 1 

on b metric space and some fixed point 
theorems

2015--- رسالة جامعية

 2 

Ahmad Mohammad the generalized parabolic operator and 
maximum principles

515.32015DENIrbid National Irbid رسالة جامعية

Atallah Thamer 
Dena  Smady
Mohammad  

 1 

Hani Abdel-Asis Nilpotent And Solvable Groups512.22015MOHIrbid National Irbid رسالة جامعية
Mohammed Yasser 
Rasheed Mahmood 
Hani Abdel-Asis 

Mohammed Yasser 
Rasheed Mahmood 

 2 

Amgad  Ababneh Study of some properites of the trace of 
matrix and some of its applications

512.9432015AMGIrbid National Irbid رسالة جامعية

Mohammad  Al- 
 1 

Hussam Abd - presentation of groups512.222015HUSIrbid National Irbid رسالة جامعية
Rasheed Mahmood 

 1 

 Talal  Al-Hawary Semi-Fuzzy Graphs511.52016MOHIrbid National Irbid رسالة جامعية
Mohammad 

 1 
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 Talal  Al-Hawary On Balanced Fuzzy Graphs511.52016LAIIrbid National Irbid رسالة جامعية
Laith M Al- 

 1 

Atallah Thamer astudy of sequential space515.732015HOSIrbid National Irbid رسالة جامعية
Hosam Mohamad 

 1 

Majdi Ahmed Bass Serre Graphs511,52016MAJ/اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية
Rasheed Mahmood 

 1 

Mohammad  Al- study of partitioned operators and its 
applications

5152016MOH/اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Mohammad  S 
 1 

Atallah Thamer on operation topological spaces514.322016THA/اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية
Thaer Ahmed 

 1 

Bayan Mansour  the exponential function of matrices and 
some of its applications

5152017BAY/اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Mohammad   Al- 
 1 

Bayan Mahmoud maximum principles and nonlinear 
differential equation

515,352017BAY/اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Mohammad  
 1 

Abedallah M spline approximation of curves516.352016MOH/اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية
Mohammed M 

 1 

Mohammad Mujalli maximum principles and the eigenvalue  
problem

515.352016NOS/اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Nosaba  Al-omari
 1 

Atallah Thamer some topological properties of b- metric 
space

515.732016NED/اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Nedal Kamal  Al- 
 1 
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Asma,a Maher maximum principles for harmonic and 
subharmonic function

515.352016ASM/اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Mohammad  
 1 

Mohammad  Al- Study of Some Matrix and Operator 
Inequalities

512.9432016MOU/اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Mouiyad Mahmoud  
 1 

Huthiefa  Mistarihi study the inequalities involving schwarz 
inequality

515.262017HUT/اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Mohammad  Al- 
 1 

Bassem  Mousa application of simple groups on groups 
acting on set

512.22017BAS/اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Rasheed Mahmood 
 1 

Mahmoud Irshied p- groups and groups acting on set512.22017MAH/اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية
Rasheed Mahmood 

 1 

adam ahmad on generalized topological spaces515.732016ADAIrbid National Irbid رسالة جامعية
Atallah Thamer 

 1 

fadi  mohammad The Possibility Of Applying The Six 
Sigma As Amethod To Reduce Cost At 
The Jordianian Govermental Hospitals

658.5622017FADIrbid National Irbid رسالة جامعية

Naser Yousef Al 
 1 

results on eigenvalues  inequalities of 
matrices

2018--- رسالة جامعية

 1 

basic concept of the automorphisms of 
groups

2018--- رسالة جامعية

 1 

Amer Mohammad Function Of Matrices5152017AMEIrbid National Irbid رسالة جامعية
Mohammad  Al- 

 1 
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Marwan  Ayasreh study the properities of normal matrices512.9432015MARIrbid National Irbid رسالة جامعية
Mohammad  Al- 

 1 

Akram Hasan Topological Spaces Ideal And Grills515.732017AKR اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية
Atallah Thamer 

 1 

Mohammad  Al- Inequalities For Singular Values Of 
Matrices And Its Application

512.9432017SAQIrbid National Irbid رسالة جامعية

Saqer Mustafa Al 
 1 

fadi  mohammad The Possibility Of Applying The Six 
Sigma As Amethod To Reduce  Costs At 
The Jordanian Govermental Hospitals

658.5622017FADIrbid National Irbid رسالة جامعية

Naser Yousef Al 
 1 

Atallah Thamer On Bi- Ideal Topological Spaces515.732018MOHIrbid National Irbid رسالة جامعية
Mohammad Naif 

 1 

Ahmad Adeeb study of solution of volterra type 
integral equations and the topology of 

their vector field

515.732017AHMIrbid National Irbid رسالة جامعية

Atallah Thamer 
 1 

Mohammad  Al- Results On Eigenvalues  Inequalities Of 
Matrices

512.9432018MOHIrbid National Irbid رسالة جامعية

Mohammed N Al 
 1 

Ghalib Mustsfa Basic Concept Of The Automorphisms 
Of The Groupes

511.52018GHA اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Rasheed Mahmood 
 1 

Omar Taha Numerical Solution Of Fractional 
Differential Equation Using Finite 

Defference Method

515.352018OMA اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Ramzi Bader Al 
 1 
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Ahmad Mohmoud Basic Concepts Of The Congruences Of 
Groups

512.22018AHMIrbid National Irbid رسالة جامعية

Rasheed Mahmood 
 1 

Mohammad  Al- Study of the Young and Heinz 
Inequalities

515.262018OSYIrbid National Irbid رسالة جامعية

Osyed Mohammad 
 1 

Khaled Mustafa Basic Concepts Of The Generators Of 
Groups

512.22018KALIrbid National Irbid رسالة جامعية

Rasheed Mahmood 
 1 

Amjad  Amairah Numerical Solution for Linear and 
Nonlinear Boundary Value Problems

515.3552018AMJIrbid National Irbid رسالة جامعية

Nidal  Anakira
 1 

Amro Mohammad Basic Concepts of Semidirect Product 
Of Groups

512.222019AMRIrbid National Irbid رسالة جامعية

Rasheed Mahmood 
 1 

mohammed nour P-Groups & Sylow Theorems512.222019MOHIrbid National Irbid رسالة جامعية
Rasheed Mahmood 

 1 

Mayasa Number Theory and Cyclic Groups512.72019MAYIrbid National Irbid رسالة جامعية
Rasheed Mahmood 

 1 

Atallah Thamer Closed Ideal Topological Space515.732018MARIrbid National Irbid رسالة جامعية
Marian  Adeeb  

 1 

Ismaili   Fwwaz Basic Concepts of Solvable Groups512.22019ISMIrbid National Irbid رسالة جامعية
Rasheed Mahmood 

 1 

Atallah Thamer Effects of Topology Axioms on Basic 
Notations of Topology

514.3222019BAKIrbid National Irbid رسالة جامعية

Baker Jehad 
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 1 

Mohammad  Al- A Study of Compact Open Topology on 
Function Spaces

515.2232019MUAIrbid National رسالة جامعية

Muath Ali 
 1 

Hamza Ahmad Dihedral Groups512.42019HAMIrbid National Irbid رسالة جامعية
Rasheed Mahmood 

 1 

Fadi  Ahmad Basic Concepts of Locally Compact 
Topological Groups

512.222019FADIrbid National Irbid رسالة جامعية

Rasheed Mahmood 
 1 

Nidal  Anakira Numerical Solution of Third-Order 
Ordinary Differential Equations

515.3522019REE رسالة جامعية

Reem  Kanaan
 1 

Mohammad Mujalli Uniqueness Theorems For Elliptic 
Boundary Value Problems And 

Maximum Principles

515.352019RAN/اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Raneem   
 1 

Ahmad  Alsallal Maximum Principles for General 
Parabolic and Elliptic Operators

515.722019AHM/اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Mohammad Mujalli 
 1 

Atallah Thamer Some Results about Rings of 
Continuous Functions

512.42018SAMIrbid National Irbid رسالة جامعية

Sameer Walid Al- 
 1 

Mohammad  Al- Functions of Matrices512.94342019SUHIrbid National Irbid رسالة جامعية
Suhaib Abed Allah 

 1 

Mousa  Rababah Numerical Solution for Linear and 
Nonlinear Initial Value Problems

515.3552019MOUIrbid National Irbid رسالة جامعية

Nidal  Anakira
 1 
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Abaullah Mahmoud BASIC CONCEPTS OF THE 
FUNDAMENTAL GROUPS OF 

TOPOLOGICAL GRAPHS

512.552019ABDIrbid National Irbid رسالة جامعية

Rasheed Mahmood 
 1 

Hassan Mohammad Tests of Convergence of Double 
Sequence and Series of Real Numbers 

and Functions

5152019HAS رسالة جامعية

Mohammad Wajeeh 
 1 

Mahmoud  Al- Residual Power Series Method for 
Solving Initial Value Problems

515.352019MAHIrbid رسالة جامعية

Nidal  Anakira
 1 

Mohammad Mujalli Numerical Solution for Solving Linear 
and Nonlinear Ordinary Differential 

Equations

512.52019MAHIrbid National Irbid رسالة جامعية

Mohmoud  Al- 
 1 

Atallah Thamer Z-topologies5142018RAZ/اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية
Razan Abd Halim  

 1 

Abdallah  Inequalities For Eigenvalues of 
Matrices And It's Applications

512.52020AbdIrbid National Irbid رسالة جامعية

Mohammad  
 1 

Alaa  Amourah A Study on Certain Operators and 
Subclasses of Analytic Univalent 

Functions

515.32020AnaIrbid National Irbid رسالة جامعية

Anas Mohammad 
 1 

Mohammad Jamal General Principles for Higher Order 
Partial Differential Equations

515.32020MohIrbid National Irbid رسالة جامعية

Mohammad Mujalli 
 1 
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Hazem Hasan Lafe Algebraic Number Theory – 
Application of Number Theory

512.72020HazIrbid National Irbid رسالة جامعية

Rasheed Mahmood 
 1 

الدكتور محمد  وجيه   Numerical Quadrature Rules Using 
Hermite Interpolation Polynomials

512.9422020AmeIrbid National Irbid رسالة جامعية

أمين فتحي قاسم
 1 

الدكتور محمد  وجيه   Expansion of Real Functions in 
Bivariate Kind of Bernoulli and Euler 

Polynomials and Application to 
Quadrature Rules

512.9422020ThaIrbid National Irbid رسالة جامعية

ثابت طاهر بني عطا
 1 

الدكتور نضال  عناقرة Differential Transform Method for 
Solving Different Kinds of Differential 

Equations

515.352020Sha اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

شادي  الحمد
 1 

Abdalluh Hausdroff Spaces and Compact Spaces5162020Abd اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية
Mohammad  

 1 

Mohammad  Zeros Of Polynomials5102020Sak اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية
Sakha Mahmoud 

 1 

Dima Ahmad Abu Study of Lagrange Polynomials5102020Dim اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية
Mohammad  

 1 

Alaa  Amourah A Study On Certain Operators And 
Subclasses Of Analytic P-Valent 

Functions

515.72020Ola اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Ola Abd Al-Kareem 
 1 

Ahmad  Daradkh The Arithmetic - Geometric Mean 
Inequality

5162020Ahm اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Mohammad  
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 1 

Ahmad Taleb Norm and Anti-Norm for Matrices 
Inequalities

512.52020Ahm اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Mohammad  
 1 

Mohammad  Green’s Function for Laplace Equation 
in Bounded and Unbounded Domains

5152020Sal اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Saleh Ahmad 
 1 

Alaa  Amourah Certain Subclasses of Bi-univalent 
Functions

515.72020Ema اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Emad Yousef 
 1 

Nidal  Anakira Applications of Homotopy Analysis 
Method for Solving Linear and 
Nonlinear Ordinary Differential 

Equations Thesis

511.322020Tha اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Thanaa  Al-Fakeeh
 1 

Nidal  Anakira Residual Power Series Method For 
Solving Various Kinds Of Delay 

Differential Equations

515.352020Sal اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Salah  AL-Shorman
 1 

Abdallah  Alhusban Complex FUZZY Regular Semigroups511.322020Moh اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية
Mohammad Hasan 

 1 

Nidal  Anakira Residual Power Series Method For 
Solving Various Type Of Differential 

Equations

515.352020Sha اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Sharaf Al-deen 
 1 

Ahmad Jihad Bany Application of Homotopy Analysis 
Method for Solving Linear and 
Non-Linear Delay Differential 

Equations

511.322020Ahm اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية
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Nidal  Anakira Application of Homotopy Analysis 
Method for Solving Linear and 
Non-Linear Delay Differential 

Equations

511.322020Ahm اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

 1 

Jamal  Oudetallah On Feebly Pairwise Expandable Space5162020Nat اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية
Nather  Khaleh 

 1 

Abdallah  Alhusban Complex FUZZY Inverse Semigroups 
Based Complex FUZZY Spaces

511.322020Moh اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Mohammad Salih 
 1 

Anwar  AL-Rhial Study of Normal Matrices512.52020Anw اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية
Mohammad  

 1 

Mohammad  Study of the Drazin Inverse Matrix512.52021Sam اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية
Samah O. 

 1 

Khaled Mohammad Jordan's International Trading Regime 
and Integration with the Arab Region 

Through Trade Liberalisation

3402020Khaاربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

 1 

Mohammad  Monotone Matrix Functions512.52021Moh اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية
Mohammad Abd 

 1 

Planning For Health in Jordan : A New 
Approach to Old Problems

510------- رسالة جامعية

 1 

Jamal  Oudetallah On Metacompactness In Topological 
Spaces

515.732021Moh اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Mohammad  
 1 

Atef Marwan Hlial Matrix Functions and L'Hospital'S Rule 
for Matrix Functions

512.52021Ate اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Mohammad  
 1 
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Al Hareth  Bani Study of The Fractional Derivatives5102021Har اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية
Mohammad  

 1 

Elham Mohammad Cayley Hamilton Theorem5102021Elh اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية
Mohammad  

 1 

On Fekete-sezgo Functional Problem 
For Bi-Univalent Functions

5102021--- رسالة جامعية

 1 

Abdallah  Alhusban Intuitionistic FUZZY Inverse 
Semigroups

511.322021Ras اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Rashed  
 1 

Abdallah Riyad Application of Homotopy Perturbation 
Method For Solving Linear And 
Non-Linear Delay Differential 

Equations

511.322021Abd اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Nidal  Anakira
 1 

Jamal  Oudetallah Other Generalization of Paracompact 
Space

5192021Mou اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Mouath Mahmoud 
 1 

Alaa  Amourah Coefficient Bounds for Certain 
Subclasses of Bi-Univalent Functions

5102021Yaz اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Yazan Raed 
 1 

Bashar Abdullah Study of The Residue Theorem and It's 
Applications

5102021Bas اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Mohammad  
 1 

Ahed Wajeeh Comparison of Numerical Methods For 
Solving Ordinary Differential Equations

519.72021Ahe اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Nidal  Anakira
 1 

منصفحة 5152admin اسم المستخدم : 23/11/2021 التاريخ :



Alaa  Amourah On Fekete-Szego Functional Problem 
For Bi-Univalent Functions

5102021Oma اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية

Omar Nabeel 
 1 

محمد  الحوري Numerical Radius Inequalities515.2021اربدجامعة اربد الهلية محم رسالة جامعية
محمد يوسف عكور

 1 

غايه خالد الصمادي Trace Inequalities For Matrices512.94342021اربدجامعة اربد الهليةغاي رسالة جامعية
محمد  الحوري

 1 

باسمه علي بني عيسى Wave Equations with Generalized 
Conditions and Their Methods of 

Solution

اربدجامعة اربد الهلية باس515.2522021 رسالة جامعية

محمد  المحاميد
 1 

Azhar Hasan Study of Matrix Inequalities512.52021Azh اربدجامعة اربد الهلية رسالة جامعية
Mohammad  

 1 

test
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