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 .إنترنت األشياء وتطبيقاتها في مجالاألبحاث  .1
 الجامعات والمؤسسات الذكية. في مجالاألبحاث  .2
 أمن المعلومات وتراسل البيانات والشبكات. في مجالاألبحاث  .3
 .الذكاء االصطناعي وتطبيقاتها في مجالاألبحاث  .4
 معالجة اللغات الطبيعية )اللغة العربية( وتطبيقاتها. في مجالاألبحاث  .5
 علم البيانات والتنقيب في البيانات الكبيرة وتحليلها. في مجالاألبحاث  .6
تطبيقات شبكات التواصل االجتماعية والتعليم اإللكتروني  في مجالاألبحاث  .7

 والوسائط المتعددة.
تقييم السياسات االقتصادية وبرامج اإلصالح االقتصادي في األبحاث في مجال  .1

 األردن.
 .وإدارة المخاطر األزمات المالية واالقتصادية العالميةاألبحاث في مجال  .2
 .م اإللكتروني والمجتمع المعرفييالمحتوى والتعلاألبحاث في مجال  .3
ممارسة المسؤولية االجتماعية في مؤسسات القطاعين العام األبحاث في مجال  .4

 والخاص.
تقييم أخالقيات العمل وتطويرها في القطاعين العام األبحاث في مجال  .5

 والخاص.
 البطالة.فاعلية المشروعات الريادية في مواجهة مشكلة األبحاث في مجال  .6
 .استخدام تكنولوجيا الويب في التسويقاألبحاث في مجال  .7
 .التسويق اإللكتروني في السياحة األردنيةاألبحاث في مجال استخدام  .8
 .إدارة االزمات والكوارثاألبحاث في مجال  .9

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاعات األبحاث في مجال  .10
 .مختلفة

 .تطبيقات نظم دعم اإلدارة في بيئة العمل األردنيةاألبحاث في مجال  .11
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 .االندماج المصرفي وأثره في أداء البنوكاألبحاث في مجال  .12
 .السياسات النقدية والمالية األردنيةاألبحاث في مجال  .13
 .فاعلية الرقابة المالية وكفاءتهااألبحاث في مجال  .14
 .األجنبي في األردناالستثمار األبحاث في مجال  .15
 .الحوكمة المؤسسية في القطاعين العام والخاصاألبحاث في مجال  .16
تقييم كفاءة مؤسسات التشغيل والتدريب وفاعليتها في األبحاث في مجال  .17

 .القطاعين العام والخاص
 .مشكالت ترجمة العلوم في األردن في مجالاألبحاث  .1
 .معايير جودة الترجمة األدبية في مجالاألبحاث  .2
 .العالقة بين اللغة والهوية في مجالاألبحاث  .3
ترجمة أدباء العربية الكبار )المسرحيين والروائيين وكتاب  في مجالاألبحاث  .4

 .القصة القصيرة والنقاد(
 .صورة اآلخر في الفكر واألدب الغربيين في مجالاألبحاث  .5
 .األصيلتوافق ترجمة األفالم مع النص  في مجالاألبحاث  .6
 لمجتمعي.عوامل الخطورة في العنف ا في مجالاألبحاث  .7
 .تحقيق النصوص التراثية األردنية في مجال األدب والتاريخ في مجالاألبحاث  .8
أثر المؤسسات األردنية في الحفاظ على اللغة العربية  في مجالاألبحاث  .9

 .والهوية الوطنية
 .ن ودورهم في الحفاظ على الهوية الوطنيةيالهاشمي في مجالاألبحاث  .10
 .أثر القيم االجتماعية في التحصين ضد الفساد في مجالاألبحاث  .11
 ودور المؤسسات األردنية فيها.مشكالت التعريب ومعوقاته  في مجالألبحاث ا .12
ة الرياضية في التطبيقات الطبية والفيزيائية جاستخدام النمذ في مجالألبحاث ا .13

 .والهندسية
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استخدام النمذجة الرياضية في هندسة المياه الجوفية  في مجالألبحاث ا .14
 نها وتلوثها.وسريا

تصميم التجارب العملية في الطب وإجراء التحليل  في مجالألبحاث ا .15
 .اإلحصائي لها بالتعاون مع األطباء

تصميم طرق عددية إليجاد حلول للمعادالت والنماذج  في مجالألبحاث ا .16
 .الرياضية

 التشريع(. –األبحاث في مجال حقوق اإلنسان )الممارسات  .1
 األبحاث في مجال االقتصاد والسوق. .2
 األبحاث في مجال التوصية والفكر المتطرف. .3
واالجتماعية ألبحاث في مجال االتجاهات المعاصرة في الدراسات اإلنسانية ا .4

 وتشريعاتها.
 األبحاث في مجال انتاج مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات والسرطانات. .1
 األبحاث في مجال قابلية النباتات الطبية في األردن وأثارها. .2
للكشف عن المواد الفعالة في النباتات الطبية  طرائقاألبحاث في مجال تطوير  .3

 وتحديد تراكيزها.
 األبحاث في مجال العوامل البيئية والجينية المرتبطة باألمراض وتأثيرها. .4
 األبحاث في مجال تصميم وتطوير األشكال الدوائية. .5
 األبحاث في مجال العوامل المرتبطة باالضطرابات الطبية. .6
 األبحاث في مجال تأثير بعض المركبات الطبيعية والصناعية على تخثر الدم. .7
إعداد المعلمين في ضوء المعايير العالمية، استراتيجيات  في مجالاألبحاث  .1

 تطوير خطط التدريب الميداني بما يتوافق مع االتجاهات الحديثة في التدريب.و 
االستراتيجيات التعليمية التي تحقق األهداف التربوية في كل  في مجالاألبحاث  .2

 المراحل الدراسية.
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بناء برامج تعليم مستمر تواكب التطور المعرفي السريع في  في مجالاألبحاث  .3
 العالم.

مة مخرجات التعليم العالي في األردن لحاجات ءمدى مال في مجالاألبحاث  .4
 سوق العمل.

 األبحاث في مجال تطوير برامج أكاديمية نوعية في المجاالت التربوية. .5
األبحاث في مجال استراتيجيات تعلم األطفال العاديين وذوي اإلعاقة  .6

 والموهوبين.
األبحاث في مجال االحتياجات التدريبية لمعلمي الطلبة العاديين وذوي اإلعاقة  .7

 والموهوبين.
األبحاث في مجال دراسة مناهج المراحل الدراسية المختلفة وتطويرها بما يضمن  .8

 .تمثيلها للمعايير الوطنية
األبحاث في مجال بناء االختبارات النفسية والتربوية وتطوير المقاييس لتتناسب  .9

 مع البيئة المحلية.
 رشادية والنفسية لمختلف شرائح المجتمع.إلاألبحاث في مجال تطوير البرامج ا .10
 تطبيق التقنيات الحديثة في مجاالت الطاقة والمياه والبيئة.األبحاث في مجال  .1

إنتاج مواد بناء خفيفة قليلة التكاليف من مواد خامات األبحاث في مجال  .2
 أردنية.

استخدام المخلفات الصناعية والتعدينية في صناعة اإلسمنت األبحاث في مجال  .3
 في األردن.

 تطوير اإلدارة التعاقدية للمشاريع وتنظيم العمليات اإلنشائية.األبحاث في مجال  .4

 ر التلوث غير التقليدية.كشف مصاداألبحاث في مجال  .5

تطبيق اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والسائلة وطرائق األبحاث في مجال  .6
 معالجتها واالستفادة منها.
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 تقييم األثر البيئي للمشاريع الهندسية.األبحاث في مجال  .7

بالقطاعات الهندسية زيادة فعالية استخدام الطاقات المتجددة األبحاث في مجال  .8
 المختلفة.

تأثير التصميم والتخطيط الحضري في شبكة طرق األبحاث في مجال  .9
 المواصالت والسالمة المرورية.

 تطوير تطبيق المباني الخضراء.األبحاث في مجال  .10

تقييم دور الهندسة القيمية في تحسين الجودة وخفض كلفة ألبحاث في مجال ا .11
 التنفيذ والتشغيل.

 في مجال تطبيقات نظم دعم اإلدارة في بيئة الطيران.األبحاث  .1
في مجال تطوير وزيادة استخدامات تكنولوجيا المعلومات في قطاع األبحاث  .2

 (.(Virtual Reality, augmented Reality, Mixed Realityالطيران لـ: 

ومعاييره في قطاع في مجال إدارة المحتوى اإللكتروني العربي األبحاث  .3
 الطيران.

 في مجال تطوير المحتوى العربي المتخصص في بيئة الطيران.األبحاث  .4
في مجال إيجاد حلول تطبيقية ومادية لالستفادة من الطاقة الشمسية األبحاث  .5

 في قطاع الطيران.
في مجال تصميم تطبيقات وبرمجيات تعليم إلكتروني تفاعلي في بيئة األبحاث  .6

 الطيران.
 في مجال إيجاد حلول تطبيقية تتعلق بأنظمة التحكم.بحاث األ .7
 في مجال تطوير البنية التحتية لنظم المعلومات الجغرافية.األبحاث  .8
في مجال تطوير برمجيات وخوارزميات ألمن اتصاالت قطاع األبحاث  .9

 الطيران.
 


