
تاريخ الدعمعنوان البحثالكليةاسم الباحثالتسلسل
-Culture media composition and reduction potential optimization of myceliaالعلومالطالبة رشا عبد الرحمن الخطيب1

free filtrate for biosynthesis of silver nanoparticles using the fungus 
Rhizopus stolonifer MR 11

27/01/2021

 capability of using phenol as growth substrate by using growth promoterالعلومالطالبة خلود دخل هللا الشياب2
producing Serratia odorifera

27/01/2021

 The infuluence of PH variation on the biosynthesis of gold nanoparticaes byالعلومالطالبة منال محمد الطراونة3
Rhizopus stolonifer MR 11

27/01/2021

 Conagulation Enhancement of alghabawi landfill leachate using seeds ofالهندسةالطالبة شرين نايف الطراونة4
moringa oleifera

27/01/2021

 study the infulance of network distribution system on the quality of drinkingالهندسةالطالبة بثينة محمد العبيسات5
water in alkarak province

27/01/2021

 evaluation of the impact of allajjoun dam on the related water resources andالهندسةالطالبة زين محمد المعايطة6
the deposits of oil shale in the surrounding area

27/01/2021

 assessemnt of climate change impact on water resources in the regionالهندسةالطالبة سلسبيل سليمان الشقور7
between wadi alwala and rashadeah highlands

27/01/2021

 The effect of a varied high-intensity traning program on improvin some ofعلوم الرياضةالطالب معاذ فؤاد ملكاوي8
the anaerobic physical and physiological abilities of junio soccer

27/01/2021

 The expected trends of climate change in Jordan and its impact on theالهندسةالطالبة دينا عاكف القطامين9
various element of the enviroment on albuqea basin

27/01/2021

 Evaluation of the impact of wadi ibn hammad dam on the surface andالهندسةالطالبة روعة محمود السحيمات10
groundwater before and after the dam

27/01/2021

 qualitative and quantitative evaluation of the major springs water in busiraالهندسةالطالبة فاتن فيصل الرفوع11
district according to drinking water standard

27/01/2021

 the potential production and utilization of biochar from sewage sludge: aالهندسةالطالبة تقى عادل المرايات12
pilot study

27/01/2021

 using green banana pulp flour as a functional ingredient in pita breadالزراعةالطالب معاذ نياز الضالعين13
processing

27/01/2021

performance analysis of nano-lubrication of plane inclined slider bearing27/01/2021الهندسةالطالب معتز سند الطراونة14

عام ٢٠٢١
مقدار الدعم خالل العام ١٠٦٢٥٨٥ الف دينار من جامعة مؤتة



 the effect of nitriding parameter of cutting tool on machinability in turningالهندسةالطالبة شذى عادل السحيمات15
operations

27/01/2021

 expermintal study of the performance of compression ignition engine andالهندسةالطالب راشد ذياب النزال16
emissions using various biodiesesl blends

27/01/2021

 expermintal study on the effect of dust accumalation and operatingالهندسةالطالبة ريم علي العبيسات17
temprature on power outlet of a PV system in Jordan

27/01/2021

ً العلوما.د.محمد العنبر18 11/03/2021ترتيب جامعة مؤتة في تصنيف QS عالمياً وعربياً ومحليا
 Study the impact of interfacial layer properties on efficiency ofالعلومد.حمود الضمور19

organic/inorganic solar cells
22/03/2021

Microscopic studies of many-body systems using monto carlo techniques 22/03/2021العلومد.عامر العقيلي20
synthesis of and biological activities of thiacrown ethers derived indoles22/03/2021العلوما.د.محمد االشرم21
 evaluate the immunomodulatory and antioxidant effect of co-admission ofالعلومد.ابراهيم المجالي22

resin and some novel extracts obtained from propolis and nigella sativa 
22/03/2021

 utilization of silica nanoparticales for selective captureing uranyl ion fromالعلوما.د.محمد العنبر23
nuclear wastwater: experimental model study 

22/03/2021

 assessment of antioxidant antibacterial antihemolytic and antiproliferativeالعلوما.د.عمر عطروز24
activities of green synthesized silver nanoparticles using different plant 

extracts
22/03/2021

 study on the chemical and physical and biological changes on drinking waterالهندسةا.د. عدنان الحراحشة25
quality during a supplying process from source to consumer alkarak water 

distribution system as acase study 
22/03/2021

22/03/2021دليل سياسات الجودة في جامعة مؤتةالتربويةا.د. باسم الحوامدة26
greek and latin inscription from transjordan 22/03/2021العلوم االجتماعيةد. مسلم الرواحنة27
 peers tutoring to teach and practice life-skills based on moderate beliefs andالتربويةد.باسم دحادحة28

acceptance the others among the jordanian youths
22/03/2021

designing nanomedicine for enhanced drug efficacy in cancer therapy22/03/2021الصيدلةد.عفاف النداف29
 preperation and characterization of some new calix[n] arenes and study theirالصيدلةد.طايل الحجران30

ability to work as host for the some drugs and some orgnic compounds
22/03/2021



 screening of homogentisate oxidase gene variants among alkaptonuriaالطبد.نسرين موافي31
families in Jordan

22/03/2021

impact of the oral pentavalent rotavirus vaccine in karak Jordan22/03/2021الطبد. عمر نافع32
 retrospective cohort study of celiac disease in children with down syndromeالطبد. عمر نافع33

in Jordan 
22/03/2021

 assessment of chlqmydia pneumoniae infection in jordanian patient with typeالطبد.محمد ابو لباد34
1 diabetes mellitus

22/03/2021

 Identification of organic compounds in medicinal plants used in treatment ofالصيدلةد.موسى المغاربة35
urinary stones in Jordan

22/03/2021

discovery of enzymes from jordanian environment22/03/2021الصيدلةد.ياسر جابر36
design synthesis and biological evaluation of indole based CB2 modulator22/03/2021العلومد.صالح الطراونة37
 modulation of spatial memory and hippocampal neurogenesis byالعلومد.نافع الطورة38

multisession-tDCS coupling with tACS in rat model with alzhemer disease
22/03/2021

 biosynthesis charactization and antimicrobial activity of silverالعلومد.خالد خليفات39
nanoparticales by using new fungal species and synergistic activity of silver 

nanoparticals with various common medicinal plant used in Jordan 
22/03/2021

 evaluation of antioxident, anti-inflammatory, antiproferation and apoptosisالعلومد.احمد الجعافرة40
induction effects of local ephedra medicinal plant (Ephed sinica and Ephedra 

Nevadensis) on cancer cell lines
22/03/2021

 evaluation of antioxidant and inhibitory activity of medicinanl plant extractsالعلومد.راكان الطراونة41
in Jordan

22/03/2021

15/04/2021اثر تطبيق التعليم األلكتروني على تحصيل الطلبة في جامعة مؤتةاألعمالد. عبادة الحباشنة42
 Recombinant protein expression for SARS-CoV2 diagnosis vaccine الطبد. حامد الزعبي43

production
22/03/2021

  ا. الطالب محمد حمدان احمد     ٢. 44
الطالب احمد فايز غوانمة

 Enhanced field emission properties of composite metallic cathodes, withالعلوم
carbon black nanoparicles and paste carbon black nanoparticles with 

epoxylite EPR-427/01/2021
26/04/2021دور الجمعيات التعاونية في تخفيض معدالت الفقر والبطالة "دراسة حالة محافظة الكرك"االعمالد. حسن العمرو45



 برنامج ارشادي مستند الي الفصول االفتراضي في تحسين الوعي المهني وخفض قلق المستقبلالعلوم التربويةد. احمد أبو اسعد46
26/04/2021لدى أمهات ذوي االحتياجات الخاصة

27/04/2021تعزيز قيم التربية للمواطنة في جامعة مؤتةالعلوم التربويةد. احمد بني ملحم47
استخدام الزالت الفطرية كوسيلة للتصنيع الحيوي لجسيمات الفضة الثانونية ونشاطها المضادالعلومالطالبة أرام ماجد الصعوب48

03/05/2021للبكتيريا
تأثير النعناع وزيت اكليل الجبل على التعلم االجباري السلبي والذاكرة المكانية على اعراض فقدانالعلومالطالبة رواند حيدر الضمور49

03/05/2021الذاكرة باستخدام جرذ مصاب بمرض شبيه بالزهايمر كنموذج
النشاط التازري للمضادات الحيوية والجسيمات النانوية المصنعة بيولوجيا من الفطريات المعزولةالعلومالطالبة وقار خليفات50

03/05/2021من الهواء
17/06/2021إعادة تدوير مخلفات المواد الصناعية إلى سبيكة مركبة جديدة بإستخدام تقنية التلبيد.الهندسةد. سعد الرواشدة51
17/06/2021تصميم هوائي لتطبيقات الجيل الخامس من خالل االنماط الثنائية المركبةالهندسةالطالبة امجاد التخاينة52
17/06/2021تحليل أطراف الموليبدينوم النانوية بطالء ٢٣٠١ راتنجات االيبوكسيالعلومالطالب عامر المعاني53
17/06/2021تأثير دمج مخلفات الزجاج في الخلطات الخرسانية على خواص الخرسانةالهندسةالطالب فراس العوابدة54
17/06/2021انبعاث المجال االلكتروني من اطراف الموليبدينوم المطلية: الوصف والتحليلالعلومالطالب عالء الدين الجعافرة55
غموض الهرمية والحدود المختلفة وعالقتها بتحمل المسؤولية لدى مراجعات مكاتب االصالحالعلوم التربويةالطالبة لينا عماد القرالة56

17/06/2021والتوفيق االسري
عالقة رأس المال النفسي في االتزان االنفعالي والدافعية المهنية لدى المرشدين التربويين فيالعلوم التربويةالطالبة امجاد المحاميد57

08/07/2021محافظة الكرك
08/07/2021استقالب النيتروجين في اوراق حب الرشاد استجابة الجهاد الجفافالعلومالطالب سالم المحاسنة58
08/07/2021تاثير تطبيق الفحم على نمو حب الرشاد اثناء االجهاد الملحيالعلومالطالبة ساجده الخوالدة59
تحسين اداء اطراف الياف الكربون غير المطلية من خالل التحقيق في تاثيرات طالء االيبوكسيالعلومالطالب علي القيسي60

٤٧٨08/07/2021 من الياف الكربون على انبعاثها االلكتروني
08/07/2021تحليل متقدم الشكال بواعث االلكترونات النانوية المصنعة من مادة النحاسالعلومالطالب عادل ابو عمرو61
08/07/2021االنبعاث االلكتروني من اقطاب النحاس ذات المنطقة العريضة وخصائصهاالعلومالطالبة اسيل عامر الجبارات62



08/07/2021تحليل الطاقة والكفأه المثالية لمحطة طاقة مركبة في االردنالهندسةالطالب عبيدة الطراونة63
تقييم اداء تبريد االلواح الشمسية الكهروضوئية تحت تركيزات مختلفة ومعدل تدفق بالسوائلالهندسةالطالب علي عادل النداوي64

08/07/2021النانوية
08/07/2021تحسين اداء االلواح الكهروضوئية باستخدام زعانف على شكل ومساحة مختلفةالهندسةالطالب احمد العلواني65
تصميم هوائي عريض النطاق بخصائص مرشح من عوازل زنانة مشتقة من شكل متوازيالهندسةالطالبة نسرين محمد مرعي66

08/07/2021المستطيالت للتطبيقات الالسلكية الحديثة
08/07/2021إدارة التاثير الحراري للجدران الخضراء على الفرغات الداخليه للمباني في مدينة العقبةالهندسةالطالبة مريم الخلوف67
11/10/2021تقييم فعالية نبات النبيتا على اضعاف القدرة االمراضية لبكتيريا السيدوموناس وفطر الكانديداالعلومد. هيثم القرالة68
دراسة خصائص االنبعاث االلكتروني من مادة الموليبدينوم المحضرة على شكل بواعث نانوية معالعلومد. مروان الموسى69

11/10/2021دراسة تأثير بناء طبقة عازلة عليها
تخزين الطاقة الحرارية باستخدام مادة متغيرة الحالة في مجع الطاقة الشمسية ذو األنابيبالهندسةالطالب اكثم محي محمد شريف70

11/10/2021المفرغة
11/10/2021تصميم نظام هجين بالطاقة الشمسية والرياح الضاءة مصابيح الليد على اعمدة الطرق السريعةالهندسةالطالب ندوان مجيد علي الجبوري71
القدرة التنبؤية لجودة الحياة في كل من المناعة النفسية واليقظة العلية لدى عينة من طالبالعلوم التربويةالطالبة وفاء محمد ابو صويص72

11/10/2021الدراسات العيا في جامعة مؤتة
عالقة مركز الضبط بسمات الشخصية والتفكير االخالقي لدى عينة من طلبة جامعة البلقاءالعلوم التربويةالطالبة هديل زياد الشوابكة73

11/10/2021التطبيقية
التوافق الزواجي وعالقته بالمرونة النفسية والدافعية المهنية لدى العاملين في القطاع الصحي فيالعلوم التربويةالطالبة دياال احمد الطراونة74

11/10/2021محافظة الكرك
دراسة في انبات جبوب لقاح نخيل التمر وحيويتها وطول انبوبه حبوب اللقاح وتحملها للتذبذبالزراعةالطالب محمد سعيد الطراونة70

11/10/2021في درجات الحرارة كاستجابة لبعض الهرمونات
11/10/2021صنع وتوصيف محفزات انود جديدة ذات اداء اعلى لحاليا وقود عشاء التبادل البروتينيالعلومالدكتور راكان الطراونة71


