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  تـقـديـم
 
رئـيس الـس األعلـى للعلـوم     ) حفظه اهللا(برعاية كرمية من صاحب السمو امللكي األمري احلسن بن طالل املعظم  

بتاريخ  شر القادمةوالتكنولوجيا، مت إطالق مشروع حتديد أولويات البحث العلمي يف اململكة األردنية اهلامشية للسنوات الع
من صندوق دعم البحث العلمي كترمجة عملية حلرص الس األعلى للعلوم والتكنولوجيا علـى   املدعوم ١٨/٨/٢٠٠٩
خريطة واضحة للباحث األردين واستشراف البحث العلمي وأولوياته املستقبلية، وذلك باستخدام منهجية علميـة   رسم

فيها املئات من اخلرباء واملختصني من ذوي الرؤية الثاقبة يف استقراء احلاجات الوطنية ، اليت شارك )Delphiدلفاي (عاملية 
العلـوم   -وألول مـرة -من البحث العلمي والتطوير يف القطاعات املختلفة، اليت حتددت يف أربعة عشر قطاعاً مشلـت  

نون واإلعالم، مما أسبغ على هذه املشاركة السمة اإلنسانية والتربوية واالجتماعية واإلسالمية واألمن الوطين والثقافة والف
عزز مصداقية النتائج اليت متخضت عنها، ومنحها قيمةً وطنيةً مهمةً تستحق الدعم علـى الصـعيدين   والوطنية الشاملة، 
  .الوطين والعاملي

  
حتديـد أولويـات البحـث    وما متخض عنه مشروع  ،إنَّ املطلع على واقع البحث العلمي يف اململكة األردنية اهلامشية

العلمي، يرى املخزون اهلائل من املسائل البحثية املهمة يف القطاعات املتعددة ذات األمهية القصوى اليت ميكن أن يتصـدى  
هلا الباحثون، وذلك للمشاركة يف حل العديد من املشكالت اليت تعاين منها القطاعات املختلفة يف االقتصاد الوطين، األمر 

  .ن يسهم يف دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف اململكةأه الذي من شأن
  

اجلامعات واملؤسسات واملراكز املعنية بالبحث العلمي توجيـه عنايـة البـاحثني إىل     نأمل منومن هذا املنطلق، فإننا 
خدمةً لدفع مسرية مؤسساتنا ووطننا واالرتقاء مبسرية البحث العلمي فيه ودفعه لألمام، االستفادة من هذا اجلهد الوطين، 

صـاحب  تطلعات انسجاماً مع توجهات سيد البالد جاللة امللك عبد اهللا الثاين ابن احلسني املعظم أعز اهللا ملكه ووذلك 
املنشود الذي ينطلق من حتديد األولويات الوطنيـة  السمو امللكي األمري احلسن بن طالل املعظم يف حتقيق التغيري اإلجيايب 

  .يف بالدنا من خالل البحث العلمي املوجه والرصني  التنموية تواجه املسريةومعاجلة املشكالت اليت 
  

  األمني العام للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا
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  لمة اللجنة التوجيهية آ
  

 م تظاهرة علمية وطنيـة ٢٠٢٠-٢٠١١اململكة األردنية اهلامشية للسنوات يعد مشروع حتديد أولويات البحث العلمي يف 
بشأن أمهية دور البحث العلمي يف ) أعزه اهللا(امللك عبد اهللا الثاين ابن احلسني املعظم  جتسد رؤى صاحب اجلاللة اهلامشية

للوصول اىل ) حفظه اهللا(ل املعظم صاحب السمو امللكي األمري احلسن بن طالوتطلعات حتقيق التنمية الشاملة املستدامة، 
التنسيق الفعـال بـني الـس األعلـى للعلـوم       تعزز، للعلوم والتكنولوجيا واالبداع وطنية فاعلة سياسة واستراتيجية

والتكنولوجيا وصندوق دعم البحث العلمي بغية توجيه اإلنفاق على البحث العلمي حنو ااالت اليت حتتاجهـا اخلطـط   
  .ماعية واالقتصادية وتفرضها حتديات العصر وحمركات التغيري الوطنية واإلقليمية والعامليةالتنموية االجت

  
اليت أثبتت جناعتها علـى املسـتوى   ) Delphi(ولضمان حتقيق أهداف املشروع مبوضوعية، مت تطبيق منهجية دلفاي 

لس األعلـى للعلـوم   اوقد حرص . العاملي يف رسم السياسات وحتديد األولويات من قبل أصحاب اخلربة واالختصاص
والتكنولوجيا على تنفيذ املشروع ضمن اإلطار الزمين احملدد له، فشكّل جلنة توجيهية وأخرى فنية وأربع عشـرة جلنـة   
قطاعية غطت احلقول العلمية كافة، وشارك يف عضويتها باحثون وخرباء من خمتلف اجلامعات واملؤسسات البحثية وممثلون 

  .قطاعني العام واخلاص واتمع املدينعن مؤسسات ال
  

ومن اجلدير بالذكر أن  ،لقد أعدت اللجنة التوجيهية اخلطة التنفيذية للمشروع، اليت حددت املراحل الزمنية ومهام اللجان
منهجية دلفاي استوجبت االستعانة بآراء مئات اخلرباء والباحثني من غري أعضاء اللجان القطاعيـة لتحديـد املوضـوعات    
الرئيسية واملسائل البحثية لكل قطاع، وتطلب هذا األمر جهوداً لوجستية كبرية، وخباصة يف حتديـد عنـاوين املشـاركني    

وللحد من اخللط بني املوضوعات الرئيسية واملسائل البحثية ومنـع  . وإرسال االستبانات واستالمها وحتليلها حسب األصول
قدت اللجنة التوجيهية عدة اجتماعات حبضور رؤساء اللجان القطاعية وأعضـاء  تكرار املسائل البحثية يف أكثر من قطاع، ع

وخباصة بعد ما تـبني وجـود    ،منهجية دلفاي االمجاع على تطبيقوال بد من التنويه إىل أنه مل يكن باإلمكان . اللجنة الفنية
اء اللجان من جهة أخرى خبصـوص  اختالف يف وجهات النظر بني أعضاء اللجان القطاعية من جهة واخلرباء من غري أعض

حتديد املسائل البحثية ذات األولوية الوطنية، فكان ال بد من االعتماد على خربات أعضاء اللجان القطاعية لتحديد املسـائل  
  .البحثية ذات األولوية القصوى واألقل أولوية

  
الوطنيـة للعلـوم   ياسة واالسـتراتيجية  يتزامن إجناز هذا املشروع مع مشاريع ومبادرات وطنية أخرى أمهها إعداد الس

م، ومحلة فرسان التغيري يف مواجهة حمركات التغيري اليت تقودهـا صـاحبة   ٢٠١٦- ٢٠١٢للسنوات  والتكنولوجيا واالبداع
مل أن تسهم مجيعها يف تأطري وتوجيه اإلنفاق علـى  ؤومن امل). حفظها اهللا(السمو امللكي األمرية مسية بنت احلسن املعظمة 

ات البحث العلمي اليت ختدم الربامج التنموية التنفيذية للحكومة، املنبثقة عن برامج األجندة الوطنية وكلنا األردن، وتعزز أولوي
  .والتطوير واإلبداع املتقدمة واالبتكاراستخدام التكنولوجيا  من خاللتنافسية االقتصاد األردين 

  
  رئيس اللجنة التوجيهية

  
  تـركي عبيدات . د
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  ةـــالمقدم

  

للرؤى امللكية السامية يف تعزيز دور البحث العلمي يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اململكة األردنية  جتسيداً
السياسة "حتقيقاً ملضمون اخلاصة مبحور البحث العلمي، و" كلنا األردن"و " األجندة الوطنية"ويف ضوء توصيات  اهلامشية،
اليت أعدها الس األعلى )" م٢٠١٠-٢٠٠٦(هلا للسنواتواخلطة التنفيذية ة لمية والتكنولوجية الوطنيالع ستراتيجيةواال
ستراتيجية الوطنية لصندوق دعم البحث العلمي يف وزارة التعليم العايل والبحث والتكنولوجيا، وانسجاماً مع اال للعلوم

، وتعزيزاً للتعاون "لس األعلى للعلوم والتكنولوجيا يف جمال عملهتوثيق وتنسيق التعاون مع ا" ؛العلمي يف حمورها الرابع
 اململكة األردنية اهلامشيةحتديد أولويات البحث العلمي يف "جاء مشروع  ،القائم بينهما يف جمال البحث العلمي

ات األردنية لريسم الطريق أمام املؤسسات الوطنية والباحثني يف اجلامع ")م٢٠٢٠-٢٠١١( العشر القادمة لسنواتل
  .ومراكز البحث والتطوير مسامهة يف حتقيق التنمية الوطنية الشاملة املستدامة ملواكبة التطور العلمي والتكنولوجي

  
الوطنية  األولويات حتديدال بد من كان  ،يل دور البحث العلمي يف التنمية االقتصادية واالجتماعيةعتف ومن أجل

بالنشاطات العلمية والتكنولوجية واإلبداع  ةلسياسات واالستراتيجيات الوطنية املعنياستركز عليها  اليت والتطوير للبحث
ومن هنا جاء هذا املشروع  .اليت توليها املؤسسات ذات العالقة جل اهتمامها ومبادراته البحث والتطويرمبا فيها نشاطات 
  . األردنيف والتطوير مي وضع أسس التخطيط السليم والفاعل ملسرية البحث العل الوطين اهلام دف

  
تغطي مجيع ااالت  جلنة قطاعية هلذا الغرض ةمت تشكيل أربع عشر ؛ إذْكافة العلميةيتناول املشروع القطاعات 

خمتلف املؤسسات الوطنية من وميثل هؤالء . منها جمموعة من اخلرباء والباحثني واملتخصصني تضم كلٌّو واحلقول العلمية،
ناهيك عن أعضاء ومؤسسات اتمع املدين،  ،القطاع اخلاصمؤسسات واخلاصة، واملراكز العلمية، و اجلامعات احلكومية
إضافة إىل ، باحثاً وخمتصاً وثالثون وتسعةمئة  )١٣٩(ومبا جمموعه  اللجنة الفنية للمشروعأعضاء ، واللجنة التوجيهية

قاموا بتعبئة االستبانات اخلاصة باجلوالت لذين ا خبرياً هم جمموع نيمخسمئة وسبع )٥٧٠( بـ هذه اللجاناستعانة 
  . األربع
  

  :ما يليفيوتتمثل األهداف التفصيلية للمشروع 
العشر  للسنواتأولويات البحث العلمي يف خمتلف جماالت العلوم والتكنولوجيا واإلبداع موضوعات حتديد  .١

  .القادمة
 .ضمن املوضوعات الرئيسة ذات األولوية القصوى واألقل أولويةحتديد املسائل البحثية  .٢
من خالل حتديد املسائل البحثية ذات األولوية القصوى ضمن  ميتوجيه الباحثني حنو مسارات البحث العل .٣

 .املوضوعات الرئيسة
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اصة إذا استندت تلك األولويات وخب ،يدعم القدرة على اختاذ القراريف البحث العلمي  فالتحديد املسبق لالولويات
لذا فإن هذه األولويات تتميز مبصداقية عالية مما حيفز الباحثني يف  .االستعانة م تفاء ومتّمن خرباء أكْ على رؤية وبصرية

على  مشاريع حبثية للحصول على الدعم من اجلهات املعنية مقترحاتمن خالل إعداد  لتبنيها املؤسسات واملراكز البحثية
أهدافاً  - إضافة اىل األهداف املباشرة  ن حتديد األولويات البحثية قد حققويف هذه احلالة يكو .املستويني الوطين والعاملي

املتعلقة بالبحث غري مباشرة تتمثل يف زيادة الكفاءة الداخلية للتشريعات املعتمدة يف املؤسسات واملراكز العلمية والبحثية 
ويات يف تسهم األولمن مثّ و ليت متّ حتديدها،ا من األولويات انطالقاًتوجيه الدعم واالستثمار يف البحث العلمي و يالعلم

يترتب عليه دفع عجلة التنمية يف ااالت املتعددة، وهنا تتحقق اجلدوى االقتصادية معاجلة املشكالت الوطنية، األمر الذي 
الوطنية يف  اتباملتطلب، سيما إذا اقترنت نوعية البحث العلمي أو دعمه يف أعلى درجاا عند االستثمار يف البحث العلمي

  . ومتت مواءمته مع تلك املتطلبات القطاعات املختلفة
  

بغية وتفسح املسائل البحثية ذات األولوية الوطنية اال أمام مؤسسات البحث العلمي والباحثني فيها للعمل اجلماعي 
بني مؤسسات البحث العلمي بني هذه املؤسسات والباحثني فيها أو بينها و واإلبداع سواًءوالتطوير بالبحث  االرتقاء

أن استنبات جمموعات  أضف إىل ذلكاملرموقة عاملياً مما يعزز البيئات التمكينية الالزمة للبحث العلمي واملعرفة العلمية، 
على مدى التعاون بني املؤسسات العلمية والبحثية والقطاعات قوياً البحث والتطوير بني املؤسسات املختلفة يعد مؤشراً 

  . ة الذي قد يتحقق من خالل هذا املشروعاإلنتاجي
من  واألمنيةواإلعالمية حتديد األولويات البحثية يف القطاعات العلمية واالجتماعية واإلنسانية والتربوية والثقافية  إنّ

وم التوازن بني القطاعات املختلفة مما ينعكس إجياباً على مفهوحيقق مسة الشمولية  شأنه أن يضفي على البحث العلمي
  . التنمية الشاملة

  
 لى طريق بلورةعيتطلع الس األعلى للعلوم والتكنولوجيا إىل أن يكون هذا املشروع الوطين اهلام خطوة أوىل كما 

إىل أن تصبح هذه الرؤية  ويطمح الس رؤية وطنية متكاملة لدور البحث العلمي يف النهوض بالتنمية االقتصادية الشاملة،
املستفيدين يف القطاعات االقتصادية و ومؤسساته، اتمع العلمي والتكنولوجي أفراد ني كافة املعنيني منا بمشتركً قامساً

  .دفعة قوية البحث والتطوير اليت مت حتديدها يف هذا املشروع تدف إعطاء أولويا إىل متخذي القرار،و ،واالجتماعية
  

ار الدقيق للسياسة الوطنية يف جمال توجيه اجلهود واملبادرات ومن املؤمل أن تكون نتائج هذا املشروع قد حددت اإلط
مبا حيقق التنمية االقتصادية  ،هلاورصد املوارد الالزمة  ورعايتها، ومتويلها الوطنية حنو دعم مشروعات البحث والتطوير

  .واالجتماعية يف بلدنا الغايل
  

التقييم الدوري يبقى و عملية مستمرة ومتكاملة، ية اهلامشيةاململكة األردنيف  والتطوير حتديد أولويات البحث العلميإن 
  .ملصداقيتها وجناحها أكيدة ضمانة ذه العمليةهل



 

 ٩

  ة العملـمنهجي
  

  
واحدة من أكثر الطرق مالئمة للحصول  ، نظراً ألنهالتطبيقها يف هذا املشروع (Delphi) دلفاي منهجيةمت اختيار 

ستشرافية والتنبؤية يف الدراسات املستقبلية، كما أشهر األساليب االمن  ك املنهجيةتل تعدو. على إمجاع يف مسألة وطنية
بني االنسجام حتقيق وتساق اال لتعزيزمنهجية عالوة على أا البدائل، حتديد رسم السياسات و يف تساعد صاحب القرار

االستبانات املتتالية يف معاجلة املعلومات  وتتضمن منهجية دلفاي سلسلة من. اخلرباء يف جمال قرار أو قضية ختص املستقبل
  .اليت ميتلكها اخلرباء يف جمال معني

 
لكي يتم تاليف تأثري  ،بني اخلرباء دومنا تفاعل مباشراملهمة  تشكالاملدلفاي بتحقيق اإلمجاع يف حل  منهجيةسمح تو

التفكري املستقل للخرباء والتكوين املدروس سلوب يف تأكيد هذا األيسهم  من مثّقرارات اموعة، و يفاألعضاء البارزين 
يف تقليل العوامل الذاتية اليت تؤثر يف  األمر الذي يلعب دوراً ،ويعمل على إزالة أي ضغط على األفكار املطروحة لآلراء،
  .االقتناع الظاهريبناًء على ما  يف أمرٍاحلكم 
 

 :طوات التاليةاخلعرب على حتديد اخليارات ومناقشتها  نهجيةوتعتمد هذه امل
 
 .حتديد املوضوع .١
 .والرؤية املستقبليةحتديد األعضاء املشاركني من اخلرباء وذوي الرأي  .٢
، ةتصميم قائمة أسئلة حتتوي على تساؤالت عن خيارات احلل، يلي ذلك إرسال القائمة إىل اخلرباء كل على حد .٣

 .آلرائهمطلباً 
 .موجزتقرير  يفتشاة، وكتابة ذلك وجتميعها يف جمموعات م واختصارهاحتليل اإلجابات  .٤
بالنسبة لتوقعام عن احللول  أن يسجلوا ردود أفعاهلم اليهمللخرباء مرة ثانية، والطلب  وجزإرسال التقرير امل .٥

 .واملشكلة
 .مرة أخرىواخلطوة اخلامسة اخلطوة الرابعة كل من  كرارت .٦
 .سلوب حل املشكلة بالتفصيلشكل تقرير ائي يتضمن أ يفجتميع اآلراء النهائية ووضعها  .٧

 
تناسب أا دلفاي حتتاج إىل وقت طويل نسبياً انتظاراً لردود اخلرباء وكتابة التقارير، و منهجيةويالحظ أن 

  .الدقيقستراتيجي الالتخطيط ايتطلب حلها املشكالت املعقدة اليت 
مت  فقد ؛شروعامل التحقيق أهداف هذدلفاي جلعلها أكثر مواءمة  منهجيةالتعديالت والتغيريات على  أجريتلقد 

والت ج أربعيف  ومر املشروع. بالنسبة لتوقعام ل اخلرباءافعأ ودفيها تسجيل رد يطلبالتجاوز عن اخلطوة اخلامسة اليت 
ه ذم بتعبئة هاوق. ة اليت تليهامدخالت لالستبان ةنايث تشكّل خمرجات كل استبحبأربع استبانات،  تضمنمتتابعة ت
الذين مت اختيارهم من قبل اللجان القطاعية، باإلضافة إىل أعضاء اللجان القطاعية عدد من املختصني واخلرباء  ناتاالستبا

  . كلما اقتضت الضرورة ذلك
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  التمهيد لبدء املشروع  -
 

  :مت التمهيد لبدء املشروع من خالل القيام باخلطوات التالية
 
 .) هـ(حق املل ، انظرتشكيل اللجنة التوجيهية للمشروع •

 .) هـ(امللحق  ، انظرتشكيل اللجنة الفنية للمشروع •

 .بوضوح حتديد أهداف املشروع •

 .فيها اللجنة التوجيهية للمشروع بتحديد أهم القطاعات اليت سيتم حتديد أولويات البحث العلمي قيام •

التنوع يف اخلربات  ذلك ، مراعية يفاللجنة التوجيهية للمشروع بتشكيل اللجان القطاعية وحتديد رؤسائهاقيام  •
 .) هـ( امللحق  ، انظروالتخصصات لكل قطاع

 .تنفيذه ةعن املشروع وأهدافه وطريقلرؤساء اللجان القطاعية وأعضائها اللجنة الفنية شرحاً  تقدمي •

 ). و(انظر امللحق  ،خطة تنفيذية للمشروع لهاللجنة التوجيهية للمشروع واللجنة الفنية  إعداد •

  

  وىلاجلولة األ  -
 

 :تضمنت اجلولة االوىل ما يلي

عن طريق العصف  ة، وذلكن القطاعية املختصة بتحديد احملاور الرئيسة واملهمة يف كل قطاع على حدابدأت اللج •
  .ذهين، و مت االتفاق على احملاور الرئيسية يف كل قطاعال

املواضيع الرئيسة ذات األولوية  حتديدليسهموا يف خرباء ) ٧(ال يقل عن قامت اللجنة القطاعية املختصة بتسمية ما  •
 . يف كل حمور

بصيغة األسئلة املفتوحة للحصول على املعلومات من قبل اللجنة القطاعية  )١(رقم ذات ال انةمت تصميم االستب •
 - :الالزمة، وعلى النحو اآليت

حق أن تكون موضوعاً تستجتعلها اليت ترتبط باحملور وتعتقد أا ذات أولوية  -  برأيك –ما أهم املوضوعات  - 
  رئيساً للبحث يف السنوات العشر القادمة؟

دف احلصول على معلومات سابقا  هاحتديداليت مت  ةعلى احملاور الرئيس )١(رقم ال تشتمل االستبانة ذات - 
 . حمور حول املواضيع الرئيسية ذات األولوية يف كل

لتحديد املواضيع  همعلى اخلرباء الذين مت اختيار) ١(الرقم  االستبانة ذاتقام أعضاء اللجنة القطاعية بتوزيع  •
 . عليها خالل السنوات العشر القادمة ثتركيز البحيف كل حمور اليت سيتم  األولويةالرئيسية ذات 

  .نات بعد تعبئتهااالستبامجع مت  •



 

 ١١

ددة بعد إعادة وحصرها على شكل مواضيع حم االستباناتاللجنة القطاعية مبناقشة املواضيع املطروحة يف  تقام •
  .كل حمورصياغتها ودمج املتماثل منها ضمن 

  

  اجلولة الثانية  -
 

 :تضمنت اجلولة الثانية ما يلي
 
شمل القائمة املختصرة للمواضيع البحثية اليت خرج ا تل) ٢(رقم ذات ال ةاللجنة القطاعية بتصميم االستبان قامت •

 .املستجيبون يف اجلولة األوىل

املستجيبني يف اجلولة األوىل القيام بإعطاء درجة لكل موضوع بعض من و ئهاأعضابعض عية من اللجنة القطا طلبت •
  . )ألعلى أولويةا=  ٥، ألقل أولويةا= ١: (درجاتاملكون من مخس  (Likert scale)مقياس ليكرت  وفقحبثي 

 (Median)الوسيط  اليت اشتملت على ،لدرجات كل موضوعاإلحصائيات الوصفية حبساب الفنية اللجنة  قامت •
   .(Semi-inter quartile range) نصف املدى الربيعيو) Mode(واملنوال 

نصف املدى لللوسيط و أقل قيم حصلت على أعلى قيم  ،األكثرمواضيع حبثية رئيسة على ) ١٠(ت اللجنة رااخت •
  .كافة غطت احملاور الرئيسة ، حبيثيالربيع

  
  اجلولة الثالثة  -

 
 :لى ما يلياشتملت هذه اجلولة ع

 .قائمة املواضيع الرئيسة الناجتة من اجلولة الثانية لتشمل) ٣(رقم  ة ذاتاللجنة القطاعية بإعداد االستبان قامت •

عملهم، أو  تم، أو جماالاوذلك حسب ختصص ،لكل موضوعمخسة خرباء على األقل اللجنة القطاعية  حددت •
 .اهتمامام البحثية

طلب و ،أو االتصال الشخصي أو كليهما لكتروينالربيد اإل عرب اخلرباء على) ٣(رقم لذات ا ةاالستبانوزعت اللجنة  •
مت حتديده املسائل البحثية اهلامة وذات األولوية القصوى لكل موضوع رئيس  أوهم أن حيددوا املواضيع الفرعية إلي

 .لكل منهم

املتماثل منها، حبيث مت حصر املسائل  ودمج، وقامت بتدقيقها وصياغتها ردود اخلرباءاللجنة القطاعية  ناقشت •
  .البحثية النهائية حتت كل موضوع

  



 

 ١٢

  الرابعة اجلولة  -
 
املسائل البحثية الدقيقة اليت توصلت إليها من نتائج شمل لت) ٤(رقم ذات ال ةاالستباناللجنة القطاعية بتصميم  امتق •

 .اجلولة الثالثة

إعطاء درجة لكل موضوع فرعي حسب مقياس  )٣(رقم ذات ال ةالستبانلاللجنة القطاعية من املستجيبني  تطلب •
  .)ألعلى أولويةا= ٥ ،ألقل أولويةا= ١: (درجاتاملكون من مخس  (Likert scale) ليكرت

  .كما مت يف اجلولة الثانية لدرجات كل موضوعاإلحصائيات الوصفية حبساب الفنية اللجنة  قامت •

وقامت  ،حبثية دقيقة يف كل موضوع من املواضيع الرئيسة املختارةمسائل / ثالثة مواضيع فرعية  ت اللجنةاراخت •
للوسيط و ، حبيث تكون املواضيع الفرعية احلاصلة على أعلى قيم ةلكل موضوع على حد حسب األمهية بترتيبها

  .املسائل البحثية ذات األولوية القصوىهي  نصف املدى الربيعيلأقل قيم 

  
   تنفيذ املشروعية يف دور اللجنتني التوجيهية والفن  -

 
اللجنة التوجيهية حبضور اللجنة الفنية ورؤساء  جانب مت إقرار نتائج اجلوالت األربع لكل اللجان القطاعية من •

 .القطاعية اللجان

: بناء على قرارات اللجنة التوجيهية، احتفظت اللجان القطاعية باملسائل البحثية اخلاصة بكل موضوع وصنفتها إىل •
، يف الغالب) املسائل البحثية الثالث األوىل حسب نتائج حتليل اجلولة الرابعة(ذات األولوية القصوى  حثيةاملسائل الب

 ).املسائل البحثية املتبقية(أولوية منها األقل وتلك 

 .جنليزيةمت إعداد قوائم املسائل البحثية باللغتني العربية واإل •

 .لكل قطاع من القطاعات األربعة عشرولوية قصوى أمت اعتماد ثالثني مسألة حبثية ذات  •
 

  

دلفاي، وقامت اللجنة الفنية بالتعريف ذه الطريقة  مبنهجيةللمشروع على االلتزام التوجيهية حرصت اللجنة ولقد 
فيما يتعلق بتحديد احملاور واملوضوعات واملسائل  اصةوخب ا على التقيد شددتووتوضيحها ألعضاء اللجان املختلفة، 

 نيإال أنه عند التطبيق تبني للجنة التوجيهية واللجنة الفنية أن خمرجات اجلولت .ة الدقيقة وكيفية حتديد األولوياتالبحثي
لألسباب  وذلك ،دلفاي من حيث وضوح املواضيع ودقة املسائل البحثية منهجيةبق بدرجة عالية مع اطتتالثانية والثالثة ال 

  : اآلتية
 

خلط بني املوضوع واملسألة وكان هناك  ،من اخلرباء غامضة عدداليت وردت من جمموعة من االستجابات  كانت - 
 . البحثية

 . القطاعيةأعضاء اللجان بعض عند  هناك خلط بني املوضوع واملسألة البحثيةكان  - 
 .مل تلتزم بعض اللجان باملؤشرات املتفق عليها يف ترتيب األولويات - 



 

 ١٣

مع اللجان القطاعية ملراجعة نتائج اجلولة  اتاللجنة الفنية لتكثيف اللقاء اللجنة التوجيهية وجهتما سبق، بناء على 
حبضور  مبناقشة نتائج اللقاءاتقامت اللجنة التوجيهية  ،ذلك وبعد. وتصويب األمور مبا يتوافق مع منهجية العمل الثانية

يف  نفسها عتمدت اآللية السابقةوا ،عشرة موضوعات لكل قطاع) ١٠(اللجنة الفنية ورؤساء اللجان القطاعية وإقرار 
قامت اللجنة الفنية مبراجعة تلك  وقداليت قدمها اخلرباء، ) موضوع كلّباملسائل البحثية اخلاصة (مناقشة نتائج اجلولة الثالثة 

الفنية على اللجنة التوجيهية ومناقشتها وتدقيقها مع اللجنة  نتائج املراجعة املسائل مع أعضاء كل جلنة قطاعية، وبعد عرض
 . إعادة صياغة العديد من املسائل البحثية يف القطاعات املختلفة تمت القطاعية ورؤساء اللجان

 
فقد اعتمدت  ،)أولويةمنها واألقل  ،املسائل البحثية الدقيقة ذات األولوية القصوى(نتائج اجلولة الرابعة بالنسبة لأما 

عضو جلنة توجيهية وعضو جلنة فنية ورئيس  كل منها فرعية مشلت شكيل جلانيف تمتثلت  هية آلية خمتلفةاللجنة التوجي
. للتقارير النهائية اليت قدمتها اللجان القطاعيةمهمة املراجعة الدقيقة  لتلك اللجانوأوكلت  نيةاملع اللجنة القطاعية

ة ما يلزم وحذف املكرر بني للمسائل البحثية الدقيقة وإعادة صياغقامت تلك اللجان املشكلة بعملية القراءة  ،وبالتحديد
  .القطاعات املختلفة

 
أن أعضاء  من منطلق ،يف اية كل جولة ومناقشته القطاعيةعمل اللجان  مراجعة علىاللجنة التوجيهية  حرصتولقد 

كس تعأنْ ، وحرصاً على أن تظهر املسائل البحثية بشكل واضح ودقيق ويف جماالمالتوجيهية والفنية هم خرباء  تنياللجن
   .وطنية اتأولوي

  

  



 

 ١٤

 

  المسائل البحثية ذات األولوية القصوى في 

  القطاعات المختلفة

  )مرتبة هجائيًا(
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 قطاع اآلثار والسياحة
  

  املسألة البحثية ذات األولوية القصوى  املوضوع

ــة   ــع األثري ــاين واملواق ــق املب توثي
  والتراثية

 املهددة باألخطار املختلفة  ة والتراثيةتوثيق املواقع واملباين األثري •
تطبيقات استخدام املعلومات اجلغرافية يف إعداد قاعدة بيانات باملواقع واملباين  •

 األثرية والتراثية
 صيانة املواقع واملباين األثرية والتراثيـة 

 وترميمها
  

  ومراقبتهاوترميمها وتوضيحها  ملمتلكات الثقافيةاصيانة  البحث يف واقع العاملني يف •
  الصيانة الوقائية يف احلد من األخطار على املمتلكات دور  •

  خصائص املواد املسموح باستخدامها يف عمليات الصيانة والترميم املختلفة  •

التشريعات اخلاصة باآلثـار والتـراث
  والسياحة

 ليهاعتداء عالمحاية املمتلكات الثقافية من االجتار ا وادور التشريعات يف  عظيمت •
  دور التشريعات يف تأهيل املواقع األثرية والتراثية سياحياً •

ــويق ا ــياحة  إلالتس ــروين يف الس كت
  األردنية

 وتوثيقها استخدام تكنولوجيا املعلومات يف تسويق املواقع السياحية واألثرية •
  معوقات انتشار التسويق اإللكتروين للمواقع األثرية والسياحية •

ــ ــاملني يف جم ــل الع ــراثتأهي ال الت
  واآلثار

 أساليب تطوير العرض املتحفي •
  توثيق اموعات املتحفية •
  ومراقبتها دورياً وختزينها حفظ املوجودات يف املتحف •

 أمناط السياحة املختلفةتطوير  •  األمناط السياحية املختلفة
  وحتديدها سياحيةالسارات املتطوير  •

ــياحي   ــاع الس ــتثمار يف القط االس
  والفندقي

 لكلفة التشغيلية للمشروعات السياحيةا •
  دربة يف القطاع السياحي والفندقي املبشرية الكوادر التقييم واقع  •
  امليزة النسبية لألردن كجاذب سياحي •

 تطوير املنتجات السياحية الداخلية •  السياحة الداخلية
  دور املرأة يف العمل يف القطاع السياحي •

 للمرشد السياحي راجعة أهم السمات الشخصية والسلوكية واملعرفيةم • لداللة السياحية يف األردنا
  دالء من وجهة نظر السياح واملرافق السياحية املختلفة تقييم أداء األ •

تطـوير   يفاجلمعيات السياحية وأثرهـا  
  السياحة يف األردن

  اجلمعيات السياحية ودورها يف عملقيمية النظومة امل •
 

 حتليل اللقى األثرية املكتشفة  • اآلثارحتليل املعلومات اخلاصة ب
  الفخار املكتشف يف أعمال التنقيب واملسوحات •
   ، من خالل املكتشفات األثريةوالديانات القدمية الطقوس واملعتقدات •

ــياحي يف   ــف الس ــة والتثقي التوعي
  األردن

 اتمع احمللي يف إدراك أمهية اآلثار والتراث والسياحة  دور تعزيز •
  سائل اإلعالم احمللية املختلفة يف التوعية والتثقيفدور و •
 الوعي بأمهية اآلثار والتراث لدى طلبة املدارس أثر •



 

 ١٦

 قطاع األمن الوطني
  

  املسألة البحثية ذات األولوية القصوى  املوضوع

 كم ٣٠٠-١٥٠أرض ذات مدى  -أمهية تصنيع صواريخ أرض •  تصنيع الصواريخ 
 وتصنيعها اتتطوير صواريخ مضادة للدباب •
 الالزمة اة التهديد  يتطوير منظومة الدفاع اجلوي وتصنيع أسلحة الدفاع اجلو •

 ي وإنتاجهدراسة تصنيع حمرك الدفع الصاروخ • تصنيع مكونات الصواريخ
  دراسة تصنيع نظام التوجيه اخلاص بالصواريخ •
  وتطويرها وإنتاجها تصميم أنواع خمتلفة من وقود الصواريخ •

 أمهية تطوير التدريب والتسليح يف تعزيز إرادة القتال  •  زيز إرادة القتالتع
  أثر التربية الوطنية والتوجيه الديين واملعنوي يف تعزيز إرادة القتال •

  واعداده تطوير مسرح العمليات احلربية وأثر ذلك يف تعزيز إرادة القتال •

يف متاسك اجلبهة الداخلية  وأثره ات حملاربة الفساد واحملسوبيةتطوير السياسات والتشريع •  استقرار اجلبهة الداخلية 
دراسة أمهية معاجلة االختالل يف عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية وأثر ذلك  •

  يف متاسك اجلبهة الداخليةواألمن الوطين  يف
يف فلسـطني   اصـة وخب -دور اململكة يف تقدمي الدعم واملساندة لألشقاء العـرب   •

  وأمهية ذلك يف متاسك اجلبهة الداخلية  - العراقو
 تطوير نظام قيادة وسيطرة واتصاالت وطين فعال وآمن •  تكنولوجيا القطاع الدفاعي

  تطوير برجميات تشفري وطنية •
 ه لتطوير تكنولوجيا القطاع الدفاعي وينأمهية دراسة تطبيقات حبثية نا •

قدرات األجهزة األمنية يف مكافحـة   تعزيزربامج التأهيلية والتدريبية يف أمهية دور ال • اإلرهابوالقدرات الوطنية 
 اإلرهاب 

  أثر التقنيات األمنية الرقابية احلديثة يف مواجهة اإلرهاب •
  أمهية مواجهة التطرف والفكر التكفريي •

 تقييم املخاطر على املستوى الوطين
    

كنية ذات الكثافة العالية ن والتجمعات السلزلزايل على املدتقييم اآلثار الناجتة عن اخلطر ا •
  نشاء بنك وطين للمعلومات اة اآلثار الناجتة عن املخاطر والكوارث إمهية أ •

  تقييم املخاطر الناجتة عن التعامل مع املواد اخلطرة ونفاياا • 

 ر وطنياً وإقليمياً جهزة األمنية يف عمليات االستثماألتطوير مسامهة ا •   االستثمارو األجهزة األمنية
 وتعزيزه تطوير دور القوات املسلحة واألجهزة األمنية يف التنمية الوطنية •
 وحتسينه تطوير أداء املؤسسة االستهالكية العسكرية •

األمنو مراكز اإلصالح والتأهيل
  الوطين

زالء السجون ـدور مؤسسات الدولة ومنظمات اتمع املدين يف الرعاية الالحقة لن •
  زالء وأثره يف التوعية وتعديل السلوك ـتعزيز التعليم املهين واألكادميي للن •
  زالء وإعادة تأهيلهمـنفسيني يف إدارة النلتعزيز دور الباحثني االجتماعيني واملرشدين ا •

  



 

 ١٧

 والحاسوب واالتصاالتقطاع تكنولوجيا المعلومات 
  

  املسألة البحثية ذات األولوية القصوى  املوضوع

وجــرائمتــهاومحاي املعلومــاتأمــن
   احلاسوب

  اوإدار املعلومات على للمخاطر السريعةستجابةلالوطنيةفرقبناء •
 الوطنية الشبكات يف البيانات تراسل أمن •
  لكترونيةاإل الذكية البطاقة ألمن خوارزميات تطوير •

 ةالالسلكيو السلكية احلاسوب شبكات أمن •  اوكفاء احلاسوب شبكات تصميم
  هوتطبيقات احلاسوب شبكات من القادم اجليل وبروتوكوالت التحتية البىن •
 ةالوطني احلواسيب وشبكة احلاسوب شبكات إدارة •

  الربجميات لتطوير ومعايري أسس بناء •  الربجميات هندسة
  الربجمة لغات تقييم معايري •
 الربجمياتنوعيةضمان •

  منةواآل املتاحة الربجميات باستخدام اإلنترنت تطبيقات تطوير •  نتنتراإل لتطبيقات التحتية البىن يئة
  اإلنترنت بروتوكول عرب) وصورة صوت( املتعددة الوسائط نقل •
 اجلغرافية املعلومات لنظم التحتية البنية تطوير •

  العربية للغة البحث حمركات • ومعاجلتها العربية اللغةحوسبة
 العربية نصوصالبياناتقواعدحمتوىيفالبحث •
 العربية اللغوية لذخريةا •

والطاقةالصحة يف املعلومات تكنولوجيا
  والزراعة والبيئة

 الشمسية الطاقة من ستفادةلال ومادية برجمية حلول •
  الصحية لرعايةحلول برجمية ملسائل ا •
 التحكم  تتعلقت بأنظمةحلول برجمية ملسائل  •

عتمـوااإللكتـروين والتعلماحملتوى
  املعريف

 هاوتنفيذ تفاعليةإلكتروينتعليمبرجمياتتصميم •
 جديدة عربية معيارية واقتراح لكترويناإل للمحتوى جديدة معايري حتديد •

 التعليمية للكينونات
   ومعايريه العريب لكترويناإل احملتوى إدارة •  العريبلكتروين إلاحملتوىا

 املتخصصالعريباحملتوىتطوير •
 املتخصصة االجتماعية واقعاملتطوير  •

 األردن يف التكنولوجيا انتشار نسبة تعزيز • قبوهلاوحتفيز بالتكنولوجياالتوعية
 العايل التعليم قطاع يف احلاسوب استخدام مكانيةإزيادة  •
 اخلاصة االحتياجات لذوي التكنولوجيا استخدامات •

 األردنية العمل بيئةيفاإلدارةمدعنظمتطبيقات • املعرفةوإدارة اإلدارية املعلوماتنظم
 اإللكترونية اجلامعة تطبيقات تطوير •
 اإللكترونية احلكومة تطبيقات تطوير •

  



 

 ١٨

 قطاع الثقافة والفنون واإلعالم 
  

  املسألة البحثية ذات األولوية القصوى  املوضوع

بنوك املعلومات اخلاصة بالثقافة والفنـون
  ومراكزها واإلعالم

  واإلعالم والفنون الثقافة جماالت يفواستخدامها  ملعلوماتا نظم أثر إدارة •
 واإلعالمية والثقافية الفنية املنتجات يف الرقمية التكنولوجيا أثر •

ــةدور ــون الثقاف ــالم والفن يفواإلع
 وهويتـه  وتراثـه  األردن تـاريخ  حفظ
  العربية

 الوطنية اهلوية ترسيخ يف واألهلية الرمسية األردنية الثقافية املؤسسات دور تقييم •
 األردنية توثيق اهلوية يف التسجيلي الفلم دور •

استطالعات للرأي حول تفضيالت املواطنني
  يف مواضيع الثقافة والفنون واإلعالم

 تقييم دور اإلعالم ووسائله وأثره يف نشر الوعي الوطين •

والفنيــةالثقافيــة املنتجــات توظيــف
ــة ــز يف واإلعالمي ــة القــيم تعزي املدني

  اتمع يف الوطنية والوحدة

 األردنية ودورها يف التنمية للدولة اإلعالمي اخلطاب يف والضعف القوة عناصر •
 للقوة املادية واملعنوية يف اتمع األردين اًمصدربصفتها الثقافة والفنون  •
 دور القطاع اخلاص يف تنمية الثقافة والفنون واإلعالم •

تكريسيفمواإلعال والفنون الثقافةدور
  واإلرهاب التطرف ونبذ اإلنساين البعد

 أثر وسائل اإلعالم األردنية يف معاجلة قضايا العنف اتمعي •
 دور املؤسسات الثقافية واإلعالمية يف محاية اإلبداع  •

ــز ــةتعزي ــة املناع ــة،( القيمي األخالقي
 اتمـع  عنـد ) والسـلوكية  والروحية،
  والشباب

خالل من األخالق مكارم تعزيز يف التربوية واملؤسساتاحملليةاتمعاتدور •
 الثقافة والفنون واإلعالم

 واإلنتاج العمل قيم تثبيت يف واإلعالم والفنون الثقافة دور •
 األردين الشباب لدى القيم يف والفضائيات اإلنترنت أثر •
 الشبابعندالقيميفاألرديناإلعالمأثر •

عالم يف التقريـبدور الثقافة والفنون واإل
بني اتمعات العربية واحلضارات املختلفـة

  ، وتبادل اخلربات بينها)فهم اآلخر(

 األخرى احلضارات يف اإلسالمي الفني التراث أثر •
 اآلخر مع احلوار تكريس يف واإلعالم الفنون دور •
 الفنون خالل من املهاجرة األردنية األقليات مع التواصل جسور بناء كيفية •

 واإلعالم والثقافة
مثلـىوسـيلة الثقافة والفنون واإلعـالم 

والتنمية اإلعالمية يف التربية الربامج لتصميم
  وتنفيذها األردن يف الشاملة الوطنية

 الفين لإلنتاج اجلمهور استقطاب يف احلديثة التقنيات توظيف •
 األردين اتمع يف وتعزيزها اجلمالية القيم إشاعة وأساليب طرق •

واالقتصـادية  السياسـية  ثر التحدياتأ
الفين الواقع يفوالتكنولوجية  واالجتماعية

 العوملة ظل يف األردين واإلعالمي والثقايف

 واإلعالمي والثقايف الفين النتاج إزاء األردين اجلمهور اجتاهات قياس •
 واملستقبلية الراهنة التحديات مواجهة يف واإلعالم والفنون الثقافة •

األخالقيـات: واإلعـالم  والفنونالثقافة
  والتجديد اإلبداع روح وتنمية واملهنية

 وتنميتها وشروطها طبيعتها: اإلبداع الثقايف والفين واإلعالمي منظومة •

 االجتماعية التنشئة عمليةيفوالفنيةالثقافيةاملعايريحتليل •
يف التنمية اجلامعية األردنية وأثرها اجلامعات يف الالمنهجية النشاطات تطوير سبل •

  النقد الفين يف اإلعالم وأثره يف رفع الذائقة الفنية لدى املتلقي  •مقارنةدراسات: واإلعالم والفنونالثقافة



 

 ١٩

  املسألة البحثية ذات األولوية القصوى  املوضوع

  احلريات العامة ودورها يف نشر ثقافة الفكر النقدي •  النقدي الفكر ثقافة ونشر

ــات  ــددور اجلامع ــةواملعاه العلمي
يف العلمـــي البحـــث تطـــوير يف

   جماالت الثقافة والفنون واإلعالم

 لتنمية األردين الشباب ومتطلبات العلمي البحثثقافةلنشراإلجيابيةاآلثاردراسة •
  النقدي والفكر اإلنتاج ثقافة

اللغـةومستقبل واإلعالم والفنونالثقافة
  العربية

  العربية اللغة سالمة على احملافظة يف واإلعالمية والفنية الثقافية املؤسسات دور •

ثقافـةعلىانفتاح وسيلةبوصفها الترمجة
  اآلخر

لروح العربية اللغة مواكبة يضمن مبا العاملية الثقافاتعلىاالنفتاحيفالترمجةدور •
 العصر

 األردنية  اجلامعات يف الدراسية اخلطط يف الترمجة برامج تطوير •

  

  

  

  

 



 

 ٢٠

 قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية واللغات
  

  املسألة البحثية ذات األولوية القصوى  ضوعاملو

  علم االجتماع
  

 اآلثار االجتماعية واالقتصادية والسياسية للفقر والبطالة •
 األردنقياس الفساد واحملسوبية يف •
 األردنواقع استخدام املخدرات يف •
  أثر الفقر والبطالة يف معدالت الزواج والطالق والعنوسة •
 يف اتمعأةأسباب التحرش ضد املر •
 األردنواقع حوادث السري يف •
 عوامل اخلطورة يف العنف اتمعي •
 أثر القيم االجتماعية يف التحصني ضد الفساد •
 األردنمؤسسات مكافحة الفساد يفأداءتقييم •
 يف احلياة العامةاالجتماعي النوعإدماجمعوقات •

 األردنمشكالت ترمجة العلوم يف • الترمجة
 ايري جودة الترمجة األدبيةمع •
 العالقة بني اللغة واهلوية •
 التفاعل مع اآلخر يف عصر العوملةواللغة العربية •

 تهاودراسنشر الوثائق األردنية • التاريخ
 األردن يف الوثائق الغربية •
 األردن يف كتب الرحالة األجانب •
 ادي والعشرين احلالقرن معجم تراجم أعالم األردن يف القرن العشرين و •
 يف األردنانالقضاء والعرف العشائري •
 ردنألالتاريخ االجتماعي ل •
  هوحتقيقدراسة ما ورد يف الصحافة العربية عن األردن •

 دب والتاريخحتقيق النصوص التراثية األردنية يف جمال األ •  اللغة العربية
 مشكالت احلوسبة والربجمة يف اللغة العربية •
 سات األردنية يف حركة التعريبدور املؤس •
 مشكالت تدريس النظام النحوي يف العربية للناطقني بغريها •
 أثر املؤسسات األردنية يف احلفاظ على اللغة العربية واهلوية الوطنية •
 اهلامشيون ودورهم يف احلفاظ على اهلوية الوطنية •

 رافية يف جماالت بيئة اإلنسان وحتسني منط معيشتهتطبيقات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغ •  اجلغرافيا
 اجلانب التطبيقي لعناصر اجلغرافيا الطبيعية يف جمال األنشطة االقتصادية والعمرانية والقضايا البيئية •
 التوزيع اجلغرايف للنظم االجتماعية والعمرانية والسكانية ضمن اإلقليم اجلغرايفيفالعالقات املكانيةأثر •

 ) والروائيني وكتاب القصة القصرية والنقادنياملسرحي(ارترمجة أدباء العربية الكب •  االجنليزيةاللغة
 نيالغربيواألدبصورة اآلخر يف الفكر •
 النص األصليمعفالمتوافق ترمجة األ •



 

 ٢١

 قطاع العلوم اإلدارية والمالية واالقتصادية
  

  املسألة البحثية ذات األولوية القصوى  املوضوع

  األردنية أداء البنوكيفاالندماج املصريف وأثره •  قدية واملاليةسياسات النال
 أسواق رأس املال يف األردنيفثر ضخ السيولةأ •
 االقتصاد الوطين يفاالستقرار النقدي ومعدالت الفائدة وأثرها  •

األمن الغذائي والتجارة اخلارجية
  لألردن

 يف األمن الغذائيالصناعي والزراعي األردين نيدور القطاع •
 امليزة النسبية للقطاعات املنتجة يف التجارة الدولية •
 تعزيز تنافسية القطاعات املنتجة يف التجارة الدولية •

عمال واملسؤوليةألأخالقيات ا
   االجتماعية

 زاهة يف تقدمي اخلدمة العامة يف ضوء املعايري العامليةـلشفافية والنادراسة مستويات •
 العام واخلاص نياملسؤولية االجتماعية يف مؤسسات القطاعمدى ممارسة •
 العام واخلاص نييف القطاعوتطويرهاتقييم أخالقيات العمل •

 زمة املالية العامليةدور االقتصاد اإلسالمي يف إجياد حلول لأل •  األزمات املالية واالقتصادية العاملية
ايل والتشغيلي للبنوك األردنية وانعكاساألداء امليفتأثري األزمة االقتصادية العاملية •

 تأثريها على االقتصاد األردين
 دراسات تنبؤية النعكاسات األزمة املالية العاملية على مستقبل العمل املصريف يف األردن •

 فاءافعالية جلان التدقيق يف جمالس إدارة الشركات املسامهة العامة األردنية وك •  وكفاءا فاعلية الرقابة املالية
 داء الشركات األردنيةأثر تطبيق املعايري احملاسبية اجلديدة العاملية على أالبحث يف •
 مدى فاعلية الرقابة التشريعية يف أسواق رأس املال •

 ثر حتويل اململكة إىل منطقة اقتصادية حرة بالكامل يف جذب االستثمارات األجنبيةأ •  األردنيف جنيب االستثمار األ
 شرات االستثمار األجنيب الواردة إىل األردن وإعادة تقييمهادراسة مؤ •
 أداء الشركات املدرجة يف سوق عمان املايليفثر االستثمار األجنيبأ •

 مدى فاعلية الربامج احلكومية يف معاجلة عجز املوازنة • مؤشرات الدورة االقتصادية
 مدى فاعلية املشروعات الريادية يف مواجهة مشكلة البطالة •
 الديون اخلارجية وأثرها يف التنمية االقتصادية •

 سوق العمل األردين يفسياسة إحالل العمالة يف الدول اخلليجية أثر • االقتصاد األردين يفتأثري دول النفط 
 امليزان التجاري لألردنيفثر ظهور عملة خليجية موحدةأ •
 قتصاديةاألسعار والكلفة االيفاأسعار النفط وتأثرياقلباتت •

 االقتصادية يف األردنةم سياسات التنظيم واخلصخصيتقي •  التخاصية واحلاكمية
 مدى فعالية برامج اإلصالح االقتصادي •
  احلوكمة املؤسسية يف القطاعني العام واخلاص •

لعاما نييف القطاع ومعايريها التعيني للقيادات العليا والوسطىمراجعة فاعلية أسس •  املوارد البشرية
 واخلاص

 العام واخلاص نييف القطاع وفاعليتها تقييم كفاءة مؤسسات التشغيل والتدريب •
 العام واخلاص يف القطاعني داءاأل يفثر إعادة هيكلة نظام احلوافز والرواتب أ •



 

 ٢٢

 قطاع العلوم األساسية
  

  املسألة البحثية ذات األولوية القصوى  املوضوع

 يةلوتطبيقاا العممهيةذات األتطوير املبلمرات •  علم املواد
 اخلواص املغناطيسية ملواد ومركبات جديدة •
 األغشية الرقيقة للتطبيقات املختلفةحتضري •
 املواد املركبةحتضري •
 إنتاج مواد بناء خفيفة قليلة التكاليف •

 انوتكنولوجيا الّن
  

 إنتاج املواد النانوية من املصادر املختلفة وتوصيفها •
  وزيادة إنتاجية احملاصيل الزراعيةالرمليةاضي الصحراويةراستصالح األ •
 التطبيقات يف املنظومات البيولوجية •
  جهزة االلكترونيةاملتجددة واألةزيادة فاعلية خاليا الوقود والطاق •

 حتديد مستويات امللوثات العضوية وغري العضوية يف املدن •  البيئة والصحة
 نتقال امللوثات يف اهلواا •
 غري التقليديةمصادر التلوثفكش •
 متبقيات املبيدات احلشرية يف اخلضار •

 بواسطة التقنيات احلديثةيف املناطق الصحراوية تهاوزراعتطوير نباتات تتحمل اجلفاف واحلرارة •  علوم احلياة
مبيدات ومواد نفطية وبالسـتيكية حياء دقيقة قادرة على التخلص من املخلفات البيئية منأعزل •

 تهاودراسومشعة
حماصيل زراعية لتعديلها وراثيـاً استخالص جينات من األحياء الدقيقة يف بيئة البحر امليت ونقلها إىل •

 املناطق املاحلة والنمو يفاجلفاف واحلرارةحبيث تصبح قادرة على حتمل
 نات وكشف الكائنات املمرضةإنتاج أجسام مضادة أحادية النسيلة للتعرف على أنواع السرطا •  التكنولوجيا احليوية

  هلاإنتاج مطاعيم لألمراض املعدية وحتضريها حملياً ودراسة االستجابة املناعية  •
 إنتاج مركبات جديدة مضادة للبكترييا والفريوسات املمرضة وأخرى مضادة للسرطان •

 نظمة احلراريةوكفاءة الصنع و تطبيقات األهنظمة تسخني املياأتطوير • الطاقة
  ق النائية باستخدام الطاقة الشمسيةطاملاحلة يف املناهلية املياحت •
 ردنمسنت يف األإللصخر الزييت يف صناعة اااستخدام •

وكيفية التعامـلواستغالهلا واليورانيوم  املخلفات الناجتة عن عمليات تعدين خامات الصخر الزييت •  علوم األرض
 معها واإلفادة منها

  اواستغالهل تعدين خامات الزيت الصخري واليورانيوماألثر البيئي لعمليات •
الصخري واليورانيوم الزيت خاماتتعدين  النامجة عنتلوثالمحاية املياه السطحية واجلوفية من مصادر •

 واستغالهلا
  زاف خزانات املياه اجلوفية واحلفاظ على جوداـطرق احلد من استن •

ــياتال رياضـــــ
  حصاءاإلو

 ملية يف الطب وإجراء التحليل اإلحصائي هلا بالتعاون مع األطباءصميم التجارب العت •
  استخدام النمذجة الرياضية يف التطبيقات الطبية والفيزيائية واهلندسية •
 سرياا وتلوثهاواستخدام النمذجة الرياضية يف هندسة املياه اجلوفية •



 

 ٢٣

 قطاع العلوم اإلسالمية
  

  ية القصوىاملسألة البحثية ذات األولو  املوضوع

 أطر التعاون والعمل املشترك بني الدول االسالمية • التقريب والوحدة بني املسلمني
  أسبابه وسبل عالجه :التعصب الفكري •
  األمةالغلو وأثره يف تفتيت وحدة  •

ميانيـة يف  ودور التربية اإل...) البطالة  ،املخدرات ،العنف(مشكالت الشباب  • الطفولة والشباب ومشكالم
 هاحل

  نترنتإلمنهجية التعامل مع الفضائيات وا •
  ر شرعيمن منظو مصادرها والوقاية منها :ثقافة العنف •

االستثمار واألسواقو املعامالت املعاصرة
  املالية

 ر إسالميوخماطر االستثمار ومعوقاته من منظ •

  األسواق املالية وضوابطها يف الشريعة اإلسالمية •
  وأثره يف التنمية يف ضوء الشريعة ذاتيةاالعتماد على املوارد ال •

 سبل حتقيق األمن الغذائي يف ضوء الشريعة •  األمن الغذائي
 منهجية التحاور مع اآلخر وضوابطه يف الكتاب والسنة •  أدب احلوار

  أسسه ومنهجه وغاياته: احلوار بني أهل األديان •

 )ة والضوابط واآلثاراألمهي(االجتهاد اجلماعي ومؤسساته  • أصول االجتهاد والفتوى 
  التأهيل للفتوى ودور كليات الشريعة •

 دور السياق القرآين يف التفسري •  الكرمي منهجية التعامل مع القرآن
  )السورة ،اآلية ،الكلمة(منهجية البحث يف التفسري املوضوعي  •

االجتاهات احلديثة واجلهود املعاصرة يف
  الكرمي خدمة القرآن

 القرآن الكرميعجازإتطور البحث يف •
  الكرمي  ديثة يف تفسري القرآناحلنهجية امل •
  احلداثة والتفسري •

 وخطورته على األمن الوطين الغلو والتطرف • من منظور العلوم اإلسالمية األمن الوطين
  التربية الدينية ودورها يف األمن الوطين •

 والسرية ةالضوابط املنهجية للتعامل مع السن • ةمنهجية التعامل مع السّن
  والسرية ةالسن يف صالندور العقل يف فهم  •

املقارنة بني نقد املُحدِّثني ونقد احلداثيني للروايات • ةنقد احلداثة والقراءة املعاصرة للسن 
• ةالتفسري العلمي للسن 

 اخلطاب اإلسالمي وتربية الناشئة •  سالمي املعاصراخلطاب اإل
  ونقددراسة  :اخلطاب اإلسالمي املعاصر •

  

  



 

 ٢٤

 قطاع العلوم التربوية والتعليم
  

  املسألة البحثية ذات األولوية القصوى  املوضوع

املطبقة يف إعداد معلمي تربية الطفل وبراجمه درجة توافق خطط التدريب امليداين •ما قبل املدرسة برامج إعداد معلمي مرحلة
 يف اجلامعات األردنية مع االجتاهات احلديثة يف التدريب

  اد معلمي تربية الطفل يف ضوء املعايري العامليةإعد •
 تقييم برامج إعداد معلمي تربية الطفل يف اجلامعات األردنية •

 الشائعة لدى معلمات رياض األطفال وتعليمهماستراتيجيات تعلم األطفال • وتعليمهمستراتيجيات تعلم األطفال ا
 التعليمية الالزمة لتلك املرحلةملهارات ادرجة امتالك معلمات مرحلة رياض األطفال  •
االستراتيجيات التعليمية اليت تعظم مستوى حتقيق األهداف التربويـة يف مرحلـة •

 رياض األطفال
املناهج املدرسية يف مرحلة التعليم

    األساسي
مستويات أداء الطلبـةها كما كشفت) العلوم والرياضيات واللغة(فجوات املناهج •

  )TIMSS & PISA( م لديهم يف الدراسات الدوليةوأخطاء التعلاألردنيني
 الثالثة األوىل للمعايري النمائية للطفل األردين ةدرجة مراعاة مناهج الصفوف األساسي •
• ملعايري الوطنيةال مناهج مرحلة التعليم األساسي مثُّدرجة ت 

مرحلة التعليم  برامج إعداد معلمي
  األساسي

 تطورها ومعيقاا: عات األردنيةبرامج إعداد املعلمني يف اجلام •
ملعلمي مرحلة التعليم األساسي من غري خرجيـي كليـاتةاالحتياجات التدريبي •

 العلوم التربوية يف ضوء متطلبات اقتصاد املعرفة
 درجة متثل برامج إعداد املعلمني يف اجلامعات األردنية كفايات التعليم املهنية •

م برامج إعداد معلمي مرحلة التعلي
  الثانوي

 االحتياجات التدريبية الالزمة ملعلمي التعليم الثانوي واملهين •
 ل برامج إعداد املعلمني يف اجلامعات األردنية كفايات التعليم املهنيةدرجة متثُّ •
األوضاع االقتصادية واالجتماعية ملعلمي مرحلة التعليم الثانوي وانعكاساا على •

 السلوك املهين لديهم
 لتعليم الثانوي واملهينخمرجات ا

  وحاجات سوق العمل
 مستوى إتقان خرجيي برامج التعليم املهين مهارات العمل املهنية •
تقييم الكفاءة الداخلية واخلارجية ملسار التعليم الثانوي املهـين يف وزارة التربيـة •

  طوير التربوي حنو اقتصاد املعرفةوالتعليم يف ضوء مشروع الت
  ليم املهين يف ضوء حاجات سوق العملتقييم برامج التع •

مؤسسات  االعتماد وضمان اجلودة يف
  التعليم العايل

نقاط القوة ونقاط الضعف يف الربامج األكادميية اليت تطرحها اجلامعات األردنيـة •
 يف ضوء املعايري العاملية

العتمـادتطوير الربامج األكادميية يف اجلامعات األردنية يف ضوء املعايري الوطنية ل •
 وضمان اجلودة

ا حالياً يف ضمان جودة التعليم العايل من لدرجة إسهام آليات االعتماد املعمو •
 منظور مناذج اجلودة العاملية

ـ   •يفبناء القدرات األكادميية واإلدارية يف ضـوء ةاالحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعـات األردني
 اقتصاد املعرفةمتطلبات



 

 ٢٥

  املسألة البحثية ذات األولوية القصوى  املوضوع

موجهـة (Soft Skills)تطوير برامج نوعية أساســـها املهارات الناعمـة   •  التعليم العايل
  لتطوير أداء العاملني يف مؤسسات التعليم العايل

تقييم دور مراكز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية يف بنـاء •
  القدرات األكادميية واإلدارية

سوق   وحاجاتخمرجات التعليم العايل
  العمل

خلرجيي مؤسسات  (Hard and Soft Skills) تطوير املهارات الصلبة والناعمة •
   مبا يتوافق مع حاجات سوق العملالتعليم العايل

ني يفللطلبة واخلرجيني املتعطلني واملشتغلني اجلامعي) املؤهالت(اخلصائص األكادميية •
  اعتبارات للمواءمة: األردن

  عايل يف األردن حاجات سوق العملرجات التعليم المة خمدرجة مالئ •
 بناء برامج تعليم مستمر تواكب التطور املعريف السريع يف العامل •  التعليم املستمر وتنمية اتمعات احمللية

 تلبية احلاجات التنموية للمجتمعات احمللية علىقدرة برامج التعليم املستمر  •
 اء القدرات اإلدارية يف اجلامعات األردنيةدور برامج التعليم املستمر يف بن •

  

  

 

  

  

  



 

 ٢٦

 قطاع العلوم الزراعية والبيطرية
  

  املسألة البحثية ذات األولوية القصوى  املوضوع

  
  اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية

  

 راضي واملياهنتاجية األإحتسني  •
  الجتماعية والبيئيةملياه واألراضي وفق االعتبارات االقتصادية واااستعماالت سياسات  •
 تقنيات مراقبة حفظ رطوبة التربة •

نتاجية املستدامة للزراعةإلحتسني ا
  املروية

 استخدام املياه غري التقليدية •
  على احملاصيل االقتصاديةووبائيتها مسببات اآلفات الزراعية  •
  زراعينتاج العلى اإل ضرار السيئة للظروف اجلوية مثل الصقيع وموجات احلرجتنب األ •

نتاجية املستدامة للثروة حتسني اإل
  احليوانية

 هاوتصنيع ةإنتاج األعالف والبدائل العلفي •
  هاحتسينو مراضقدرة احليوان على حتمل الظروف احمللية ومقاومة األتقييم  •
 اتلحيوانلالوراثيالتحسني •
  ونظم املعلومات يف األردناحليوان مسوحات أمراض  •
  والوقاية منها ومكافحتها ناتتشخيص أمراض احليوا •

املستدامة للزراعة  اإلنتاجيةحتسني 
  البعلية

 وإدخاهلا روف اجلفافظذات إنتاجية عالية حتت  )بستانية ورعوية( أصناف نباتية استنباط •
  السلوك الرعوي واحلمولة الرعوية •
  نتاجية النباتيةاإليفالدورة الزراعيةتأثري •

ة للمراعي املستداماإلنتاجية حتسني 
  والغابات

 وإدارة املساقط املائية احلصاد املائي •
  اتابتأهيل األراضي الرعوية والغ أساليب •
 شتال نباتات الغابات واملراعيأإنتاج •

 تقانات املكافحة املتكاملة لآلفات وتقليل استخدام املبيدات الكيميائية •  بداعات تقنية يف الزراعةإ
  هاطرق تغليفو األغذية وختزينها لةعاموم غذائية تقانات إنتاج عناصر وإضافات •
اهلندسة ونقل األجنة ومثل التلقيح الصناعي ( للحيواناتالتقانات التناسلية واحليوية  •

  )خلإ .... خالوراثية واالستنسا
توسيع التسويق والتجارة والقدرة

  التنافسية
 بط اجلودة والسالمة العامةحتسني جودة املنتج للحصول على شهادات األنظمة احلديثة يف ض •
  الوضع احلايل لتنافسية املنتجات الزراعية والتطور املستقبلي لألسواق املستهدفة •
  األسعاربتنبؤ الحتليل العالقات السعرية للمنتجات الزراعية التصديرية و •

 الغذائيةتقييم احلالة التغذوية مبا يف ذلك العالقة مع األمراض وعوز العناصر  •  الغذاء والتغذية
  وحتسينهامن الناحية البيولوجية والكيميائية تقييم جودة األغذية املتداولة وسالمتها  •
  التطوير يف طرق تصنيع األغذية •

 إدارة النظم البيئية احليوية •  التنوع احليوي
  حفظ األصول الوراثية املهددة باالنقراض •
رغوبة لألصول الوراثية وطرق حتديد الصفات املواألردن  يفحتديد األصول الوراثية  •

 االستفادة منها



 

 ٢٧

  املسألة البحثية ذات األولوية القصوى  املوضوع

 ومعيقاته خصائص اإلنتاج الزراعي يف احليازات الصغرية • تعزيز البيئة املساندة للزراعة
 يفالزراعة واألسعار يف تأثري التشريعات املتعلقة باملوارد الطبيعية والتجارة والعاملني  •

  إنتاجية النظم الزراعية املختلفة
 يف الزراعة وتعظيم دور املرأة الريفية وتوطينها لوجيا الزراعية للمزارعنينقل التكنو •
 والواقع االقتصادي واالجتماعي للريف األردين إلرشاد الزراعيا •

  



 

 ٢٨

 قطاع العلوم السياسية والقانونية
  

  املسألة البحثية ذات األولوية القصوى  املوضوع

ــة اإل ــلطةالعدالـ ــة والسـ جرائيـ
  القضائية

 فصل يف القضايا وتطبيق مبدأ التخصصلاإلجرائية لسرعة اقوانني تطوير ال •
  جرائية الناظمة لعمل احملامي لغايات منع املماطلة القضائية إلتطوير القوانني ا •
 الوسائل البديلة حلل املنازعات •

تطوير القوى البشرية لدى السلطة
 القضائية

 

 قضاءمبدأ ختصص القاضي وانعكاساته على تطوير عمل ال •
  ة واملدعني العامني وآلية تطويرهواقع التدريب املستمر للقضا •
 أمهية دور املساعد القضائي يف تطوير عمل القضاء •

امللـــك يف اململكـــة جاللـــة دور
األردنيــة اهلامشيــة يف حتقيــق التــوازن

  بني السلطات

 دور امللك يف التوازن بني السلطات •
  م السلطة التشريعيةتورية يف تدعيدور سلطات امللك الدس •
 ردنية ألأمهية إنشاء حمكمة دستورية عليا يف استكمال مؤسسات الدولة ا •

ــف ــاءات العنـ ــرف ادعـ والتطـ
  واإلرهاب يف االسالم

 رؤية اإلسالم يف املقاومة الوطنية املشروعة  •
  التطرف الديين يفتأثري العوملة  •
 رهاب سالم من اإلموقف اإل •
ــائل ــة ووسـ ــريعات الطاقـ تشـ

  االستثمار فيها
 تطوير التشريعات الناظمة واحملفزة لالستثمار يف الطاقة البديلة •
  تطوير آليات تسوية منازعات عقود االستثمار يف الطاقة •
 املسؤولية القانونية عن تبديد الطاقة •

حـــزاباأل/ التنميـــة السياســـية
  السياسية

 ردندور املعارضة السياسية يف النظام السياسي يف األ •
  ردن حزاب السياسية يف األتطوير األ يفثر التشريعات أ •
 ثرها يف التنمية السياسيةأوردنية حزاب األالربامج السياسية لأل •

 سالمصول احلكم يف اإلأ •  سالم والسياسةإلا
  سالميةإلسالم السياسي واحلركات ااإل •
 سالمإلاملشاركة السياسية يف ا •
ــة ــة يف السياس ــريعات الناظم التش

   ية واملصرفيةالنقد
 لكتروين وتوفري احلماية القانونية للمستهلك إلوسائل الدفع ا •
  مهيته يف تطوير املعامالت املصرفية أالعرف التجاري و •
 التشريعات الناظمة للسياسة النقدية والبنك املركزي •

 سرائيليإلالصراع العريب ا • األردن والعالقات الدولية
  األردن يف السياسة الدولية •
 العالقات األردنية اإلسرائيلية  •

 قليميةردن والسياسات اإلألا • ردنيةالسياسة اخلارجية األ
  ردنية واملساعدات اخلارجية السياسة اخلارجية األ •
 السياسة اخلارجية األردنية والتحديات املستقبلية  •

  



 

 ٢٩

 قطاع العلوم الطبية والصيدالنية
  

  القصوىاملسألة البحثية ذات األولوية   املوضوع

واألمحال ذات اواعتالال وفيات األمهات
  اخلطورة العالية

 اعتالالت احلمل الطبيةحتديد العوامل املرتبطة ب •
  خماطر احلمل على اجلننيحتديد  •

خدماتالرعاية الصحية األولية ودمج
 الصحة النفسية

  

 تقييم نظام الرعاية الصحية األولية يف األردن •
 ية وتقييم خدمات الصحة النفسية يف الرعاية الصحية األوليةوبائية األمراض النفس •
 تعزيز الصحة النفسية واالجتماعية والبدنية عند املسنني •

 استخدام الطب الترميمي يف األمراض التنكسية • الطب الترميمي وأحباث اخلاليا اجلذعية
  تصنيع السقاالت للطب الترميمي •

 طة بفقر الدمالعوامل املرتب •  أمراض الدم احلميدة
  الدم البديلإنتاج  •

 نقص تروية القلببطة بتالعوامل املر •  أمراض القلب
  ض صمامات القلبامروبائية أ •

 وقاية من مرض السكريال •  السكريمرض
 الوراثية لإلصابة بالسرطانالبيئية والعوامل  •  مرض السرطان

  عوامل انتشار السرطان يف اجلسم •
 التدخل وتعزيز أمناط احلياة الصحية •  اعية للصحةاحملددات السلوكية واالجتم

  التصرفات النفسية واالجتماعية وعالقتها باألمراض املزمنة •
 اكتشاف املؤشرات احليوية

يف التشخيص  وتثبيتها )الواصمات(
  والتنبؤ عن سري املرض

 منهاكتشاف املؤشرات احليوية والتحقق ا •

جينية موسعة خاصة بالسكان لتحديد املتغريات اجلينية والقابلية إجراء دراسات  • اجلزيئية الوبائية لألمراض
 لإلصابة باألمراض

 السل املقاومالسيطرة على • أمراض اجلهاز التنفسي اإلنتانية

أمراض اجلهاز اهلضمي اإلنتانية
  )اإلسهاالت(

 إساءة استخدام املضادات احليوية ومقاومة البكترييا هلا •
   هابات اجلهاز اهلضميامليكروبات املسببة اللت •

  تطوير طالئع أدوية جديدة •  تصميم األدوية ونظام اإليصال
  تطوير أشكال صيدالنية للمرضى من األطفال والشيوخ •

 إليهاوالتعرف  فصل املكونات الفعالة للنباتات الطبية األردنية • استخدامات النباتات الطبية األردنية
 لطبية األردنيةالسمية واألمان والفاعلية للنباتات ا •

الوقاية من النخر السين وأمراض األنسجة
  الداعمة لألسنان

  تقييم فعالية برامج الصحة السنية املطبقة على املدارس •
  جدوى معاجلة أمراض الفم يف األردن •
 وراوعوامل خط األنسجة الداعمة لألسنان عند األردنينيأمراض انتشار  •



 

 ٣٠

 طاع علوم المياه والبيئةق
  

  املسألة البحثية ذات األولوية القصوى  ضوعاملو

 أداء املوارد املائية على مستوى احلوضتعظيم • املنهجية املتكاملة إلدارة املوارد املائية
 تطوير استخدام مياه الفيضان للتغذية االصطناعية وتعزيز التغذية الطبيعية •
 احلصص والتشريع واإلدارةتقييم املوارد املائية املشتركة مع الدول ااورة لتحديد  •

 تقيم دراسة حساسية مناطق تغذية املياه اجلوفية • وشحنها تغذية املياه اجلوفية
 مة املياه العادمة املستصلحة لتغذية املياه اجلوفيةءمال •
 منذجة تغذية املياه اجلوفية •

  على مستوى املزرعةكفاءة إدارة الريعظيمت • دارة مياه الريإإلبداع يف ا
   االحتياجات املائية للنباتوتأثريها يفنوعية املياهارةإد •
املتحملة واحملاصيل  حتت ظروف عوز مياه الري،حتسني كفاءة استخدام املياه •

 والتكنولوجيا احليويةللجفاف،
 لوقاية والسيطرة واالتقييم : األمراض املرتبطة باملياه واملياه العادمة • ةسالمة املياه و الصحة العام

  م التقنيات احلديثة يف معاجلة مياه الصرف الصحيييتق •
ثر أدراسة نوعية املياه يف الشبكات وخزانات املنازل واخلزانات الكبرية واآلبار و •

 التزويد املتقطع
 مبا يف ذلك خطر تلوث املياه اجلوفية اوإدارتقييم املخاطر البيئية ملكاب النفايات •  اإلدارة املتكاملة للنفايات

 تطبيق اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة على مستوى البلديات •
  )حتويل النفايات إىل موارد(من املخلفات إىل إنتاج الطاقة •
قواعد البيانـات ونظـم املعلومـات

  للموارد املائية والبيئة

تطوير شبكة معلومات لبحوث مياه الشرب ومنظومة معلومات وطنية للمنشورات البيئية •
 هوحتديث بنك للبيانات عن أحواض املياه اجلوفية والسطحية يف األردنطويرت •
 نظم إدارة املعلومات البيئية للتزويد املائي والطلب على املياه يف األردن •

 اآلثار الصحية النامجة عن تلوث اهلواء يف املناطق األكثر تلوثاً يف األردن •  تلوث اهلواء واحلد منه
حديد مستويات التعرض للملوثات، ووضع مؤشرات لتلوث مناذج التشتت لتتطوير •

 اهلواء
 تقييم جودة اهلواء يف األماكن املغلقة واحملصورة •

تمعـاتا املعرفة التقليدية ومتكـني 
  جمايل املياه والبيئية احمللية يف

 يف اتمع األردينوقيمهااستعماالت املياهأخالقيات •
 وتوثيقها اجلوفية الضحلة األحواض قة باستغاللاملعرفة التقليدية املتعل حتري •

 املوارد الطبيعية والنظم البيئيةيفالتنبؤ باجلفاف وآثاره •  احلد من آثار التصحر واجلفاف
 التخطيط للطوارئ واحلوادث وتقييم مواطن الضعف للمخاطر احملتملة •

 املوارد املائية يف األردنيفتقييم تأثري تغري املناخ • املياه والبيئة يفآثار تغري املناخ 
 تدابري التخفيف من حدة اجلفاف والتكيف معه مبا يف ذلك إجراءات التأهب •
 حماكاة البيانات اإلحصائية الديناميكية لوضع خيارات تغري املناخ •

ـ  منع امللوثـات  اإلنتـاج(هاوتقليل
  )األنظف

 املختلفة االقتصاديةتطبيق اإلنتاج األنظف يف القطاعات •
 ذات االستهالك العايل الصناعية والسياحية املنشآتاملياه يف  استعمالسني كفاءة حت •



 

 ٣١

  قطاع العلوم الهندسية 
  

  املسألة البحثية ذات األولوية القصوى  املوضوع

تطوير تقنيات أنظمة الطاقة 
لطاقة الشمسية ايف املتجددة املتمثلة 
  واستخدامها وطاقة الرياح

اقة الشمسية املتعلقة بالتدفئة والتربيد واملياه الساخنةتطوير تكنولوجيا أنظمة الط •
 زلية والصناعيةـستخدامات املنلال

 جيا توليد الكهرباء من خالل حتويل طاقة الرياحوتطوير تكنول •
من خالل تركيز الطاقة اتهومعد تطوير أنظمة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية •

 (PV)الكهروضوئية أو باستخدام اخلاليا(CSP)الشمسية
 واستخدامها تطوير تكنولوجيا حتلية املياه بالطاقة الشمسية •  املياهةحتلي

 تطوير أغشية مبتكرة لالستخدام يف عمليات حتلية املياه •
 استخدام الطاقة النووية ألغراض حتلية املياه •

 تطوير طرق مثلى الستغالل الطاقة من الصخر الزييت •  تعدين الصخر الزييت
 تطوير طرق الستخالص النفط من الصخر الزييت  •
 تقييم األثر البيئي لطرق تعدين الصخر الزييت •
استكشــــاف اليورانيــــوم

  وتعدينه

 حتديد الطرق املثلى الستخراج خامات اليورانيوم •
  تقييم األثر البيئي الستخالص اليورانيوم •
  .الستكشاف اليورانيومالـمثلىحتديد الطرق •

تطوير عمليات لزيادة كفاءة استخدام الطاقة املرتبطة بالقطاعات واألنظمة واألجهزة •  لطاقة والبيئةإدارة ا
 واملعدات

 تطوير تطبيقات املصانع اخلضراء املوفرة للطاقة  •
 مبتكرة إلنتاج الوقود احليوي من املخلفات الصناعيةقتطويرطر •

 يدةتطوير مواد مركبة جد •  املواد واملنتجات الصناعية
 تطوير منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة من مواد مركبة •
السيليكا والفوسفات(تطوير مواد جديدة ذات جدوى وعملية من مواد خام أردنية  •

 ...)والبوتاس
ع اإلنشائية واهلندسةاريإدارة املش
  القيمية

 نشائية و تنظيم العمليات اإل تنفيذهاتطوير اإلدارة التعاقدية للمشاريع و متطلبات  •
  تقييم دور اهلندسة القيمية يف حتسني اجلودة و خفض كلفة التنفيذ والتشغيل •
 إدارة األزمات و التغيري يف أسعار املواد اإلنشائية و التأمينات  •

 تطوير معمارية الشبكات الوطنية واأللياف الضوئية •  لالتصاالت البنية التحتية
 يف الشبكات ومحايتهاتطوير أنظمة أمن املعلومات •
 تطوير البنية التحتية الالزمة للوسائط املتعددة •

 السالمة والعملية املروريةيفسلوكيات مستخدمي الطرق وأثرها • السالمة املرورية وهندسة املرور
 السالمة واالزدحامات املروريةيفتأثري التخطيط احلضري •
 تقييم أمان الطرق •

 معدات الصناعيةللظمة أمتتة وحتكم آيل للعملياتتطويرأن •  األمتتة و التحكم اآليل
 لمعدات الصناعيةلتطوير أنظمة محاية •
  وتصنيعهاتصميم جمسات ومشغالت وحمركاا الستخدامات صناعية خاصة  •
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Research Issues of Top Priority 

  



 

 ٣٤

Antiquities & Tourism 
 
Research Issues of Top Priority Subject 

• Documenting sites and both archaeological and vernacular buildings 
facing various threats. 

Documenting of Structures 
and Archaeological and 
Heritage Sites • Application of Geographical Information Systems in developing a 

data-base for archaeological and vernacular buildings. 
• Exploring the status of the technical staff involved in conservation, 

preservation, presentation and monitoring of cultural heritage. 
Conservation and Restoration 
of Archaeological Sites and 
Monuments  • Role of applying preventative conservation in minimizing the 

danger of deterioration of cultural properties. 
• Characterization of chemicals and other materials used in various 

conservation and restoration processes.
• Optimization of the role of legislations in the prevailing-trafficking 

and abuse of cultural properties.  
Legislations of Antiquities, 
Heritage and Tourism. 

• The role of legislations in rehabilitation of archaeological and 
traditional sites for touristic purposes. 

• Use of IT in documenting & marketing archeological and touristic 
sites. 

Electronic Marketing in 
Jordanian Tourism  
 • Obstacles of the circulation and development of e-marketing of 

archeological and touristic sites. 
• Methods for developing museum display. Training of Personnel 

working in Archaeology and 
Heritage 

• Documenting of museum collections. 
• Preserving, storing and monitoring of museum collections. 
• Developing of different patterns of tourism.  Different Tourism Patterns  
• Developing & determination of touristic trails. 
• Operating cost of tourism projects.  Investment in Tourism and 

Hotels Sector  
 

• Evaluation status of human resources in the tourism and hotel 
sector.  

• Relative advantages of Jordan as an attractive destination for 
tourism. 

• Developing internal tourism products. Internal Tourism  
 • Role of women in tourism sector. 

• Reviewing the most important personell, attitudinal and knowledge 
traits for the tour guide.   

Tour Guidance in Jordan  
 

• Evaluation of the tour guides performance from tourist’s point of 
view.  

• Codes of ethics and their role in the functioning of organizations of 
tourism. 

Tourism Associations and 
Their Iimpact on Develop-
ment of Tourism in Jordan 

• Analysis of the excavated archaeological objects. Analysis of Information about 
Antiquities 
 

• Excavated and surveyed pottery sherds and vessels. 
• Ancient rituals, beliefs and religions as reflected by the uncovered 

archaeological materials. 
• Enhancing local community in understanding the importance of the 

archaeological legacy, heritage and tourism. 
Tourism Education and 
Public Awarness 

• The role of the various local mass-media in public awareness and 
education.  

• Effect of awareness of the importance of antiquities and heritage 
amongst school students. 



 

 ٣٥

National Security 
 
Research Issues of Top Priority Subject 

• Manufacturing surface-surface missiles with a range of 150-300 km. Missiles Manufacturing  
• Development and manufacturing of anti-tank missiles/rockets. 
• Study of manufacturing and producing missile/rocket motors. Manufacturing of Missiles’ 

Sub-systems • Study of producing missile guidance systems. 
• Design, development and production of different types of missiles 

fuel. 
• The importance of training and arming in enhancing the will to 

fight. 
Enhancement of the Will to 
Fight 

• Impact of a national education, religious and moral guidance in 
enhancing the will to fight. 

• Development and preparation of the “theater of operations” in 
enhancing the will to fight. 

• The impact of corruption and cronyism on national security. Stability of Domestic Front  
• The impact of economic and social development imbalances on 

national security. 
• Role of the kingdom in providing political support and assistance to 

both Palestinians and Iraqis and its importance. 
• Development of an effective and secured national command, 

control, communications and computer system. 
Technology of Defense 
Industry 

• The development of national encryption software. 
• Importance of research application in nanotechnology for the 

development of defense technology. 
• Importance of the role of rehabilitation and training programs to 

enhance the capability of anti-terrorism security agencies. 
National Capabilities and 
Terrorism  

• The impact of monitoring technology in counter-terrorism operations. 
• Importance of dealing with extremism and atonement ideology. 

• Assessing the effects of seismic risk on the cities and densely 
populated areas. 

Evaluation of Risks and 
Disasters on the National 
Level • The importance of establishing a national data bank for risks and 

disasters to deal with their consequences effectively. 
• Assess the risks resulting from dealing with hazardous materials and 

dangerous wastes. 
• Developing the security services capabilities in investment 

operations nationally and regionally.  
National Security Agencies 
and Investment  

• Promote and develop the role of the armed forces and security 
agencies in national development.  

• Develop and improve performance of the Military Consumer 
Corporation. 

• The role of state institutions and civil society organizations in 
follow-up care for inmates. 

Rehabilitation Centers 
National Security 

• The importance of developing a national strategy for reform and 
rehabilitation of inmates. 

• Enhancement of the role of social and physiological scholars in 
managing and rehabilitating inmates. 



 

 ٣٦

Information & Communication Technology 
 
Research Issues of Top Priority Subject 

• Building & management of e-information Emergency Response 
Team (CERT): 

Information Security & 
Computer Crimes 

• Security of data transfer over national networks. 
• Development of security algorithms for electronic smart cards & 

tokens. 
• Security of wired and wireless computer networks. Efficiency and Design of 

Computer Networks • Infrastructure, protocols and applications of the new generation 
computer’s networks. 

• Computer’s networks management and the national computer 
networks.  

• Building of criteria and foundations for software development. Software Engineering 
• Programming languages evaluation criteria’s  
• Software quality assurance. 
• Internet application development by using the safe and available 

software. 
Creating and Repairing of 
the Iinfra -Structure for the 
Internet Applications • Multimedia transfer (audio and image) over internet protocol. 

• Development of the geographical information system 
infrastructure. 

• Arabic searching engines. Arabic language computing 
and processing • Arabic text databases content searching. 

• Arabic language corpus.  
• Software tools for solar system best utilization. Information Technology in 

Health, Energy, 
Environment and 
Agriculture 

• Using ICT in health care. 
• Software tools for pollution rates automatic detecting. 

• Design & implementation in an electronic & interactive SW 
learning. 

Electronic Content and 
Education and Knowledge-
Based Society   • Determining of new criteria for the e-content and building Arabic 

learning standards. 
• Arabic e-content management and standards. Developing the Arabic 

Electronic Content • Specialized Arabic content development. 
• Developing specialized social networks websites.  
• Enrichment of ICT penetration in Jordan. Technology Awareness and 

its Acceptance Inspiration  • Supporting computer utilization and its interactive applications at 
the higher education sector. 

• Technology utilization for people with special needs. 
• Application development of the superior management supportive 

systems at the Jordanian work environment.  
Management of Information 
Systems and Knowledge 
Management managem • Application development of the E-university. 

• Application development for the E-government. 

  

 



 

 ٣٧

Culture, Arts and Media  
 
Research Issues of Top Priority Subject 

• The influence of use and administration of Information system in 
the fields of culture. 

Data Banks and Centers of 
Culture, Arts and Media 

• The influence of digital technology on artistic issues. 
• Assessing the role of the official and private Jordanian cultural 

institutions in enhancing the national identity. 
The Role of Culture, Arts and 
Media in Maintaining the 
History, Heritage and Arabic 
Identity of Jordan 

• Assessing the role of the documentary films in documenting the 
Jordan identity. 

• Assessing the role, the means and the impact of media in 
disseminating national awareness. 

Surveys of Public Opinion of 
Citizens’ Priorities on Cultural, 
Artistic and Media issues  

• Strength and weakness elements in media discourse of the 
Jordanian State and their role in the development. 

Manipulating, Artistic, 
Cultural and Media Products 
in Enhancing Civic and 
National Unity in the Society 

• Culture and arts as sources of physical and spiritual strength in the 
Jordanian society. 

• The role of the private sector in developing culture, arts and media. 
• The influence of Jordan’s mass media in dealing with the social 

violence. 
The Role of Culture, Arts and 
Media in Promoting Humanity 
and Avoiding Fundamentalism 
and Terrorism 

• The role of cultural and media institutions in protecting creativity. 

• The role of local communities and educational institutions in 
enhancing morals through culture, arts and mass media. 

Enhancing Behavioral, 
Spiritual and Moral 
Immunities among Youth and 
Society 

• The role of culture, arts and media in enhancing the values of work 
and production. 

• The influence of internet and satellites on young Jordanians values. 
• The influence of Jordanian mass media on young Jordanian’s values. 
• The influence of Islamic artistic heritage on other civilizations. The Role of Culture, Arts and 

Media in Approximating Arab 
Societies and Different 
Civilization (Understanding 
the Other), and Expertise 
Exchanges Amongst Them 

• The role of arts and media on dialogue with the other. 
• Bridging gaps with Jordanian expatriate minorities through arts, 

culture and media. 

• Manipulating modern technologies in attracting audience to artistic 
production. 

Culture, Arts and Media as an 
Optimal Means for Designing 
and Producing Media 
Programmes in Jordan’s 
National Comprehensive 
Development and Education 

• Methods and means of disseminating aesthetic values and 
enhancing them in the Jordanian Society. 

• Measuring attitudes of the Jordanian audience towards arts. The Influence of Political, 
Economic, Social and 
Technological Challenges on 
the Jordanian Artistic, 
Cultural and Media Status 
under Globalization 

• Culture, arts and media encountering current and future challenges. 

• Cultural, artistic and media system: nature, conditions and 
development. 

Culture, Arts, and Media: 
Morals, Professionality and 
Developing Creativity and 
Rennovation 

• Analysing cultural and artistic standards in the social bringing up 
process. 

• Methods of developing extra-curricula activities in Jordanian 
universities and their influence on university development. 



 

 ٣٨

Research Issues of Top Priority Subject 

• Art critique in media and improving of literary taste. Culture, Arts and Information: 
Comparative Studies and 
Spreading Critical Thinking 
Culture 

• Public freedoms and critical thinking. 

• Studying the positive impacts of spreading the culture of the 
scientific research and the needs of the Jordanian young people for 
the development of culture of production and critical thinking. 

The Role of Universities and 
Scientific Institutions in 
Developing Scientific Research 
in the Fields of Culture, Arts 
and Media 

• The role of the institutions of culture, arts, and media in the 
maintenance of the accuracy of the Arabic language. 

Culture, Arts and Media and 
the Future of Arabic Language 

• The role of translation as a window on other universal cultures. Translation(an Open Window) 
on the Culture of the Other • Developing translation programmes in the course plans of 

Jordanian universities. 

  



 

 ٣٩

Humanities, Social Sciences & Languages 
 
Research Issues of Top Priority Subject 

• Socio-economic and political consequences of poverty and 
unemployment. 

Sociology 
 

• Measurement of corruption and favoritism in Jordan. 
• Drug abuse in Jordan. 
• The impact of poverty and unemployment on marriage, single and 

divorce rate. 
• Causes of women harassment . 
• Car accidents in Jordan. 
• Risk factors in social violence. 
• The impact of social values on corruption immunization. 
• Evaluation of anti-corruption organizations. 
• The problems of scientific translation in Jordan. Translation 
• Standards of quality literary translation. 
• The relationship between language and identity.   
• Arabic, interaction with the other in an era of globalization. 
• A study of Jordanian documents. History 
• Jordan in western documents. 
• Jordan in foreign travelogues. 
• Jordanian eminent personalities in the twentieth and twenty-first 

centuries. 
• Tribal lore and tribal law in Jordan. 
• Social history of Jordan. 
• Jordan in Arab mass media. 
• Editing of Jordanian literary and historical texts.  Arabic Language 
• Problems of computerization and programming in Jordan. 
• The Role of Jordanian institutions in the arabicization movement. 
• Problems of teaching Arabic syntax to non-native learners. 
• The role of Jordanian institutions in upholding Arabic and 

protecting national identity. 
• The hashemites and their role in protecting Jordanian national 

identity. 
• Applications of remote sensing and geographic information 

systems in the areas of human environment and improvement of 
the style of living. 

Geography 

• Applied research in national geography in economy and 
environment. 

• The impact of spatial relations on the geographical distribution of 
social systems, urban ization and population within the geographic 
territory. 

• The translation of major literary Arab figures (dramatists, novelists, 
short story writers and critics). 

English Language 

• The image of the other in western thought and literature. 
• Films (compatibility with original text) 

 



 

 ٤٠

Financial, Economic & Administrative Sciences 
 

Research Issues of Top Priority Subject 

• Banks' merger and its impact on Jordanian banks. Monetary and Fiscal 
Policies 
 

• The impact of liquidity flow on capital markets in Jordan. 
• The impact of financial stability and interest rates on the national 

economy. 
• The role of the Jordanian industrial and agricultural sectors in food 

security. 
Food Security and Jordan 
Foreign Trade 
 • Competitive advantage for productive sectors in foreign trading. 

• Enhancing competitiveness of productive sectors in foreign trading. 
• Studies of levels of transparency and honesty in offering public service 

in accordance with international standards. 
Business Ethics and Social 
Responsibility 
 • The extent of social responsibility practices in public and private 

sectors establishments. 
• Assessment and development of work ethics in public and private sectors. 
• The role of the Islamic economy in finding solutions for the financial crisis. International Financial 

and Economic Crisis 
 

• The impact of the international economic crisis on the financial and 
operational performance of Jordanian banks and the Jordanian 
economy.

• Predictive studies of the financial crisis impact on the future work of 
the Jordanian banking sector. 

• The effectiveness and efficiency of auditing committees in public 
shareholding companies boards in Jordan. 

 

• The influence of the application of new international accounting standards 
on the performance of Jordanian companies. 

• The extent of the effectiveness of legislative control in capital markets. 
• The effect of converting the Kingdom to one bid free zone on attracting 

direct foreign investments. 
Foreign Investment in 
Jordan 
 • Studies of foreign investment indicators and their re-assessment . 

• The impact of foreign investments on the performance of companies 
listed in Amman Stock Exchange. 

• The extent of the effectiveness of government programs in catering for 
budget deficit. 

Economic Cycle Indicators 
 

• The effectiveness of entrepreneur projects in combating the 
unemployment problem. 

• Foreign debts and their impact on economic development. 
• Employment displacement in the Gulf States and its impact on 

Jordanian labor market. 
The Influence of Gulf 
States on Jordanian 
Economy 
 

• The effect of a potential one Gulf currency on Jordanian trade balance. 
• Oil price change and its impact on prices and economic cost. 
• Assessment of regulation and privatization Jordanian economic policies. Privatization and 

Governance 
 

• The extent of the effectiveness of economic correction programs. 
• Organizational governance in public and private sectors. 
• Reviewing the effectiveness of the principles and standards of appointments 

for top and middle level employees in the public and private sectors. 
Human Resources 
 

• Assessment of efficiency and effectiveness of employment and training 
organizations in the public and private sectors. 

• The impact of restructuring compensation and incentives system on the 
performance of public and private sector organizations. 

 



 

 ٤١

Basic Sciences 
 

Research Issues of Top Priority Subject 

• Development of important polymers and their technical applications  Materials 
• Magnetic properties of new materials and composites 
• Preparation of thin films for various applications 
• Preparation of composite materials  
• Production of light, low-cost construction materials 
• Production of nanomaterials from different sources and its characterization.Nano Technology 

 • Rehabilitation of sandy deserts and increasing productivity of 
agricultural produce. 

• Applications in biological systems. 
• Increasing efficiency of fuel cells, renewable energies and electronic devices.
• Production of nanomaterials from different sources and its 

characterization. 
• Determination of levels of organic and inorganic pollutants in the cities Environment and Health 

 • Transport of pollutants in the air 
• Identifying unconventional sources of pollution 
• Pesticide residues in vegetables 
• Determination of levels of organic and inorganic pollutants in the cities 
• Development and cultivation of plants in desert areas, drought-tolerant 

and heat using modern techniques. 
Biology Science 
 

• Isolation and study of microorganisms capable of dispose 
environmental waste, pesticides, oil, plastic and radioactive materials. 

• Extract genes from microorganisms in the environment of the Dead Sea 
and their transfer to agricultural crops to be genetically modified in 
order to be able to withstand and grow in saline areas. 

• Production of single monoclonal antibodies to identify the types of 
cancers and to detect pathogens. 

Bio Technology 

• Production of vaccines for infectious diseases, and preparation of them 
locally and study the immune response to these vaccines. 

• Production of anti-pathogenic bacteria and viruses, and other anti-
cancer vehicles. 

• Development of water heating systems, the efficiency of manufacture 
and applications of thermal systems. 

Energy 

• Desalination of water in remote areas by using solar energy 
• Use of oil shale rock in cement industry in Jordan 
• Manipulation and utilization of by – products of mining and 

exploitation of oil shale deposits and uranium bearing minerals.  
 

• Environmental impacts of mining and exploitation of oil shale and 
uranium deposits.   

• Protection of surface water and groundwater of pollution resulting from 
mining and exploitation of oil shale and uranium deposits.     

• Pro-active measures to protect groundwater aquifer from pollution and 
depletion.    

• Designing experiments in health science and analyzing the statistical 
data with physicians.  

Mathematics and Statistics 
 

• Using mathematical modeling in Medical, Physical and Engineering 
applications. 

• Using mathematical modeling in the groundwater engineering and 
modeling its flow and pollution. 



 

 ٤٢

Islamic Sciences 
 
Research Issues of Top Priority Subject 

• Frameworks for cooperation and joint action among Muslim 
countries. 

Solidarity and unity among 
Muslims 

• Ideological fanaticism: causes and remedies 
• Extremism and its impact on the fragmentation of the nation 
• Problems of the youth (violence, drugs, unemployment …etc) and 

the role of faith based education in solving them. 
Childhood and Youth and their 
problems  
 • Methodology for dealing with satellite TV and the Internet. 

• The culture of violence: its sources and means of prevention from 
Sharia perspective. 

• Islamic Insurance: its disciplines and its rulings Contemporary Transactions 
• Developments of Islamic banking 
• Stock Financial crises: causes, effects and ways of addressing them 

in Islamic Sharia
• Risks and obstructions of investment from an Islamic perspective. Investment and Financial 

Markets • Stock Financial markets and their controls in Islamic Sharia. 
• Reliance on self resources and its effect on development in the light 

of Sharia. 
• Means of achieving food security in the light of Sharia. Food Security 
• Methodology of dialogue with the other and its controls in the 

Quran and the Sunnah. 
Ethics of Dialogue 

• Dialogue among the followers of religions: its basics, approaches, 
and purposes 

• Collective Ijtihad (independent legal reasoning) and its institutions 
(importance, controls, and impacts) 

The Foundations of Ijtihad 
(independent legal reasoning) 
and fatwa (advisory opinion) • Qualification for fatwa (advisory opinion) and the role of Sharia 

colleges. 
• The role of Quranic context in interpretation (exegesis). Methodology of dealing with 

the Quran • Methodology of research in the thematic interpretation (the word, 
the ayah (verse), and the surah). 

• The development of research in the miracles of the Quran Modern Trends and 
Contemporary Efforts in 
Serving the Quran  

• Towards a modern approach in Quranic exegesis. 
• Modernity and exegesis. 
• The menace of extremism and fanaticism on national security. National Security 
• The role of religious education in national security. 
• The methodological controls in dealing with the Sunnah and the 

biography of the prophet. 
Methodology of Dealing with 
the Sunnah 
 • The role of intellect (reason) in comprehending the text in the 

Sunnah and the biography of the prophet. 
• A comparison between the Mohadditheen’s criticism and the 

modernist’s criticism of narrations. 
Modernity and Contemporary 
Reading's Criticism of The 
Sunnah • The scientific interpretation of the Sunnah. 

• The Islamic discourse and the education of the youth. Contemporary Islamic 
discourse • Contemporary Islamic discourse; a study and criticism. 

 



 

 ٤٣

Educational & Teaching Sciences 
 

Research Issues of Top Priority Subject 

• Current early child education plans and field training programs 
implemented in teachers preparation programs at Jordanian 
Universities and their compatibility to recent training strategies.  

Pre-School Teachers’ 
Preparation Programs 

• Preparation of child education teachers in light of international 
standards.

• Assessment of teachers’ preparation programs for child education in 
Jordanian universities. 

• Common teaching and learning strategies used by kindergarten 
female teachers. 

Children’s Teaching and 
Learning Strategies 

• The degree to which kindergarten teachers possess teaching skills 
required for this stage. 

• Teaching strategies that maximize the level of achieving the 
educational goals in kindergarten stage. 

• Curricula gaps in Science, Maths and Language as revealed by 
Jordanian students' performance and their learning mistakes in 
international tests (TIMSS & PISA). 

Curricula of Basic Stage 
Education 

• The degree to which the first three grades curricula observe the 
Jordanian children’s developmental standards. 

• The degree to which the basic stage curricula represent the national 
standards. 

• Teachers’ education programs at Jordanian universities: progress 
and obstacles. 

Preparation Programs for 
Basic Stage Teachers 

• Training needs for basic stage teachers of non-educational majors 
based on the requirements of knowledge economy. 

• The degree to which teachers’ education programs at Jordanian 
universities represent the professional teaching competencies. 

• Training needs for secondary and vocational education teachers. Preparation Programs for 
Secondary Stage Teachers • The economic and social statuses for secondary stage teachers and 

their reflections on their professional behavior. 
• The level of vocational education programs graduates mastery of 

the professional skills. 
Outcomes of Secondary and 
Vocational Education 
Outcomes and the Labor 
Market Needs 

• Evaluation of the internal and external efficiency of secondary 
vocational education stream at the Ministry of Education in light of 
the Educational Reform for Knowledge Economy Project (ERfKE). 

• Evaluation of vocational education programs in light of the labor 
market needs. 

• Strengths and weaknesses in the academic programs offered by the 
Jordanian universities in light of international standards. 

Accreditation and Quality 
Assurance in Higher 
Education Institutions • Developing the academic programs in Jordanian universities in light 

of the national standards for accreditation and quality assurance. 
• The degree to which the current national accreditation mechanisms 

contribute in achieving high quality outputs from the international 
quality models' perception. 

• Training needs for the faculty members in the Jordanian universities 
in light of knowledge economy requirements.  

Building the Academic and 
Administrative Capacities at 
the Higher Education 
Institutions 

• Developing quality programs based on ‘Soft Skills’ to develop 
performance of higher education institutions' employees. 



 

 ٤٤

Research Issues of Top Priority Subject 

• Evaluation of the role of faculty members development centers at 
the Jordanian universities in building the academic and 
administrative capacities.  

• Developing “Hard and Soft Skills” of higher education institutions 
graduates to be compatible with labor market needs. 

Higher Education Outputs 
and the Labor Market Needs 

• Academic characteristics(qualifications) of students, unemployed 
and employed graduates from universities in Jordan: considerations 
for relevance. 

• The degree to which the outputs of higher education in Jordan are 
compatible with labor market needs. 

• Building continual learning programs coping with the rapid 
information development in the world. 

Continuing Learning and 
Local Communities 
Development • The ability of continual learning programs to meet the 

developmental needs for local communities. 
• The role of continual learning programs in building the 

administrative abilities at the Jordanian universities. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٤٥

Agricultural and Veterinary Sciences 
 

Research Issues of Top Priority Subject 

• Productivity improvement of soils and water. Sustainable Management of 
Natural Resources. 
 

• Water and land use policies with regard to environmental, social 
and economical consideration. 

• Technologies of soil moisture monitoring. 
• Use of Unconventional water. Improvement of sustainable 

productivity of irrigated 
agriculture.  
 

• Epidemiology and etiology of economical plant pests. 
• Technologies to control extreme weather conditions (freezing, heat 

spills…etc) on farm production. 
• Production and manufacturing of animal feed and feed alternatives. Improvement of sustainable 

productivity of animal 
production. 

• Improvement and evaluation of animal's ability to withstand 
diseases and environmental factors. 

• Genetic improvement of animals
• Animal diseases: survey and information systems.. 
• Animal diseases diagnosis, protection and control 
• Improvement and introduction of horticultural and range plants 

with high yielding capacities under drought. 
Improvement of productivity of 
sustainable rain fed 
agriculture.  
 

• Grazing behavior and grazing capacity. 
• Effect of crop rotation on plant productivity. 
• Water harvesting and water shed management. Improvement of sustainable 

productivity of rangeland and 
forests. • Rehabilitation approaches of forests and rangeland areas. 

• Propagation and production of forest and range plants 
• Integrated pest management technologies and reduction of pesticide 

use. 
Technology Innovation in 
Agriculture. 
 • Technologies of food additives production, food treatments, 

storage and packaging. 
• Animal biotic and reproductive technologies (artificial 

insemination, embryo transplants, genetic engineering and 
cloning…etc). 

• Improvement of crop products that meets  quality and safety 
standards and certificates. 

Marketing and competitiveness. 

• The current agricultural product competitiveness for export to 
target markets 

• Analysis of agricultural produce export cost and price predictions.
• Evaluation of Jordanians nutritional status with reference to 

mineral deficiency of some diseases. 
Food and nutrition. 
 

• Evaluation and improvement of food quality from biological and 
chemical aspects. 

• Improvement in food manufacturing. 
• Management of bioecosystem. Biodiversity.  

 • Conservation of endangered genetic resources. 
• Identification and characterization of indigenous genetic resource 

in Jordan and their use.
• Characteristics and limitations of agricultural production in small 

holdings. 
Supporting Environment for 
Agriculture. 
 • Impact of legislative bylaws of natural resources on trade, farms 



 

 ٤٦

Research Issues of Top Priority Subject 

and farming workers, prices and productivity of agricultural 
systems. 

• Technologies adaptation and transfer and enhancement of rural 
women role in agriculture. 

• Agricultural extension and economic and social characteristics of 
rural areas 

• Characteristics and limitations of agricultural production in small 
holdings.

 



 

 ٤٧

Political & Legal Sciences 
 

Research Issues of Top Priority Subject 

• Developing the procedural laws to accelerate the disposition of 
cases and the application of the principle of specialization. 

Procedural Justice and the 
Judiciary 

• Developing the procedural laws of lawyer's work for the purposes 
of preventing judicial procrastination. 

• Alternative means to disputes resolution. 
• Principle of judge specialization and its impact on the development 

of judiciary. 
Developing Human 
Resources for the Judiciary 

• Continued training for judges and prosecutors and the mechanism 
of its development. 

• Importance of the role of the judicial assistant in the development 
of the judiciary. 

• The King's role in the balance between authorities.  King's Role in the Balance 
between Authorities in 
Jordan 

• The role of the King constitutional power in developing the 
legislation authority. 

• The importance of establishing a supreme constitutional court  
• Islam and the legitimate national resistance. Allegations of Violence, 

Extremism and Terrorism in 
Islam 

• Globalization and religious extremism. 
• The Islamic position of terrorism. 
• Developing the regulatory and stimulating legislations for 

investment in alternative energy.  
Energy Legislations and 
Means of Investment in 
Energy • Developing mechanisms of dispute resolution in energy investment 

contracts. 
• The legal liability of energy waste.  
• The role of political opposition in Jordanian political system. Political Development / 

Political Parties • The impact of the legislations on the development of political 
parties in Jordan. 

• The impact of political parties programs on political development.  
• Governance in Islam. Islam and Politics 
• The political Islam and Islamic movements.  
• Political participation in Islam. 
• Means of electronic payment and the legal protection for consumer. Governing Legislations in 

Monetary and Banking 
Policy 

• Commercial practice and its importance in the development of 
banking transactions.  

• Legislations of monetary policy and Central Bank.  
• Arab-Israeli conflict.  Jordan and International 

Relations • Jordan in international politics.  
• Jordanian-Israeli relations. 
• Jordan and regional policies.  Jordanian Foreign Policy  
• Jordanian foreign policy and foreign aids.  
• Jordanian foreign policy and future challenges. 

  



 

 ٤٨

Medical & Pharmaceutical Sciences 
 

Research Issues of Top Priority Subject 

• Factors associated with medical disorders of pregnancy. Maternal Mortality, Morbidity 
and High Risk Pregnancy • Determination of fetal problems during pregnancy. 

• Assessment of primary health care in Jordan. Primary Health Care and the 
Integration of Mental Health 
Services 

• Epidemiology of mental health disorders and evaluation of mental 
health services in primary health care. 

• Promotion of psychosocial and physical health in the elderly. 
• The use of regenerative medicine in degenerative diseases.  Regenerative Medicine and 

Stem Cell Research • Scaffold research in regenerative medicine. 
• Factors associated with anemia. Bebenign Hematology 
• Production of blood substitutes. 
• Factors associated with ischemic heart diseases. Heart Diseases 
• Epidemiology valvular heart diseases. 
• Prevention of diabetes mellitus. Diabetes Mellitus 
• Environmental and genetics factors associated with cancer.  Cancer 
• Factors affecting spread of cancer in the body. 
• Intervention and promotion of healthy lifestyle. Behavioral and Social 

Determinates of Health • Psychosocial behaviors in relation to chronic illnesses. 
• Biomarkers discovery and validation. Biomarkers Discovery for 

Diagnosis and Prognosis 
• Conducting population-specific genome wide studies to identify 

genetic variations and predisposition to diseases. 
Molecular Epidemiology of  
Diseases 

• Control of resistant tuberculosis.  Respiratory Tract Infections 
• Antibiotic abuse and bacterial resistance. Gastrointestinal Tract Infections 

(Diarrheal Diseases) • Causative agents of gastroenteritis. 
• Development of new pro drugs. Drug Design and Delivery 

Systems • Development of dosage forms for pediatric and geriatric patients.  
• Isolation and characterization of bioactive constituents of 

Jordanian medicinal plants. 
Utilization of Jordanian 
Medicinal Plants 

• Toxicity, safety and efficacy studies of Jordanian medicinal plants. 
• Evaluation of the effectiveness of school-based dental health 

programs. 
Dental Caries and Periodontal 
Diseases Prevention 

• Cost effectiveness of oral diseases treatment in Jordan. 
• Prevalence of periodontal diseases and risk factors among 

Jordanians.

 



 

 ٤٩

Water & Environment Sciences 
 

Research Issues of Top Priority Subject 

• Optimization of water resources at the basin level. Integrated Approach to Water 
Resources Management • Developing the use of flood waters for artificial recharge and 

enhancing natural recharge.
• Assessment of trans-boundary water resources: sharing, legislation 

and management.
• Assessment and vulnerability of recharge areas. Groundwater Recharge 
• Suitability of reclaimed wastewater for groundwater recharge.
• Modeling of groundwater recharge.
• Optimizing the efficiency of the on-farm irrigation systems and 

management.
Innovations in Irrigation 
Water Management 

• Management of water quality and its effect on irrigation water 
requirement.

• Improving water use efficiency using deficit irrigation, resistant 
crops and biotechnology.

• Water and wastewater related diseases: assessment, prevention and 
control.

Water Safety and Public 
Health 

• Evaluation of new technologies in the treatment of waste water.  
• Water quality in the network and in storage tanks, wells and 

reservoirs; and intermittent water supply.
• Environmental risk assessment and management for existing landfills and 

dumpsites including impacts on groundwater pollution. 
Integrated Waste 
Management 

• Application of integrated solid waste management at municipal pilot 
level.

• Waste to energy (waste as a resource).
• Developing drinking water research information network and 

national environmental publication information system. 
Databases and Information 
Systems for Water Resources 
and Environment • Upgrading the data bank for groundwater and surface water basins 

in Jordan.
• Environmental information management systems for water supply 

and demand in Jordan.
• Health impacts of air pollution in hot spots in Jordan. Air Pollution and Control 
• Development of dispersion models to identify exposure levels to 

pollutants and to establish air pollution indices. 
• Assessment of indoor air quality and confined places. 
• Water use ethics and values in the Jordanian society. Traditional Knowledge and 

Empowerment of Local 
Communities in Water and 
Environment 

• Investigation of the traditional knowledge related the exploitation of 
shallow aquifers. 

• Drought prediction and impacts on natural resources and ecology.Desertification Control and 
Drought Mitigation • Emergency / incident planning and vulnerability assessments for 

potential threats.
• Assessment of climate change impact on water resources in Jordan.Impacts of Climate Change 

on Water and Environment • Mitigation and adaptation measures including preparedness 
framework to cope with climate change impact. 

• Statistical and dynamic downscaling of climate change scenarios. 
• Implementation of cleaner production in the economic sectors. Pollution Prevention, 

Minimization and Clean 
Production 

• Improving water efficiency in water intensive industrial and touristic 
facilities.

 



 

 ٥٠

Engineering Sciences 
 

Research Issues of Top Priority Subject 

• Development of solar energy technologies with respect to space 
heating, cooling and hot water for residential and industrial 
applications. 

Development and Utilization 
of Renewable Solar and Wind 
Energy Systems 

• Development of electricity generation technologies that is related to 
wind energy conversion. 

• Development of equipment and systems for electricity generation 
from solar energy through concentrating solar power (CSP) and 
photovoltaic (PV) technologies. 

• Development and utilization of solar desalination technologies. Desalination 
• Development of innovative membranes for water desalination 

processes. 
• Utilization of nuclear energy in water desalination. 
• Development of optimal methods to exploit energy from oil shale. Mining of Oil Shale 
• Development of methods of extracting oil from oil shale. 
• Environmental impact assessment of oil shale mining methods. 
• Specifying optimal methods for discovering and mining uranium 

ores. 
Discovering and Mining of 
Uranium 

• Environmental impact assessment of uranium extraction. 
• Specifying suitable methods of extracting uranium. 
• Development of processes for energy utilization efficiency improvements 

with respect to sectors, systems, instruments and equipment. 
Management of Energy and 
Environment 

• Utilization of green factories for energy savings purposes. 
• Development of novel methods for bio fuel generation from 

industrial wastes. 
• Development of new composite materials. Industrial Material and 

Products • Development of high added value products from composite 
materials. 

• Developing new practically feasible materials from Jordanian raw 
materials (silica, phosphate and potash).  

• Development of contracting management of projects, execution 
requirements and organizing construction operation. 

Construction Projects 
Management  

• Assessment of the role of value engineering in quality upgrading and 
cost reduction of construction projects, execution and operation. 

• Management of crisis and cost variation of construction materials 
and insurance.  

• Development of national networks architecture and fiber optics. Communication 
Infrastructure • Development of information security and protection systems for 

networks. 
• Development of required infrastructure for multimedia. 
• Impacts of road user behaviors on accidents and traffic operation. Traffic Safety and Traffic 

Engineering • Effect of urban planning on accidents and traffic congestion. 
• Assessment of road safety (auditing). 
• Development of automation and control systems for industrial 

processes and equipment. 
Automation and Control 

• Development of protection systems. 
• Design and fabrication of sensors actuators, and drivers for special 

industrial applications. 
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   قطاع اآلثار والسياحة
  املسألة البحثية ذات األولوية األقل  املوضوع

قنيات احلديثة يف عمليات توثيق املواقع واملباين واللقى األثرية الت استعمال •  توثيق املباين واملواقع األثرية والتراثية
 والتراثية

استخدام الطرق العلمية والتقنية يف أعمال صيانة املباين واللقـى األثريـة    • وترميمهاصيانة املواقع واملباين األثرية والتراثية
 وترميمهاوالتراثية

  التشريعات اخلاصة باآلثار والتراث والسياحة

 تقييم املواقع اإللكترونية للشركات السياحية األردنية  •  كتروين يف السياحة األردنيةإلللتسويق اا
تشـجيع السـياحة يف    وأثره يفئتمانية على اإلنترنت الالدفع بالبطاقات ا •

 األردن 
  فالربامج التعليمية والثقافية املتعلقة باملتاحتطوير  •  تأهيل العاملني يف جمال التراث واآلثار

  األمناط السياحية املختلفة

االسـتثمار يف   يفدراسة اجلدوى وأثرها  وأمهيتها يفحصائية اإلعلومات امل • االستثمار يف القطاع السياحي والفندقي
  القطاع السياحي

  وتأثريها يف االستثمار السياحيتيةاحلبنيةال •
 يفاحية أثر تعدد اجلهات الرمسية واملرجعيات املنظمـة للمشـاريع السـي    •

 االستثمار يف القطاع
 للمقاصد السياحية  الداخلية النقلشبكات  •  السياحة الداخلية

 دور النشاطات والفعاليات الثقافية يف تشجيع السياحة الداخلية  •
 السياحي وأمهيتها يف رفع كفاءته املناهج املعرفية للدليل • لداللة السياحية يف األردنا

 ووضع تصنيف هلم  وقدرام الينياألدالء احلمؤهالتمراجعة •
  .يف مهنة الداللة السياحية دور املرأة •

تطوير السياحةيفاجلمعيات السياحية وأثرها 
  يف األردن

 تقييم منجزات اجلمعيات السياحية يف تطوير املهنة ودعم السياحة  •
 وحتسينها اجلمعيات السياحية تقدمهاتطوير اخلدمات اليت •

 القدميةالعمارة والفنون • ت اخلاصة باآلثارحتليل املعلوما
 حتليل النقوش والكتابات بلغاا وخطوطها املختلفة  •

دور اجلامعات يف نشر التوعية والتثقيف بأمهية اآلثار والتراث والسياحة يف  • التوعية والتثقيف السياحي يف األردن
 األردن

  لي بأمهية التراث والسياحةتقييم دور اجلمعيات األهلية يف توعية اتمع احمل •
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   قطاع األمن الوطني
  املسألة البحثية ذات األولوية األقل  املوضوع

 دراسة ميكانيكا املقذوفات املتعلقة بالصواريخ النفاثة •  تصنيع الصواريخ 
 تطوير نظام الرؤية الليلية باستخدام األشعة حتت احلمراء •
 تطوير منصات إطالق متحركة للصواريخ  •

 دراسات تطبيقية يف جمال الشحنات التفجريية  • صنيع مكونات الصواريخت
تطوير سالح كهرومغناطيسي لتشويش النظام اإللكتـروين يف اآلليـات املختلفـة     •

 وتدمريه
 دراسة أساليب مواجهة التشويش اليت ميكن أن تتعرض هلا الصواريخ وتطويرها •

 ومي والدويل للقوات املسلحة يف تعزيز إرادة القتالأمهية الدور الوطين والق •  تعزيز إرادة القتال
 تعزيز دور القوات املسلحة يف التنمية الوطنية يف تعزيز إرادة القتال  •
 أمهية توفري احلماية الالزمة ضد أسلحة الدمار الشامل يف تعزيز إرادة القتال  •

  ألمن وأمهيتهاتعزيز وعي املواطن وثقته بدور أجهزة ا •  استقرار اجلبهة الداخلية 
  مكافحة الفقر والتصدي ألسبابه ومعاجلتها •
 توفري البيئة والبنية التحتية الالزمة جلذب االستثمارات اخلاصة يف مناطق اململكة املختلفة •

 تطوير أنظمة اتصاالت سلكية والسلكية •  تكنولوجيا القطاع الدفاعي
 مويه وتصنيعهادراسة املواد واملعدات ألغراض التخفية والتستر والت •
 تطوير نظام تشويش باستخدام الليزر وأمواج الراديو •

 أمهية التنسيق بني األجهزة األمنية يف مواجهة اإلرهاب •  اإلرهاب والقدرات الوطنية 
 .دراسة حتليلية ملقومات اإلرهاب ومسبباته •
  ةقليمية والدوليإلتعزيز التعاون والتنسيق بني األجهزة األمنية الوطنية وا •

 تقييم املخاطر على املستوى الوطين
    

 دراسة أفضل السبل لتفعيل خطط للحد من آثار الكوارث واألخطار  •
 دراسة أمهية إنشاء أنظمة إنذار مبكر للكوارث احملتملة  •
  .تقييم القدرات الوطنية واملصادر املتاحة ملواجهة الكوارث •

  تأسيس بنك خاص ملنتسيب األجهزة األمنية واملتقاعديندراسة حول أمهية  • االستثمار و األجهزة األمنية
  دراسة الشراكة بني القوات املسلحة والقطاع اخلاص وتطويرها •
  تقييم مشروع التدريب الوطين وتطويره  •

األمـنمراكز اإلصالح والتأهيـل و
  الوطين

زالء داخل مراكز االصـالح والتأهيـل   ـدور القطاع اخلاص يف برامج تشغيل الن •
  ارجها وخ

  زالء نفسياً ومهنياًـدور منظمات اتمع املدين يف تاهيل الن •
  زيل ومراكز االصالح والتأهيلـأمهية اإلعالم يف تغيري الصورة النمطية عن الن •



 

 ٥٦

     قطاع تكنولوجيا المعلومات والحاسوب واالتصاالت
  املسألة البحثية ذات األولوية األقل  املوضوع

وجرائم اومحايته املعلوماتأمن
  احلاسوب

   للند الند تطبيقات بتخاطب اخلاصةالتحتيةالبنيةأمنبروتوكوالت •
(Peer-to-Peer) 

  اآلمن والتدريبالتعليميفالتصاالتاتوظيف •
 )املزعج( الضار لكتروينإلاللربيدالذكيةواحلمايةالفلترةأنظمة •
 احملمولةلألجهزةاآلمنةنترنتإلاتطبيقات •
 اآلمنةلكترويناإللدفعابوابة •

 وحتليل أدائهااحلاسوبشبكاتتصميم •  وكفائتها احلاسوب شبكات تصميم
 ة وتصميمها وأداؤهاالالسلكياساتشبكاتتطبيقات •
 النقالة والتطبيقات الغيمية احلوسبةمثل،احلاسوبشبكاتتطبيقات •
 دةاملتعد الوسائط وتطبيقاتاحلاسوبشبكاتيفاخلدمةجودة •

  تهاثوقيوو الربجميات فاعلية لقياسجديدةرياضيةومناذجأدواتتطوير •  الربجميات هندسة
 الربجمياتفحصأمتتة •
 وتصميمهاالربجمياتهيكلية •
 األعطالمعاملتساحمةالربجميات •
 البيعبعدالربجمياتصيانة •
 بالربجمياتاملرتبطةاألخالقيةاملعايري •
 لتطبيقيةاالربجمياتهندسة •
 كلفتهاوتقديرالربجمياتهندسةاقتصاديات •
 للربجمةقابلةجديدةكينونيةمفاهيمتطوير •
 اجتماعية شبكاتأنظمةبتطويراملرتبطةالثقافيةاجلوانب •
 اخارجية وآليامبصادراالستعانةتقنيات •

  نترنتاإلبروتوكولعربالصوتنقل •  نترنتإلا لتطبيقات التحتية البىن يئة
  والتدريب التعليم يف تصاالتالالتكنولوجيااألمثلالتوظيف •
 عرب التطبيقات يف احلقيقي النقل بروتوكول استخدامخاللمناملرورحركةحماكاة •

 اإلنترنت
 البياناتلقواعدحتياطيةاالالنسخمعايري •

 وإليهاالعربيةمناآلليةالترمجةأدوات •  ومعاجلتها العربية اللغة حوسبة
 اليد خبط واملكتوبةاملطبوعةالعربيةالكتابةعلىالتعرف •
 )ةالكلم لنهاية السليمة احلركة ملعرفة النصحتليل(حنوياًالعريبالنصمعاجلة •
 املعىن يف تطابقةم و ماثلةثامل الكلماتاقتراحأجلمنالعريبالنصحتليل •
ستنباط املعلومات منه بصورة تسهل عملية ال النصحتليل(معرفياًالعريبالنصمعاجلة •

 )الترمجة إىل لغات أخرى
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  املسألة البحثية ذات األولوية األقل  املوضوع

 الصـحة  يف املعلومـات  تكنولوجيا
  والزراعة والبيئة والطاقة

 حلول برجمية ألنظمة املوارد املائية •
 حلول برجمية ملسائل يف التكنولوجيا احليوية •
  اعية اخلاصة باملوارد الزر نظمة التحكم والسيطرةألبرجميات حاسوبية  •

تمـعوا اإللكتروين والتعلماحملتوى
  املعريف

 ومعايريه العريب اإللكتروين احملتوى إدارة •
 لكتروينإلمناهج التعليم ا •
 لكتروينإلتقنيات احلقائق االفتراضية يف التعليم ا •

   العربية املواقع واجهات بناء •   العريب اإللكتروين احملتوى
  لكترونياًإ بيةالعر والقواميس املعاجم تطوير •
 العريباحملتوىلصناعةالتحتيةالبنية •

  احلاسوب باستخدام التعليمية العملية على واملتعة البهجة إضفاء عناصر •  قبوهلا وحتفيز بالتكنولوجيا التوعية
 األردنية البيئة يف ورفضها املعلومات تكنولوجيا قبول منذجة •
 األردنية البيئة يف واحلاسوب اإلنسان تفاعل تطبيقات تطوير •
 األردنية البيئة يف التكنولوجي اإلبداع إدارة •
 العمرية الفئات حسب التفاعليةوتطبيقاتهاحلاسوباستخدامتعزيز •
 التكنولوجيا قبول يف ودورها اإللكترونية املعلومات أمن جمال يف التوعية •
 ورفضها قبوهلا وعناصر االفتراضي التعلم مصادر •
 األردن يف واتمعات األفراديف  ولوجياالتكن تأثري •
 التعلموعمليةالطلبةيفالتكنولوجياتأثري •

  اإلدارة يف ذكية نظم تطوير •  املعرفة وإدارة اإلدارية املعلومات نظم
 اإللكترونية لبنوكل تطبيقات تطوير •
 األردنية العمل بيئة يف البشرية املوارد إدارة نظم تطوير •
 األردنية واألعمال التعليم بيئة يف املعرفة ةإدار نظم تطوير •
 األردنية املؤسسات يف املعرفة إدارة يف وفعالة حديثة خوارزميات •
 رة املعرفةاالتنقيب ومناجم البيانات يف إد •
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   قطاع الثقافة والفنون واإلعالم 
  املسألة البحثية ذات األولوية األقل  املوضوع

افـةبنوك املعلومـات اخلاصـة بالثق
  والفنون واإلعالم ومراكزها

 دراسة: العاملية التجارب مع تالؤمها ومدى والفنونبالثقافةاخلاصةاملعلوماتقواعد •
 مقارنة

 تنفيذها ووسائطقوانينها:األردنيفالفكريةامللكية •
 والفنون واإلعالم الثقافة نشريفودورهااملديناتمعمؤسسات •
 اتمعيةاملعرفةبناءيفاملعلوماتتصميمدور •
 األردنيفاملوسيقيلألدبمسحيةدراسات •

ــة دور ــون الثقاف ــالم والفن  واإلع
ــظ يف ــاريخ حف ــه األردن ت  وتراث

  العربية وهويته

 وبالتراثبالثقافةاهلويةعالقة •
 لألطفال املوجهة التلفزيونية املضامنيورموزها يفاألردنيةاهلويةقيم •
 والتراث واهلوية بالثقافة التعريفيفالتشكيليةنونالتصميم والفدور •
 املستهلكوسوقوالتراثالثقافة •
 األردنيفالبصريةالسمعيةالفنونتاريخ •

استطالعات للرأي حول تفضيالت 
املواطنني يف مواضيع الثقافة والفنون 

  واإلعالم

 الفين وأخالقياتهاإلبداعقيم •
 املشاهدىلدالفينالتذوقتفعيلكيفيات •
 مستقبلية ورؤى الراهنللوضعتقييم:األردنيةواقع الدراما •
 وفكراً وإبداعاًفناًالثقافةتقدمييفودورهاالصورة •
 الشبابوجيلالرقميةالثقافة •
 األردين املستمع يفضلهااليتاملوسيقىألنواعمسحيةدراسة •

الثقافيـــة املنتجـــات توظيـــف
ــة ــة والفني ــز يف واإلعالمي  تعزي
 الوطنيــة والوحــدة املدنيــة القــيم

  اتمع يف

 املواطنني نظر وجهة من األردين الشبابجيليفاإللكترويناإلعالمأثر •
 وتنظيمهاالبيئةجتميليفالفنونأمهية •
 واالقتصادالفنونبنيالعالقة •
 القومي الدخل يفومسامهتهاألردنيفالدرامياإلنتاج •
 )النجوم صناعة(األردينوالفنانثقفاملترويجوسائل •
 والفين الثقايف التعبري حرية ضمان يفودورهااألردنيةوالتشريعاتالقوانني •
 الطفولة منذ والفنونالثقافةحبغرسيفاألسرةدور •

يفواإلعـالم والفنـون  الثقافـة دور
 التطـرف  ونبذ اإلنساين البعد تكريس

  واإلرهاب

 العربية اتمعات يف الثقايف العمل يف املشاركةوضعفهاباإلرقبولبنيالعالقة •
 اإلرهابلقضايااألردنيةاإلعالموسائلمعاجلة •
 والعنف لإلرهابالتصدييفالوطنيةالثقافةدور •
 العنف ملقاومة األردن يف املدارس طلبة عنداجلماليةالذائقةتنميةيفالفنوندور •

 واإلرهاب
 فيها املتضمنةالعنفومالمحاألطفالرسومات •
 التطرف عن اتمعات إبعاد يف ودورها والعربيةاألردنيةالفضائياتيفالدينيةالربامج •
 واجب الكلمة يف األغنية األردنية يف مكافحة العنف اتمعي •
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  املسألة البحثية ذات األولوية األقل  املوضوع

 األخالقيـة، ( القيميـة  املناعـة  تعزيز
 اتمـع  عند) والسلوكية والروحية،
  والشباب

 األخالقي اجلذب وعوامل والالأخالقية، القية،األخ معىن •

 األخالق محاية يف للدين العقالين الفهم وأمهية باألخالق، الدين صلة •
 اتمع يف األخالق جتاه فاعل دورألداءالتربوينياملرشدينيئةمتطلبات •
 على األردن يف واالجتماعية االقتصادية التحوالت انعكاس: واتمع اإلعالم •

 الدراما تعكسها كما األخالق
 والروحية األخالقية القيم تعميق يف العبادة دور •

دور الثقافـة والفنـون واإلعـالم يف
التقريــب بــني اتمعــات العربيــة 

، )فهم اآلخـر (واحلضارات املختلفة 
  وتبادل اخلربات بينها

 األمم بني اإلنسانية العالقات لتنمية الدويل التعاون توجيه •
 باآلخر العالقة يف وأثرها العربية األمة عناصر بني الثقافة وحدة •
 احلضارات بني التقريب يف وأثره أوروبا يف املعاصر العريب الثقايف االنتشار •
 األخرى والثقافات العربيةالثقافةبنيللتقريبمعاصرةوسائل •
 األخرى توالثقافا العربية بني الثقافة التقريب حنو األردين الشباب اجتاهات •
 معه التواصل تعميق يف ودورها األردنية، والدراما املسرحية العروض يف اآلخر •
 لآلخر النظرة يف وأثرها األردنية اإلعالم وسائل يف واملقدس احملرم •

مثلـىوسيلة الثقافة والفنون واإلعالم
 اإلعالمية يف التربيـة  الربامج لتصميم
 األردن يف الشـاملة  الوطنية والتنمية
  وتنفيذها

 زمانياً األردنية الفنية املنتجات تصنيف •
 الفنية ومنتجامالبارزيناألردنينيالفناننيأمساءتوثيق •
 اجلمايل الثقايف املنتج إظهار يف احلديثة العلمية الوسائل توظيف كيفية •
 فيه اجلمالية النواحي إلبراز األردين الثقايف املوروث حتليل •
 واإلعالم الثقافة عن التعبري يف الفن الستعمال الالزمة اآلليات •
 الناس حيتاجها اليت اجلمالية الفنون ماهية حتديد •
 اجلميلة الفنونمنالسلبيةاملواقفيفدينيةرؤية •
 املستوى على أهدافها وحتقيق الوطنية اإلعالمية الربامج تنظيم يف اجلميلة الفنون دور •

 احمللي
واالقتصـادية السياسية أثر التحديات
 والتكنولوجية يف الواقـع  واالجتماعية

 يف األردين واإلعالمـي  والثقايف الفين
  العوملة ظل

 والفن واإلعالم الثقافة جماالت يف األردنيني املبدعني عن دراسات •
 عصرنا احلاضريفودورهاالصورةطبيعة •

دراسـات: واإلعالم والفنونالثقافة
  قديالن الفكر ثقافة ونشر مقارنة

 النقدية الفكرية امللكات تعزيز ومقوماا ووسائل العامة احلريات مفاهيم •
 عملية خمرجات تطوير يف وتأثريها العمل بيئة يف احلرية تشجيع يف التصميم دور •

 املسؤول النقدي الفكر لتحقيق فاعلة إبداعية وسيلة باعتبارها التصميم
 مسألة: األردنيني املثقفني عند النقدي لفكرا حتفيز يف األردنية الشعبية املوسيقى دور •

 النقدي الفكر لثقافة حتد
 األردن يف العام املوسيقي الذوق يف وتأثريه املوسيقي الثقايف االستعمار •
 يف) اخلاص القطاع املدين، اتمع الدولة،( الثالثة اتمع لقطاعات العملي الدور •



 

 ٦٠

  املسألة البحثية ذات األولوية األقل  املوضوع

 احلريات تعزيز
 اتمعات يف الفرد حياة يف النقد ثقافة تعظيم يف ودوره ماإلسال يف احلرية مفهوم •

 اإلنسانية
 وتروجيه اخلرب لنشر مؤثرين بوصفهما مصدرين والتلفزيون اإلذاعة يف النظر إعادة •

 الرقابة وحتدي اإللكتروين اإلعالم مقابل يف النقد وثقافة احلريات عن والتعبري
 النقدي الفكر ثقافة وتعزيز امةالع احلريات صون يف اخلاص القطاع دور •

يفالعلميـة واملعاهـد  اجلامعاتدور
يف جماالت الثقافة  العلمي البحث تطوير

  والفنون واإلعالم

دور التعليم العايل بصفته نظاماً له أسسه وإجراءاته ومدخالته وعملياته وخمرجاته، بالنظر  •
 وحتديد مشكالته وتشخيص الواقع رصد من نابع مستقبلي علمي ختطيطإىل أنه 
 املستقبلية والرؤية املتوافرة اإلمكانات ضوء يف املناسبة احللول لوضع األولويات

 يف العاملني والنقاد اجلامعات يف الفنون طلبة لدىتطويرهوآلياتالفينالنقددراسة •
 النقدي واحلس اإلبداعي التفكري على انعكاسها ومدى املختلفة الوسائط

 احمللية السوق متطلبات تطور مواجهة يف األكادميية املؤسسات يف ميالعل البحث دور •
 اتمع احتياجات وفهم واإلقليمية،

 ديناميكية أكثر األسواق مبا جيعل التصميم يف العلمي البحث ثقافة كيفية نشر •
 الوطنية االستراتيجية باألهداف احلس ويعزز العصر، مواكبة ويشجع وحيوية،

 الشاملة التنمية خلدمة األكادميية اهليئات تفعيل •
 ومسـتقبل  واإلعـالم  والفنون الثقافة
  العربية اللغة

 اللغوية واهلوية الثقافة •
 على احملافظة يف واإلعالمية والفنية الثقافية املؤسسات دور مقومات لتعيني دراسة •

 العربية اللغة سالمة
 العربية اللغة المةس على احملافظة يفاألرديناملواطندورلتوصيفدراسة •
 بعامة والعريب خباصة األردين اتمع يف العربية اللغة سالمة دد ملؤشرات دراسة •
 البارع النقدي الفكر سالمة يف اللغة دور سالمة  •
 العربية اللغة على احلفاظ يف الفاعل ودوره العريب اخلط فن •
 واإلعالم الفنونو الثقافة جماالت يف التواصل يف املصطلح إشكالية •

علـىانفتـاح وسيلة بوصفهاالترمجة
  اآلخر ثقافة

 منوذجاً احملادثة برامج – احلديثةاالتصالوسائليفاجلديدةاللغة •
 العربية باللغة املتوافرة املوسيقية واألحباث للكتب إحصائية دراسة •
 العاملي والفين األديب املنتج ترمجة يف ودورها النشر دور •
 األولويات وحتديد بالفنون املتخصصة الترمجة ملواضيع مسحية دراسة •

  



 

 ٦١

   قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية واللغات
  املسألة البحثية ذات األولوية األقل  املوضوع

  علم االجتماع
  

 أسباب العنف عند الشباب اجلامعي •
 األردنأثر ثقافة العيب يف الفقر والبطالة يف  •
 الوقاية من استخدام املخدراتأثر التشريعات يف  •
 أثر الضغوط االجتماعية العامة يف مشكالت الشباب واملرأة •
 األردنمعوقات مكافحة الفساد يف  •
 األردنيف  والدميقراطيةمعوقات احلرية  •
 العالقة بني السلوك الطائش وحوادث السري •
 الوطين أثر مؤسسات التنشئة االجتماعية يف اهلوية الوطنية واالنتماء •
 أثر العدالة االجتماعية يف املواطنة واالنتماء •
 ثر التعليم يف مكافحة الفقر والبطالةأ •

 ترمجة ما يكتبه اليهود و مشاريعهم املستقبلية يف فلسطني والشرق األوسط • الترمجة
 جنليزيةإلاإىلترمجة القاموس العريب •
 العربية الفصحى يفأثر انتشار الفضائيات  •
 لعلوم يف األردناري جودة ترمجة معاي •
 ن الكرمي و لدراسات املستشرقني حوهلاآراسة نقدية لترمجات القرد •

مجع ما ورد يف الصحافة العربية واألجنبية عن مشاركة األردن يف احلرب والسلم  • التاريخ
 هوحتقيق تهودراس

 الصحف األردنية وقضايا األمتني العربية واإلسالمية  •
 فة األردنية يف النصف الثاين من القرن العشرين تطور الصحا •
 معجم تراجم أعالم األردن منذ فترة الرسالة إىل اية العهد العثماين  •
 الزي األردين ودالالته •

 همجع التراث الشعري والنثري يف عهد اإلمارة وحتقيق •  اللغة العربية
 األردنمشكالت التعريب ومعوقاته يف  •
 العربية يف العصر الرقمي مستقبل املعاجم •
 األجانبصعوبات تعلم اللغة العربية من وجهة نظر  •
 خطر العامية على اهلوية اللغوية يف األردن •
 مشكالت تدريس اللغة العربية يف اجلامعات الغربية •
 اجلامعات األردنية يف حتقيق التراث إسهامات •
 لغة العربيةلنظم االشتقاق والتصريف يف ال التوصيف احلاسويب •

  



 

 ٦٢

   قطاع العلوم اإلدارية والمالية واالقتصادية
  املسألة البحثية ذات األولوية األقل  املوضوع

 التسهيالت البنكية وأثرها يف االقتصاد األردين • السياسات النلقدية واملالية
 مستقبل سعر صرف الدينار األردين ونظم ارتباطه بسالت العمالت األجنبية •
 سب الفائدة وإعادة النظر يف سياسات متويل االستثمارات يف االقتصاد الوطينأثر ختفيض ن •
 النقدية واملالية للبنك املركزيتقييم السياسات •
 الفوائض النقدية وأثرها يف تنمية سوق رأس املال األردين وتطوره •
 دور السياسات املالية والنقدية يف دعم املشروعات االقتصادية الوطنية •
 التزام البنوك األردنية مبعايري كفاية رأس املال مدى •

األمن الغذائي والتجارة اخلارجية
  لألردن

 دور املناطق الصناعية املؤهلة يف التجارة الدولية •
 القدرة التصديرية للصناعات األردنية •
 األثر احلقيقي واملايل لظهور عملة جديدة بدالً من الدوالر يف التجارة اخلارجية •
 دات انكشاف االقتصاد األردين على اإلطار اإلقليمي والدويلحمد •
 التجارة العربية البينية وأثرها يف ميزان التجارة األردين •
 الفرص التصديرية للمنتجات األردنية يف األسواق العاملية •

أخالقيات األعمال واملسؤولية
   االجتماعية

 لعامة واخلاصةمشكالت إدارة املعرفة واملعلومات يف املؤسسات ا •
 واخلاص تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف القطاعني العام •
  حتليل كفاءة األداء العام للمنظمات وفاعليتها وتقييمها •
 مستقبل سوق العقارات يف ظل األزمة املالية  • األزمات املالية واالقتصادية العاملية

  تقييم واقع املؤسسات املالية يف ضوء األزمات املالية •
 التحديات الدولية اليت يواجهها العمل املصريف األردين •

 حتليل أداء الرقابة املالية يف املؤسسات العامة األردنية وتقييمه •  افاعلية الرقابة املالية وكفاء
 أثر مبادئ تطبيق احلاكمية يف أداء الشركات املسامهة العامة •
  ة وقدرا على التنبؤ باألداء املستقبليجودة نظم الرقابة الداخلية يف املؤسسات العام •

 أثر قانون ضريبة الدخل يف االستثمار احمللي واألجنيب •  االستثمار االجنيب يف األردن
 أثر االستثمارات األجنبية املباشرة يف خمرجات االقتصاد األردين وسبل تعزيزه •

 عاجلة مشكلة العجز التجاري أثر االتفاقيات التجارية الدولية يف م • مؤشرات الدورة االقتصادية
 الديون اخلارجية وأثرها يف التنمية االقتصادية •
 مستقبل البطالة يف األردن والفرصة السكانية •
 مستقبل العملة احمللية يف ظل العجز املايل والدين اخلارجي •
  الشركات العائلية ودورها يف التنمية االقتصادية •

 تقييم االتفاقيات التجارية الثنائية واملتعددة وخمرجاا مع دول اخلليج • ردينتأثري دول النفط يف االقتصاد األ

 مستقبل الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ودورها يف النمو االقتصادي •  التخاصية واحلاكمية
 مؤسسات الدعم يف األردن وأثر توحيدها •

 سواق العملأت مدى املواءمة بني القدرات البشرية ومتطلبا •  املوارد البشرية



 

 ٦٣

   قطاع العلوم األساسية
  املسألة البحثية ذات األولوية األقل  املوضوع

  علم املواد
  

 مواد فائقة التوصيلحتضري •
 من املواد الصلبة غري البلورية(Devices)حتضري نبائط •
  .إنتاج مواد عازلة جديدة باستخدام اخلامات األردنية •
 ج مواد مالئة ذات خواص عزل عاليةاستخدام اخلامات األردنية إلنتا •
 حتضري مواد المتصاص الغازات الضارة واملواد املشعة •

 التطبيقات يف الصناعات ذات القيمة املضافة •  تكنولوجيا الّنانو

 خالهلا تلوث مياه األمطار وانتقال امللوثات من خارج األردن من •  البيئة والصحة
 ةخنمستويات التلوث يف املناطق الساحتديد •
 حتللهانواتجكيمياء املبيدات و •
 مستويات اهلرمونات يف اخلضرواتحتديد •
 سبل التخلص من املبيدات قبل االستهالك •
 حتديد العناصر الثقيلة يف اخلضار والفواكه •

 التصحر يف األردنمكافحة •  علوم احلياة
 يف املناطق الصحراويةياةتطوير أمناط احل •
 ية املختلفة اليت تعيش يف بيئة البحر امليت وبيئات الينابيع احلـارة عزل األنواع البكتري •

 هاتطويرو
اجلينات املسوؤلة عن إنتاج اإلنزميات للكائنات القادرة على التكيـف والعـيش يف    •

 البيئات القاسية واستخدامها يف التطبيقات الصناعية
 وتينية املرتبطة باألمراضتطوير الوامسات احليوية اجلينية والرب •  التكنولوجيا احليوية

تطوير أساليب إنتاج اخلاليا اجلذعية لألمراض املختلفة وطـرق تطبيقهـا وتقنيـة     •
 استعماهلا على اإلنسان

  استخالص املضادات احليوية من األحياء الدقيقة •
 هاقييموت أدوية خاصة باحملتوى اجليين لإلنسانإنتاج •
 هاة للمضادات احليوية والعقاقري وتكثريزراعة الكائنات احلية الدقيقة املنتج •

 دراسات اجلدوى الفنية لتطبيقات منظومات الطاقة الشمسية •  الطاقة
 زيادة فاعلية منظومات اخلاليا الضوئية •
  نتاجية للخاليا الضوئيةإلتطوير القدرات ا •
 تطوير قدرات أجهزة توفري الطاقة •
 تطوير منظومة تقطري الصخر الزييت •
  لبيئي لتوليد الطاقة من خالل احلرق املباشر للصخر الزييت أو تقطريهاألثر ا •

 تطوير مكثفات الطاقة الشمسية عالية الكفاءة •
 استخدام الطاقة الشمسية يف حتلية املاء املسوس ومياه البحر •



 

 ٦٤

  املسألة البحثية ذات األولوية األقل  املوضوع

ر عن مصادر الطاقة النووية يف صخو) شعاعياإل(التنقيب اجليوكيميائي واجليوفيزيائي  •  علوم األرض
 ما قبل الكامربي والباليوزوي يف وادي عربة وجنوب األردن 

لدراسات اجليوفيزيائية واجليوتقانية ملواقع إنشاء املفاعالت النووية ومنشآت استغالل ا •
  الصخر الزييت

لطـرق  ) Leachates(غازية، ونواتج الغسـل  الوسائلة،الصلبة،المعاجلة النفايات •
 االستخالص

واستخدامه للتغذية الصناعية لألحواض املائيـة  وحتسينها  صاد املائيتطوير طرائق احل •
  اجلوفية

املسوس يف اخلزانات اجلوفية العميقة يف الزراعة املختارة بعـد حتليتـها    املاء استغالل •
  جزئياً

  تطوير طرق معاجلة املياه العادمة باستخدام خامات حملية •
ة حول األعشاب الطبية وإجراء التحليـل اإلحصـائي هلـا    تصميم التجارب العملي •  الرياضيات واإلحصاء

 والكيميائينيبالتعاون مع الصيادلة 
 باألعداد املستقبلية ؤمنذجة أعداد املرضى يف األمراض الرئيسية للتنب •
مقارنة املنتجات احمللية الرئيسية من األدوية ومقارنتها مبا يقابلها من األدوية املنتجـة   •

  إقليميا وعاملياً
 منذجة املؤشرات والعوامل املالية واالقتصادية •
 معادالت والنماذج الرياضيةللتصميم طرق عددية إلجياد حلول  •
 استخدام النمذجة الرياضية يف احلقول املالية واالكتوارية •
  هاحتليلو تصميم الرزم الرياضية اإلحصائية اليت تساعد يف حل النماذج الرياضية •

  

  

  



 

 ٦٥

   سالميةقطاع العلوم اإل
  املسألة البحثية ذات األولوية األقل  املوضوع

 أثر العوملة يف دول العامل اإلسالمي • التقريب والوحدة بني املسلمني

 منهج القرآن والسنة يف غرس قيم الفضيلة وذيب النفوس •  الطفولة والشباب ومشكالم 

 استقرارها والتحديات اليت تواجهها: األسرة املسلمة •
 سالمية بالبنوك املركزيةإلعالقة املصارف ا •  ت املعاصرةاملعامال

  صناديق االستثمار ودورها يف التنمية •  االستثمار واألسواق املالية

 وأثره يف التكافل االجتماعيالعمل اخلريي التطوعي  •  األمن الغذائي
  تأصيل احلوار يف الكتاب والسنة •  أدب احلوار

 ل االتصال احلديثةالفتوى ووسائ • أصول االجتهاد والفتوى 
 حترير املصطلحات وأمهيته يف ضبط علم التفسري • الكرمي منهجية التعامل مع القرآن

االجتاهات احلديثة واجلهود املعاصـرة  
  الكرمي يف خدمة القرآن

 االجتاه العلمي يف التفسري •

األمن الوطين مـن منظـور العلـوم    
  اإلسالمية

  الوطين املواطنة الصاحلة ودورها يف حتقيق األمن •

  وأثره يف تعزيز االنتماء الوطين توثيق مواقع السرية النبوية يف األردن • ةمنهجية التعامل مع السّن

  ةاملدرسة العقلية يف القراءة املعاصرة للسن •  ةنقد احلداثة والقراءة املعاصرة للسّن

  التقنيات احلديثة واخلطاب اإلسالمي • اخلطاب االسالمي املعاصر

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٦٦

   العلوم التربوية والتعليم قطاع
  املسألة البحثية ذات األولوية األقل  املوضوع

ما  برامج إعداد معلمي مرحلة
  قبل املدرسة

 معايري التنمية املهنية لتطوير كفايات معلمي تربية الطفل •
 معايري اختيار املقبولني يف برامج إعداد معلمي مرحلة ما قبل املدرسة •

ال إستراتيجيات تعلم األطف
                  وتعليمهم

استراتيجيات التعليم والتقومي يف مرحلة رياض األطفال يف ضوء قدرا على مراعاة الفروق  •
 الفردية للمتعلمني

 الواقع واملأمول: حلديثة يف تعلم األطفال وتعليمهمالتكنولوجيا ا •

املناهج املدرسية يف مرحلة التعليم 
    األساسي

يف ضوء األهداف التربوية املستندة إىل املعايري الوطنية يهج التعليم األساسالبناء املعريف ملنا •
 واملعايري العاملية

درجة مراعاة مناهج الرياضيات املطورة يف مرحلة التعليم األساسي للمعايري العاملية  •
(NCTM). 

 ات العصريةقابلية املناهج املدرسية يف مرحلة التعليم األساسي للتطوير ومواكبة املستجد •
 يف إكساب الطلبة املهارات احلياتية يفاعلية املناهج املدرسية يف مرحلة التعليم األساس •
الدميقراطية، حقوق اإلنسان، (درجة مراعاة املناهج املطورة للمفاهيم العاملية املستجدة  •

 )ات البيولوجياالتربية البيئية، النوع االجتماعي، التربية السكانية، التراث العاملي، أخالقي

مرحلة  برامج إعداد معلمي
  التعليم األساسي

 تقييم برامج إعداد معلمي الصف يف اجلامعات األردنية •
يف تنمية مهارات التفكري والبحث العلمي  ةفاعلية برنامج معلم الصف يف اجلامعات األردني •

 لدى الطلبة اخلرجيني

برامج إعداد معلمي مرحلة 
  التعليم الثانوي

 ى املعرفة العلمية والبيداغوجية لدى معلمي املباحث املختلفة يف مرحلة التعليم الثانويمستو •
 معتقدات معلمي مرحلة التعليم الثانوي حول التعلم والتعليم وعالقتها مبمارسام التعليمية •
فلسفة التعليم املدركة لدى الطلبة امللتحقني بربامج إعداد املعلمني يف ضوء متطلبات  •

 عليم الفعالالت

 خمرجات التعليم الثانوي واملهين

  وحاجات سوق العمل

 حتليل احتياجات سوق العمل من خرجيي التعليم املهين يف وزارة التربية والتعليم •
 درجة رضا أصحاب العمل واإلنتاج عن خمرجات التعليم الثانوي املهين •
الثانوي وقدرا على التنبؤ  املعايري املعتمدة يف توزيع الطلبة على مسارات التعليم •

 باملخرجات التعليمية
الالزمة لتطوير  (Soft Skills)مستوى إتقان طلبة املرحلة الثانوية للمهارات الناعمة •

 قدرات الطلبة على التكيف مع متطلبات العمل
 خصائص العمالة والبطالة بني خرجيي التعليم الثانوي واملهين •
تفضيالت : اجلامعية) مناذج القبول(بة للتخصصات األكادميية التغريات يف اختيارات الطل •

 اجتماعية أم تفضيالت مهنية؟
 االعتماد وضمان اجلودة يف 

  مؤسسات التعليم العايل  
 تطويرها ومؤشرات فعاليتها:أساليب مراقبة تطبيق معايري االعتماد •
ـ   • ايل يف ضـوء  درجة وضوح األدوار واملسؤوليات لدى كوادر مؤسسات التعلـيم الع

 متطلبات اجلودة



 

 ٦٧

  املسألة البحثية ذات األولوية األقل  املوضوع

بناء القدرات األكادميية 
  يف التعليم العايل واإلدارية

  واقعها وسبل تنميتها: القدرات البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية •
دراسة حتليلية للسياسات اخلاصة ببناء القدرات األكادميية واإلدارية يف تشريعات  •

  ايلالتعليم الع مؤسسات
  خصائصها وإعدادها: قيادات املستقبل األكادميية •

 خمرجات التعليم العايل وحاجات
  سوق العمل

 مرونة الربامج األكادميية يف اجلامعات األردنية وسوق العمل •
  

اتمعات  التعليم املستمر وتنمية
  احمللية

 سة احلالة األردنيةدرا: تطبيقات تكنولوجيا االتصال واإلعالم يف التعليم الذايت املستمر •

 دور اتمعات احمللية يف رسم السياسات وتطوير برامج التعليم املستمر •
 واقعها وسبل تنميتها: برامج التعليم املستمر يف اجلامعات األردنية •

  

  

  

  

  

  



 

 ٦٨

   قطاع العلوم الزراعية والبيطرية
  املسألة البحثية ذات األولوية األقل  املوضوع

 للموارد الطبيعيةاإلدارة املستدامة 
  

 حصر األراضي ومصادر املياه وتقييمها •
 النمط واإلنتاج الزراعي وعالقتهما باملياه االفتراضية •
  نتاج الزراعيإلتأثري تفتيت امللكية يف ا •

حتسني اإلنتاجية املستدامة للزراعة
  املروية

 تأثري نوعية املياه يف االحتياجات املائية للمحاصيل •
 يف اإلنتاجية ومقاومة األمراضتأثري األصول  •
  متبقيات املبيدات الزراعية •

حتسني اإلنتاجية املستدامة للثروة
  احليوانية

 حتسني السالالت احمللية •
 الوقاية من األمراض املعدية •
  حتسني تغذية احليوان وجودة العلف •

حتسني اإلنتاجية املستدامة للزراعة 
  البعلية

 وير اآلالت لتعظيم اإلنتاجيةاستخدام النظم الزراعية وتط •
 حتسني القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية •

حتسني اإلنتاجية املستدامة للمراعي
  والغابات

 تأثري احلمى الرعوية يف إنتاجية املراعي •
 األخطار اليت دد املراعي •
  تقييم الغابات باعتبارها مورداً سياحياً وبيئياً •

 إنتاج أصناف وسالالت عالية وجمدية اقتصادياً • بداعات تقنية يف الزراعةإ
 طرق التغليف غري التقليدية •
  املكافحة احليوية لآلفات •

توسيع التسويق والتجارة والقدرة 
  التنافسية

 تأثري العوملة يف جتارة السلع الزراعية •
 تأثري االتفاقات الزراعية البيئية يف التسويق •

 مرِضات يف األغذيةتقييم خطورة املُ •  الغذاء والتغذية
 استعمال مكونات جديدة يف األغذية، وخباصة التقليدية منها •
  استعماالت األحياء الدقيقة يف إنتاج األغذية •

 الربامج االجتماعية واالقتصادية الالزمة الستدامة النظم البيئية •  التنوع احليوي
 مجع األصول الوراثية املستوطنة املهددة باالنقراض وتوصيفها •
  تدجني األصول الوراثية احمللية الربية •

 مؤشرات الفقر والبطالة وتأثريمها يف االنتاج الزراعي • تعزيز البيئة املساندة للزراعة
 تطوير تشريعات البحث واإلرشاد الزراعي •
  تعظيم دور املرأة الريفية يف استيعاب التقانات الزراعية •
 امللكية الفكرية يف الزراعة •

  



 

 ٦٩

   لوم السياسية والقانونيةقطاع الع
  املسألة البحثية ذات األولوية األقل  املوضوع

 تطوير إدارة الدعوى وقواعدها اإلجرائية وصوالً إىل إلزاميتها • العدالة اإلجرائية والسلطة القضائية
  تطوير القوانني الناظمة للبينات •

تطوير القوى البشرية لـدى السـلطة
  القضائية

 اري املساعد يف عمل القضاءتطوير الكادر اإلد •

امللك يف اململكـة األردنيـة دور جاللة
  اهلامشية يف حتقيق التوازن بني السلطات

 دور كتاب التكليف السامي يف اإلصالح السياسي يف األردن •
 إشكالية القوانني املؤقتة ودور امللك يف الرقابة على إصدارها •

والتطرف واإلرهاب يف  ادعاءات العنف
  ماالسال

 أسباب ظاهرة العنف يف العامل اإلسالمي •
  العوامل اخلارجية وأثرها يف نشر العنف يف العامل اإلسالمي •

 املسؤولية القانونية عن التلوث البيئي الناتج عن استخدام مصادر الطاقة • تشريعات الطاقة ووسائل االستثمار فيها
 الرقابة القانونية والقضائية على استثمارات الطاقة  •
  تطوير قوانني االستثمار يف الطاقة  •

 ثرها يف الواقع الراهن لألحزابأاملسرية التارخيية لألحزاب السياسية و • األحزاب السياسية/ التنمية السياسية
 ثرها يف مستقبل التعددية يف األردنأو) االسالمية(األحزاب السياسية الدينية  •
  ب السياسية يف األردندور مؤسسات اتمع املدين يف تطوير األحزا •

 دراسة مقارنة:الدميقراطية و الشورى •  اإلسالم والسياسة
 أثر النظم االنتخابية يف تنمية احلياة السياسية •

التشريعات الناظمة يف السياسة النقديـة
   واملصرفية

 طرق تعزيز الرقابة القانونية على القطاع املصريف •
 ةطرق تعزيز الرقابة على األسواق املالي •
  تطوير التشريعات لضمان السرية  •

 املستقلة/ األردن والدولة الفلسطينية املستقبلية • األردن والعالقات الدولية
 السياسة اخلارجية األردنية والدول الكربى • السياسة اخلارجية األردنية

 األردن والعالقات األمريكية •
  

  

  



 

 ٧٠

   قطاع العلوم الطبية والصيدالنية
  البحثية ذات األولوية األقلاملسألة   املوضوع

واألمحـالاوفيات األمهات واعتالال
  ذات اخلطورة العالية

• املراضة( اأسباب وفيات األمهات واعتالال( 
ةالعمليات القيصرياحلد من تزايد •

خـدماتالرعاية الصحية األولية ودمج
  الصحة النفسية

 األمراض النفسية يف موضوع اوسلوكيا الكوادر الصحيةمستوى املعرفة واجتاهات •
 املراهقني عنداألمراض النفسيةحتديد •

 دور اخلاليا اجلذعية يف إنشاء مناذج لألحباث الدوائية وسلوك املرض خمربياً • الطب الترميمي وأحباث اخلاليا اجلذعية

زفية وأمراض ـامل اجلينية واجلوانب التطبيقية يف األمراض التخثرية الندور العو •  أمراض الدم احلميدة
 خاليا الدم احلمراء

اعتالالت عضلة القلبوبائية •  أمراض القلب
عدم انتظام دقات القلبوبائية •
 قيةتشوهات القلب اخللّوبائية •

السكري املبكرعالج •  مرض السكري
السكر يف الدم وحمدداتهانتظام •

 اف املؤشرات احليويةاكتش
يف التشـخيص  وتثبيتـها   )الواصمات( 

  والتنبؤ عن سري املرض 

 املؤشرات احليوية والعالجات التطويرية يف األمراض األكثر انتشاراً •
 هاحتديد املؤشرات احليوية والعالجات التطويرية يف االضطرابات الوراثية وتأهيل •
 املعلوماتية احليويةاستخدام •
  قنيات الكتشاف املؤشرات احليوية وحتليلها وتطبيقهاتطوير الت •

 اًشيوع الوراثيةاألمراضراخلطر ألكثعوامل • اجلزيئية الوبائية لألمراض
 االلتهابات الرئوية والتهاب القصبات اهلوائية • أمراض اجلهاز التنفسي اإلنتانية

 اإلصابات الرئوية بامليكروبات غري النمطية •
  يف املستشفياتضىسي للمرعدوى اجلهاز التنف •

ــمي ــاز اهلضـ ــراض اجلهـ أمـ
  )اإلسهاالت(اإلنتانية

 عوامل اخلطر وطرق الوقاية منها :امليكروبات املسببة للتسمم الغذائي •
 السموم املعوية اليت تفرزها امليكروبات •
 التشخيص اجلزيئي لألمراض املعدية •

 ل تقنية التمثيل التقليديةاكتشاف األدوية من خال • تصميم األدوية ونظام اإليصال
مان واستهداف طرق أللتحسني الفاعلية وا اًألدوية املوجودة حاليلكيميائيالتغيريال •

 إليصال الدواءةجديد
 املعايرة وطرق التحليل لواصمات اخلالصات النباتيةوضبط اجلودة • استخدامات النباتات الطبية األردنية

 راسات السريرية على النباتات الطبية األردنيةتطوير األشكال الصيدالنية والد •
 عدا عن معاجلة األمراض يف مسائل تقييم الفاعلية البيولوجية للنباتات الطبية األردنية •
الوقاية من النخـر السـين وأمـراض

  األنسجة الداعمة لألسنان
  لسينللنخر ا اًتقييم تطبيق املادة السادة الالصقة على أطفال املدارس األكثر تعرض •

  
  



 

 ٧١

   قطاع علوم المياه والبيئة
  املسألة البحثية ذات األولوية األقل  املوضوع

 التكامل يف استعمال املياه اجلوفية والسطحية • املنهجية املتكاملة إلدارة املوارد املائية
 استعمال املياه املستصلحة بديالً للمياه العذبة يف الري •
 اخلضراء يف اجتاه محاية البيئةاالبتكار يف توزيع املياه واهلندسة  •
 دراسات يف حوكمة املياه •
 إدارة املياه اخلضراء وتعظيم دورها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية •
تقييم االنسجام بني األبعاد االقتصادية واملالية، ومستويات الدخل القومي يف تنمية  •

 موارد املياه والطاقة ذات الصلة
 تأثري التوسع العمراين يف تغذية املياه اجلوفية • ياه اجلوفية و شحنهاتغذية امل

 دراسة خصائص املساقط املائية لتعزيز مياه الفيضان و حتسني أدائها •
 تعزيز التغذية الطبيعية للمياه اجلوفية •
والتشريعات اخلاصة ا وإدارا ) عرب احلدود الدولية(تقاسم املياه اجلوفية املشتركة  •

 فقا إلمكانات التغذيةو
 السدود املنشأة حديثاً تقييم التغذية االصطناعية من خزانات •
حتديد مواقع لتغذية املياه اجلوفية باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية و االستشعار عن  •

 بعد وأنظمة اختاذ القرار
 ةتطوير مبادئ إرشادية لتغذية املياه اجلوفية باملياه العادمة املستصلح •

  استعمال النظم املعلوماتية يف إدارة مياه الري •  إلبداع يف إدارة مياه الريا
  ت لتحسني دقة الريتقنياأدوات وتطوير  •
  جدولة الري باستعمال طريقة مراقبة رطوبة التربة •
 كفاءة إدارة التسميد بالري يف املزارع للمحاصيل املختلفة وخمتلف املناطق الزراعية عظيمت •
  واإلجهاد الرطويباهلشةة بني الظروف البيئيةالعالق •
  تربة يف الزراعات احملمية الباستخدام الزراعة ب الريرفع كفاءة  •
  للري عماهلاواست العادمة املعاجلةمبتكرة للمياه  فلترةتطوير تقنيات  •
  املخاطر والفرص :املائيةالزراعة  •
  احلمأةومياه الصرف الصحي  ةمستوى معاجل وطرق لتعظيممفاهيم مستدامة وجديدة  •
  يف احملاصيل املومسية تباديللري الا يف إدارة نوعية املياه •

 البكترييا املقاومة للمضادات احليوية يف املياه العادمة املعاجلة منها وغري املعاجلة وجود • سالمة املياه والصحة العامة
 فضالت و املياه الرماديةاملخاطر الصحية واالستخدام اآلمن ملياه الصرف الصحي وال •
 األمراض املرتبطة باملياه غري اآلمنة واإلصحاح البيئي والنظافة العامة •
املخاطر الصحية املرتبطة باملياه املعبأة ومياه الشرب املعاجلة واملعدنية مبا يف ذلك املياه  •

 املستخدمة يف اال الصحي



 

 ٧٢

  املسألة البحثية ذات األولوية األقل  املوضوع

 املخاطر الصحية املرتبطة بنقص املياه وندرا •
 استعمال مواد رفيقة بالبيئة يف املعاجلة قليلة الكلفة ملياه الشرب •
  الكلفة البيئية لألمراض املرتبطة باملياه والتلوث •
  مسببات األمراض اليت تظهر ألول مرة أو اليت تعاود الظهور واليت تنتقل عن طريق املياه •
  ه العادمةلألمراض املرتبطة مبياه الشرب واملياالدراسات الوبائية •

 دراسة الوضع البيئي ملكبات النفايات القدمية واملتوقفة عن العمل •  اإلدارة املتكاملة للنفايات
  منهجية تقييم دورة حياة املوارد يف التعامل مع النفايات الصلبة •
 تطوير التعليمات واإلرشادات املالئمة إلدارة النفايات •
 هلا  اململكة وإعداد نظام متابعة مالئميف نقولةدراسة كمية النفايات اخلطرة امل •
 التقليل من النفايات وتدويرها واستخدامها •
للنفايات مبا يف ذلك العصارة الناجتة من مواقع  اقتصادياًدراسة طرق املعاجلة ادية  •

 طرح النفايات الصلبة والنفايات الطبية
 املتكاملة للنفايات الصلبة يف األردن اإلدارة الستدامةاألدوات التشغيلية واملالية املناسبة  •
 يف إدارة النفايات ثاين أكسيد الكربوننبعاثات غازاقييم إمكانات ختفيضت •
  عملية إدارة النفايات ممارسات الكلفة البيئية والتحقق من تقدير •

قواعد البيانات ونظـم املعلومـات
  للموارد املائية والبيئة

 ات البيئية على اإلنترنتمنظومة معلومات جغرافية للتغري •
 تطبيقات االستشعار عن بعد لربط الغطاء األرضي مع رطوبة التربة •
 يف األردن قواعد البيانات للمؤشرات املناخية •
 قاعدة بيانات متكاملة ملعلومات تقييم املخاطر البيئيةإنشاء •
نظم (احلديثة  والطرقالتقنيات سد فجوة نقص املعلومات املائية والبيئية من خالل  •

 )املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد
منهجيات جديدة لرسم اخلرائط الرقمية للتربة والتنبؤ خبصائص التربة ومكونات املوارد  •

 الطبيعية األخرى
 تطوير قاعدة بيانات وطنية للنباتات واحليوانات الربية يف األردن •
  ر التلوث باستخدام نظم املعلومات اجلغرافيةتطوير خارطة وطنية للمواقع امللوثة ومصاد •

 امللوثات ملصادرهاسب نتقييم نوعية اهلواء يف املناطق املعرضة للتلوث يف األردن و •  تلوث اهلواء واحلد منه
 تقيم تلوث اهلواء باملواد املشعة •
 مصادر رئيسية للملوثاتبوصفها تقييم تأثري املركبات و اآلليات  •
 أةاء اجلوي احليوي من حمطات معاجلة مياه الصرف الصحي واحلمإنبعاثات اهلب •

 واملخلفات احليوانية وغريها
ستراتيجية شاملة مبنية على عدد السكان و التوسع االتحكم بتلوث اهلواء من خالل  •

 )املدن اخلضراء(العمراين والصناعي يف األردن 
 .كفاءةدراسة وسائل خمتلفة للحد من التلوث واختيار أكثرها  •
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  املسألة البحثية ذات األولوية األقل  املوضوع

تمعـات  ا املعرفة التقليدية ومتكني
  جمايل املياه والبيئية احمللية يف

 إحياء نظام احلمى •
 )مثل النبطية(ها ونقل خلزن املياهاملمارسات القدمية  دراسة •
استهالك املياه وعالقتها باملعطيات  أمناط بني املعرفة التقليدية واحلديثة يف دراسة مقارنة •

 الصحية
 يف احملافظة على الصحة والبيئة رأة القيادي يف اتمع البدويدور امل •
 املخزون املعريف واهليكلي للمجتمع البدوي يف محاية البيئةمتكني •
  توثيق املعرفة التقليدية املتعلقة باملصادر الطبيعية •

 فة اجلا هتشخيص اخلصائص احليوية يف املناطق اجلافة وشب • احلد من آثار التصحر واجلفاف
 التصحر يفثر احملميات الرعوية أ •
  يف الريف والبادية) األخضر(تصميم السكن األمثل بيئياً  •
 التنوع احليوي يفثر احلصاد املائي أ •

 دراسة أمناط اجلفاف وحتديد عتبته ودراسة آثاره يف الزراعة واالقتصاد •  آثار تغري املناخ يف املياه والبيئة
 مثل حتت ظروف التغري املناخي يف وادي األردن واملرتفعاتاختيار النمط الزراعي األ •
 إدارة املياه السطحية وخزانات السدود بوصفها أداةً لتخفيف آثار التغري املناخي •
 منذجة الغطاء النبايت ودراسة دورة الكربون وعالقتها بالتغري املناخي •
اضية لثاين أكسيد الكربون تقدير حجم انبعاث الغازات الدفيئة ملعرفة الكمية االفتر •

 الستعماهلا لغايات التبادل
استعمال تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية لدراسة تأثري توزيع  •

 األمطار يف الزراعة واملراعي والغابات واألراضي الرطبة
ـ  اإلنتـاج  ( هامنع امللوثات وتقليل

  )األنظف
 دمة الصناعيةإعادة تدوير املياه العاالتكامل يف  •
ربط األنظمة الطبيعية واإلستفادة منها يف فهم األنظمة الصناعية  :الصناعي التبيؤ •

 وتصميمها املستدامة
  تقييم دورة حياة املوارد للمنتجات واخلدمات •
 االقتصاد البيئي •
 احملاسبة البيئية •

  

  

  

 



 

 ٧٤

   قطاع العلوم الهندسية 
  ة األقلاملسألة البحثية ذات األولوي  املوضوع

تطوير تقنيات أنظمة الطاقة املتجددة
املتمثلة يف الطاقة الشمسية و طاقـة  

  الرياح واستخدامها

تطوير عمليات مبتكرة لتخزين الطاقة املتجددة بأشكاهلا املختلفة احلرارية والكهربائية  •
 واهليدروليكية

 ت الصناعيةتطوير عمليات الستخدام الطاقة الشمسية لتوليد البخار يف التطبيقا •
 تطوير أنظمة هجينةالستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية يف ضخ املياه من اآلبار  •

خصائص الترسبات والقشور على األغشية املستخدمة يف حتلية املياه وطرق التقليل  •  حتلية املياه
 منها

 تطوير طرق مثالية للتخلص من املاء املاحل بعد التحلية •
 يات التحلية بالطاقة الشمسيةتصاميم مثلى لعمل •
 تصميم وحدات حتلية املياه املستقلة •

 تطوير طرق وعمليات الستخدام خملفات التعدين •  تعدين الصخر الزييت
 تطوير عمليات الستخالص املعادن النادرة املتوافرة يف الصخر الزييت •

 عة يف اخلام األردينتصنيف أنواع اليورانيوم والنظائر املش • استكشاف اليورانيوم وتعدينه
 حتديد وتقييم املخاطراملصاحبة الستكشاف اليورانيوم وتعدينه •
 دراسة االحتياجات املائية املصاحبة لعملية استخالص اليورانيوم •

 تطوير مواد العزل احلراري وتقنياته وتطبيقاا •  إدارة الطاقة والبيئة
ات الصناعية وتطويرها تصميم مولدات طاقة الرياح صغرية احلجم لالستخدام •

 وتصنيعها
 تطوير أنظمة التوليد الثنائي وتصميمها وتطبيقات النظم اهلجينة  •
 )Cogeneration/Hybrid(  
 ودميومتها غراض الصناعيةألأساليب احلفاظ على أمن الطاقة ل •
 تطوير أساليب إدارة املياه العادمة الصناعية •
 ات الصناعية وتدويرهاتطوير أساليب إدارة النفايات واملخلف •
 تطوير تقنيات جديدة لقياس مستويات الغازات الدفيئة •

 تطوير مواد ومنتجات جديدة معتمدة على تكنولوجيا النانو وتصنيعها • املواد واملنتجات الصناعية
 تطوير منتجات صديقة للبيئة ومعتمدة على إعادة التدوير وإعادة اإلنتاج واالستخدام •
 وأجهزة ومعدات ذكية تطوير منتجات  •
 استخدام مفهوم اجلودة لتطوير منتجات وطنية •

إدارة املشاريع اإلنشائية واهلندسة 
  القيمية

 دراسة أثر املتغريات التكنولوجية يف اإلنتاجية يف العمليات اإلنشائية •
 تأثري العامل الزمين يف حتديد الكلفة األمثل لعمليات البناء •
 يف إدارة املشروعات اإلنشائية والبىن التحتية أمهية التنظيم املؤسسي •

 تصاالت وانتقال اإلشارة ومنذجتهاالحتليل ا •  البنية التحتية لالتصاالت



 

 ٧٥

  ة األقلاملسألة البحثية ذات األولوي  املوضوع

 تصميم الشبكات الذكية وتطويرها •
 تقنيات اإلرسال الالسلكي املبتكرة واهلوائيات الذكية •

 حلد من احلوادث واالزدحامات املروريةاستخدام األنظمة الذكية يف ا •  السالمة املرورية وهندسة املرور
 التصميم اهلندسي للطرق وأثره يف السالمة املرورية  •
 تطوير أنظمة املرور وإدارة السالمة املرورية  •

 تصميم الروبوتات واملركبات املسرية ذاتياً  واألنظمة الذكية •  األمتتة و التحكم اآليل
 :راض خمتلفةاستخدام احلاسوب يف التصميم والتصنيع ألغ •

(CAD/ CAM/& Rapid Prototyping)                     
   استخدام األمتتة والتحكم اآليل يف األنظمة على املستوى النانوي وامليكروي •
 تطوير األنظمة املضمنة واألنظمة املتكاملة أو املتطابقة واستخدامها •
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  األولوية األقل المسائل البحثية ذات): ج(الملحق 

 ) باللغة االنجليزية(

Research Issues of Less Priority 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٧٧



 

 ٧٨

Antiquities & Tourism  
 
Research Issues of Less Priority Subject 

• Use of modern scientific techniques for documenting 
archaeological and traditional sites, monuments and objects. 

Documenting of Structures and 
Archaeological and Heritage 
Sites 

• The use of scientific and technical methods in conserving and 
retorting of archaeological and traditional buildings and objects. 

Conservation and Restoration of 
Archaeological Sites and 
Monuments  

 Legislations of Antiquities, 
Heritage and Tourism  

• Evaluating the web-sites of the Jordanian tourism companies.  Electronic Marketing in 
Jordanian Tourism  

 • Credit cards internet payments and their impact on encouraging 
tourism in Jordan. 

• Developing educational and cultural programs. Training of Personnel Working 
in Archaeology and Heritage 

 Different Tourism Pattern 

• Reliable statistical data and its reflection on the investment in 
tourism sector. 

Investment in Tourism and 
Hotels Sector  

 • Infra-structure and its impact on investment in tourism. 
• The impact of duplicity of authorities on licensing tourism 

projects and investments in the sector. 
• Local transportation networks for tourist destinations. Internal Tourism 

• The role of activities and cultural events in encouraging internal 
tourism. 

• Tour guide curricula and their importance in upgrading their 
efficiency. 

Tour Guidance in Jordan  
 

• Review of tour guides qualification and classifying them 
accordingly . 

• Role of women in tour guidance profession.  
• Evaluating tourism associations' performance to develop the 

profession and to support tourism. 
Tourism Associations and Their 
Impact on Development of 
Tourism in Jordan 

• Developing and improving the services of tourism associations. 

• Ancient arts and architecture. Analysis of Information about 
Antiquities  

 
• Deciphering the contents of the ancient inscriptions    and 

writings by analyzing their scripts and languages.  
 Tourism Education and Public 

Awarness 
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National Security 
 

Research Issues of Less Priority Subject 

• Study of the mechanics of projectiles relating to the manufacturing 
of missiles. 

Missiles Manufacturing  
 

• Development of night vision equipment using infra-red technology. 
• Development of mobile missile launchers. 
• Applied research needed for manufacture of explosives. Manufacturing of Missiles’ 

Sub-systems • Development of electro-magnetic systems for jamming hostile 
electronic systems. 

• Study and development of anti-jamming equipment against hostile 
missiles. 

• Importance and contribution of Jordan Armed Forces nationally and 
internationally. 

Enhancement of the Will to 
Fight 

• Enhancement of Jordan Armed Forces’ role in national development. 
• Providing protection against weapons of mass destruction 
• Promotion and enhancement of citizens’ awareness and confidence 

regarding the importance of the role of security agencies. 
Stability of Domestic Front  

• Importance of eliminating and countering poverty and its causes. 
• Providing the appropriate environment and infrastructure required 

for encouraging investment in Jordan. 
• Development of communication systems. Technology of Defense 

Industry • Study and manufacture of equipment/material required for 
concealment, decoys and camouflage. 

• Development of a jamming system using laser and radio frequency 
technologies. 

• Importance of coordination among security agencies. National Capabilities and 
Terrorism  • Analytical study of elements and causes of terrorism. 

• Enhancement of cooperation and coordination among security 
agencies at the national, regional and international levels.  

• Study of how best to operationalize plans for mitigating the effects 
of natural disasters and hazards. 

Evaluation of Risks and 
Disasters at the National 
Level • Study of the importance of developing an early warning system 

against possible disasters.  
• Evaluation of national capabilities and available resources in dealing 

with disasters. 
• Study of the importance of establishing an independent/private bank 

for members of security agencies and the private sector. 
National Security Agencies 
and Investment 

• Study and development of partnership between security agencies and 
private sector. 

• Evaluating and developing the national training scheme.   
• Role of the private sector in employing inmates during their stay and 

after they depart the rehabilitation centers. 
Rehabilitation Centers 
National Security 

• Role of civil society in rehabilitating inmates psychologically and 
vocationally. 

• Importance of media in changing stereotypes about inmates and 
rehabilitation centers.  
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Information & Communication Technology 
 

Research Issues of Less Priority Subject 

• Peer-to-Peer (P2P) infrastructure security protocols. Information Security & 
Computer Crimes • Implementation of telecommunication technologies for safe 

training & education. 
• Email filtering & anti-spam systems. 
• Security of internet applications oriented to portable devices. 
• Security over government electronic payment gateway. 
• Design and analysis of computer networks performance. Efficiency and Design of 

Computer Networks • Wireless sensor networks: applications, design and performance. 
• Applications of computer networks such as cloud computing & 

mobile applications.  
• Computer networks: quality services and multimedia tasks 

applications. 
• Software effectiveness & reliability measurements model 

development. 
Software Engineering 

• Automation of software inspection. 
• Software structural design. 
• Fault tolerant software. 
• Software maintenance. 
• Software ethical standard. 
• Applied software engineering. 
• Software engineering economics and cost estimation. 
• Developing new programmable concepts. 
• Cultural dimensions associated to social network development. 
• Mechanisms & techniques of outsourcing. 
• Audio transfer over internet protocol. Creating and Repairing of the 

infrastructure for the Internet 
Applications 

• Communication technology optimum deployment in education and 
training. 

• Traffic simulation over real transfer protocol at the application 
over internet. 

• Criteria for database standby copies. 
• Automatic tools for Arabic language translation. Arabic Language Computing 

and Processing • Identification of handwritten & printed Arabic language texts. 
• Arabic text grammatical treatment (analyzing the ends of words). 
• Arabic language semantic analysis. 
• Automatic Arabic translation processing (Arabic text analyzing to 

facilitate its translation into other languages). 
• Water resources control systems. Information Technology in 

Health, Energy, Environment 
and Agriculture 

• Biotechnology applications in health sector. 
• Agricultural resources control systems. 
• Arabic e-content management and standards. Electronic Content and 

Education and Knowledge-
based Society   

• E-learning platforms. 
• Virtual reality techniques in e-learning. 
• Building the interfaces of the Arabic websites. Developing the Arabic 

Electronic Content • Developing of the electronic arabic dictionaries. 
• Arabic content industry infrastructure 
• Determining the elements that provide fun to the educational 

process using computers. 
Technology awareness and its 
acceptance inspiration  
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Research Issues of Less Priority Subject 

• Modeling the technology’s recognition & denial in the Jordanian 
society. 

• Developing the applications of the human & computer interaction 
in the Jordanian Society. 

• Directing of technology innovation in the Jordanian Society.  
• Promoting of computer utilization and its interactive applications 

according to the age ranges of users.  
• Information technology awareness and its role in technology 

recognition. 
• The consequences of applying the information systems & the 

strategic planning on the Jordanian community 
• The effect of computers on the learners and the learning process. 

• Expert system applications for management. Management of Information 
Systems and Knowledge 
Management 

• Developing applications for electronic banking. 
• Developing applications for human resource  information systems 

in the Jordanian environment.  
• Developing information knowledge management in the Jordanian 

education & business environment. 
• Effective algorithms in knowledge management in the Jordanian 

enterprises. 
• Data mining and data warehousing in the knowledge management. 
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Culture, Arts and Media  
 

Research Issues of Less Priority Subject 

• Data base of arts and culture and its suitability to international 
experiences: a comparative study. 

Data Banks and Centers of 
Culture, Arts and Media 

• Intellectual property in Jordan: its laws and means of execution. 
• Establishments of civil society and their role in disseminating 

culture, arts and information. 
• The role of information design in building societal knowledge. 
• Survey for music literature in Jordan. 
• The relation between culture and identity. The Role of Culture, Arts and 

Media in Maintaining the 
History, Heritage and Arabic 
Identity of Jordan 

• Jordanian identity’s values and symbols in the television’s material 
directed to children. 

• The role of design shaping arts in introducing culture, identity and 
heritage. 

• Culture, heritage and the consumer’s market. 
• The history of the audio visual arts in Jordan. 
• Values and ethics of the artistic creativity. Surveys of Public Opinion of 

Citizens’ Priorities on 
Cultural, Artistic and Media 
Topics 

• Means of activating audiences artistic appreciation. 
• The reality of the Jordanian drama: assessing the current situation 

and future visions. 
• The picture and its role in introducing culture at levels of art, 

creativity and thought. 
• Digital culture and the youth generation. 
• A survey study for types of music preferred by the Jordanian listener.
• The influence of electronic media on the young generation from the 

citizens' point of view. 
Manipulating Artistic, 
Cultural and Media Products 
in Enhancing Civic and 
National Unity in the Society 

• The significance of arts in beautifying and organizing the environment. 
• The relation between arts and economics. 
• The drama production in Jordan and its contribution in the national 

income. 
• Means of promoting the Jordanian artists and intellectuals. 
• Jordanian laws and legislations and their role in guaranteeing the 

cultural and artistic expression freedom. 
• The role of the family in enhancing the love of culture and arts since 

childhood. 
• The relation between accepting terrorism and the poor contribution in 

the cultural activities in Arab societies. 
The Role of Culture, Arts and 
Media in Promoting 
Humanity and Avoiding 
Fundamentalism and 
Terrorism 

• The treatment of Jordan’s mass media to issues of terrorism. 
• The role of the national culture in confronting violence and terrorism.
• The role of arts in developing the sense of beauty among school 

students in Jordan to resist violence and terrorism. 
• Children’s drawings and features of violence they include. 
• The religious programmes in Jordanian and Arabic satellites and their 

role in distancing societies from fundamentalism. 
• The role of word in Jordanian songs in combating the social violence.
• Meaning of moral and immoral and means of morality’s attraction. Enhancing Behavioral, 

Spiritual and Moral 
Immunities among Youth 

• The relation between religion and morals and the significance of mental 
understanding of religion in protecting morals. 
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Research Issues of Less Priority Subject 

• Requirements of preparing educational advisors to perform an 
effective role towards morals in the society. 

and Society 
 

• Information and society: the reflection of economic and social 
changes in Jordan on morals reflected by drama. 

• The role of worshipping in strengthening spiritual and moral values. 

• Directing the international cooperation for developing human 
relations among nations. 

The Role of Culture, Arts and 
Media in Approximating 
Arab Societies and Different 
Civilizations (Understanding 
the Other) and Expertise 
Exchanges Amongst Them 

• Unity of culture among elements of the Arab Nation and its influence 
and relation with the other. 

• Arab contemporary cultural dissemination in Europe and its 
influence on approximation among civilizations. 

• Contemporary means for approximation between Arab culture and 
other cultures. 

• Attitudes of Jordanian youth towards approximating between Arabs 
and other cultures. 

• The other in Jordanian plays and dramas and their role in enhancing 
communication. 

• Lawful and unlawful in Jordanian mass media and their impact on 
viewing the other. 

• Classifying the Jordanian artistic products chronologically. Culture, Arts and Media as 
Optimal Means for 
Designing and Producing 
Media Programmes in 
Jordan’s National 
Comprehensive Development 
and Education 

• Documenting the names of the distinguished artists as well as their 
artistic products. 

• Manipulating the modern scientific methods in highlighting the 
aesthetic cultural product. 

• Analyzing the Jordanian cultural heritage to focus on its aesthetic 
features. 

• Mechanisms required for using art in expressing culture and 
information. 

• Determining the aesthetic arts needed by people. 
• A religious perspective on the negative stances related to fine arts. 
• The role of fine arts in organizing national media programmes and 

achieving their goals at the local level. 
• Studies related to Jordanian creative people in the fields of culture, 

arts and information. 
The Influnence of Political, 
Economic, Social and 
Technological Challenges on 
the Jordanian Artistic, 
Cultural and Media Status 
under Globalization 

• Nature and the role of picture in our age. 

• Conceps and basics of public freedoms and means of enhancing 
critical thinking properties. 

Culture, Arts and Media: 
Comparative Studies of 
Critical Thinking Culture • The role of design in encouraging freedom in work environment and its 

influence on developing the output of the design process as an innovative 
means for the attainment of critical thinking of people in charge. 

• The role of the Jordanian folkloric music in motivating critical 
thinking of Jordanian intellectual: an issue of challenging the critical 
thinking culture. 

• Music cultural colonization and its impact on public music taste in 
Jordan. 

• The practical role of the three sectors of the society (state, civil 
community and private sector) in enhancing freedoms. 

• The concept of freedom in Islam and its role in magnification of the 
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Research Issues of Less Priority Subject 

culture of criticism in the individual’s life in human societies. 
• Reconsidering the role of radio and television as two influential 

sources in promoting and spreading news reports and expressing 
freedoms and culture of criticism versus the electronic information 
and consorship challenging. 

• The role of private sector in maintaining public freedoms and 
enhancing the culture of critical thinking. 

• The role of higher education as a system with rules, procedures, inputs, 
processes and outputs as futuristic scientific planning emerges from 
monitoring the real situation, prescribing its problems and determining its 
priorities for the sake of appropriate solutions in the light of the available 
potentials and future vision. 

The Role of Universities and 
Scientific Institutions in 
Developing Scientific 
Research in the Fields of 
Culture, Arts and Media 

• Studying artistic criticism and mechanisms of its development among 
students of arts at universities and critics working in different fields 
and the extent of its reflection on creative thinking and critical sense. 

• The role of scientific research at academic institutions in confronting 
and satisfying the demands of local and regional markets and in 
understanding the society's requirements. 

• Disseminating the culture of scientific research in design which 
makes markets more vital and strategic goals. 

• Activating the academic organizations to serve comprehensive 
development. 

• The language is the nation’s identity and the reason of its existence; 
that is why it should be taken care of. 

Culture, Arts and Media and 
the Future of Arabic 
Language • Culture and linguistic identity. 

• A study to determine the basics of the role of cultural, artistic and 
information institutions in maintaining the accuracy of the Arabic 
language. 

• Studying the role of the Jordanian citizen in maintaining the Arabic 
language accuracy. 

• Studying indicators which threaten the integrity of the Arabic 
language in the Jordanian society in particular and in the Arab world 
in general. 

• The language soundness leads to the soundness of creative critical 
thinking. 

• Arabic language calligraphy and its influential role in maintaining the 
Arabic language. 

• The problem of terminology in communication in the fields of 
culture, arts and information. 

• The new language in modern mass communications: conversation 
programmes as a model. 

Translation as an Open 
Window on the Culture of the 
Other • A statistical survey of books and studies on music available in Arabic 

language. 
• Publishing houses and their role in translating the universal literary 

and artistic works. 
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Humanities, Social Sciences & Languages 
 
Research Issues of Less Priority Subject 

• Causes of youth violence. Sociology 
• The effect of shame culture , poverty & unemployment in Jordan. 
• The effect of legislatives in drug abuse prevention. 
• The effect of general strains in youth and women problems. 
• The 0bstacles of corruption fighting 
• The obstacles of freedom & democracy in Jordan. 
• The relationship between imprudent behavior and car accidents. 
• The impact of socialization institution on national identity & 

national loyalty. 
• The effect of social justice on citizenship and national loyalty. 
• The effect of education in fighting poverty and unemployment 
• Translating zionist writings and future plans for palestine and 

the Middle East. 
Translation  

• Translation of the Arabic lexicon into English. 
• The impact of satellite telivision stations on standard Arabic. 
• Quality assurance criteria for scientific translation in Jordan. 
• A critical study of translations of the Holy Qur'an and orientalist 

studies of them 
• Arab and foreign media reports on Jordan's Role in war and 

peace. 
History 

• The Arab-Islamic cause in Jordanian media. 
• Development of the Jordanian mass media in the second half of 

the twentieth century. 
• Eminent personalities in Jordan from the time of the prophet to 

the end of the ottoman epoch. 
• Jordanian costumes: significance and implications. 
• The Jordanian poetic and prose works during the       princedom 

epoch: an annotated edition. 
Arabic language 

• Problems and obstacles facing Arabicization in Jordan. 
• The future of Arabic lexicons in our digital age. 
• Problems of learning Arabic from the foreign learner's 

perspective. 
• The danger of colloquial language on the linguistic identity in 

Jordan. 
• Problems of teaching Arabic at western universities. 
• Jordanian universities' contribution to the task of editing the 

classical Arab heritage. 
• Computational description of the Arabic morphological and 

derivational systems.  
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Financial, Economic & Administrative Science 
 

Research Issues of Less Priority Subject 

• Banking facilities and their impact on the Jordanian economy. Monetary and Fiscal Policies 
• The future of the Jordanian valuation and its relationship to foreign 

currency baskets.
• The impact of interest rate reduction and reviewing investments' 

financing policies on the national economy.
• Assessment of monetary and fiscal policies for the Central Bank of 

Jordan.
• Monetary surplus and its impact on the growth and development of 

the Jordanian capital market
• The role of monetary and fiscal policies in supporting national 

economic projects.
• The extent of conformance of Jordanian banks to capital sufficiency 

standards .
• The role of qualified industrial zones in foreign tradin. Food Security and Jordan 

Foreign Trade 
 

• Export capabilities for Jordanian industries.
• The real and financial impact of the adoption of a new currency 

replacing the Dollar on foreign trading.
• The limitations of the Jordanian economy exposure in the regional 

and international arenas.
• Inter-Arab trading and its impact on Jordanian trade balance. 
• Export opportunities for Jordanian products in international markets.
• Problems of information and knowledge management in public and 

private establishments.
Business Ethics and Social 
Responsibility 
 • The application of total quality standards in the public and private sectors.

• Analysis and evaluation of efficiency and effectiveness of general 
organizational performance.

• The future of estate market following the financial crisis. International Financial and 
Economic Crisis 
 

• Assessment of current financial work following the financial crisis.
• The international challenges facing Jordanian Banking work 
• Analysis and evaluation of financial control in public Jordanian 

organizations.
 

• The impact of implementation of the principle of good governance on 
the performance of public shareholding companies. 

• The quality of internal quality control systems in public organizations 
and its role in predicting future performance.

• The influence of the tax law on local and foreign investment. Foreign Investment in 
Jordan • The impact of direct foreign investments on economic output and 

ways of enhancement
• The role of international trade agreements in rectifying trade 

imbalance problems.
Economic Cycle Indicators 
 

• External debt and it's impact on economic development. 
• The future of unemployment in Jordan and the population growth.
• The future of local currency in light of budget deficit and external debt.
• Family businesses and their role in economic development. 
• Evaluating and output of bilateral and multilateral trade agreements 

with Gulf States. 
The Influence of Gulf States 
on Jordanian Economy 

• The role of future public/private partnerships in economic growth.Privatization and 
Governance • The effect of merging financial support establishments. 

• The extent of matching between human resources' capabilities and 
labor market requirements.

Human Resources 
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Basic Sciences 
 

Research Issues of Less Priority Subject 

• Preparation of superconducting materials. Materials 
 • Preparation of devices of non-crystalline solids. 

• Production of new insulating materials using Jordanian materials.   
• Use of raw Jordanian fillers  for the production of materials of  high 

insulating properties. 
• Preparation of materials to absorb harmful gases and radioactive 

materials. 
• Applications in added value industries. Nano technology 
• Pollution of rainwater and the transport of pollutants from outside Jordan 

through it. 
Environment and 
Health 
 • Determination of levels of pollutants in hot spots. 

• Chemistry of pesticides and their degradation products. 
• Determination of hormone levels in vegetables. 
• How to get rid of pesticides before consumption. 
• Determination of heavy metals in vegetables and fruits. 
• Combating desertification in Jordan . Biology Science 

 • Development of patterns of living in desert areas. 
• Isolation and development of different bacterial species that live in Dead 

Sea environment and environments of hot springs. 
• The genes responsible for the production of enzymes for organisms 

capable to adapt and live in harsh environments and their use in 
industrial applications. 

• Development of vital genetic markers and proteins associated with 
diseases. 

Bio Technology 

• Development of methods to produce stem cells of different diseases and 
methods of application and use of this technology on humans. 

• Extraction of antibiotics from microorganisms. 
• Evaluation and production of drugs, in particular those related to the 

genetic content of the human person. 
• Cultivation and augmentation of micro-organisms producing antibiotics 

and drugs. 
• Technical feasibility studies of the applications of solar energy systems. Energy 
• Increasing efficiency of photovoltaic systems. 
• Development of photovoltaic manufacturing capability. 
• Development of energy saving equipment capability. 
• Development of highly efficient oil shale retorting and processing plans. 
• Environmental impact of power generation through direct oil shale 

combustion or retorting techniques. 
• Development of highly efficient solar energy concentrators. 
• Use of solar energy for brackish and sea water desalination. 
• Geochemical and geophysical (radiation) exploration for radioactive 

minerals in the Pre-Cambrian and Paleozoic rocks in Wadi Araba and 
South Jordan. 

Earth Science 

• Geophysical and geotechnical investigations of constraction sites of 
nuclear reactors and oil shale. 

• Treatment of solid, liquid, gaseous, radiation and leachates wastes of 
extraction techniques of oil shale and uranium deposits.  
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Research Issues of Less Priority Subject 

• Development and improvement of water harvesting techniques and 
utilization of harvested waters in groundwater artificial recharge. 

• Exploitation of partially treated brackish water in deep aquifers in 
irrigation of selective agriculture . 

• Wastewater treatment using local raw materials. 

• Designing experiments about herbal treatment of diseases and analyzing 
the statistical data with chemists and pharmacists. 

Mathematics and 
Statistics 

• Modeling number of patients in major diseases to predict future numbers. 
• Comparing bioequivalence of locally produced major medicines to 

corresponding regional and international drugs. 
• Modeling the financial and economical indices and factors. 
• Developing numerical methods for solving differential equations and 

mathematical models. 
• Using mathematical modeling in financial and actuarial fields. 
• Designing mathematical and statistical packages to solve and analyze 

mathematical models. 
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Islamic Sciences 
 

Research Issues of Less Priority Subject 

• Impact of globalization on the Muslim world. Solidarity and Unity Among 
Muslims 

• The approach of Quran and Sunnah in instilling the values of 
virtue and the refinement of souls. 

Childhood and Youth and Their 
Problems  
 • The stability of the muslim family and the challenges it faces. 

• The relationship of Islamic banking with central banks. Contemporary Transactions 
• Investment funds and their role in development. Investment and Financial 

Markets 
• Philanthropy and volunteerism and their impact on social 

solidarity. 
Food Security 

• Institutionalizing dialogue in the Quran and Sunnah. Discourse Ethics 
• Advisory opinion (Fatwa) and means of modern communication. The Foundations of Ijtihad 

(Independent Legal Reasoning) 
and Fatwa (Advisory Opinion) 

• Editing of terminology and its importance in controlling exegesis. Methodology of Dealing with 
the Quran 

• The scientific approach in exegesis. Modern Trends and 
Contemporary Efforts in 
Serving the Quran 

• The role of good citizenship in achieving national security. National Security 
• Documenting the sites of the Prophet biography in Jordan and its 

effects in promoting national belonging. 
Methodology of Dealing with 
the Sunnah 

• Schools of thought in contemporary reading of Sunnah. Modernity and Contemporary 
Reading Criticism of The 
Sunnah 

• Modern techniques and the Islamic discourse. Contemporary Islamic 
Discourse 
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Educational & Teaching Sciences 
 

Research Issues of Less Priority Subject 

• Professional development criteria for promoting the competencies 
of child education teachers. 

Pre-School Teachers’ 
Preparation Programs 

• Selection criteria for enrollees in child education teachers’ 
preparation programs.

• Kindergarten teaching and evaluation strategies in accordance 
with their ability to meet individual differences among learners. 

Children’s Teaching and 
Learning Strategies 

• Modern technology in children’s learning and teaching: current 
status and aspirations.

• The cognitive structure of basic stage curricula in light of the 
educational objectives based on the national and international 
standards. 

Curricula of Basic Stage 
Education 

• The degree to which the developed mathematics curricula of basic 
stage consider the NCTM standards. 

• The capability of basic stage curricula for development and 
keeping abreast with recent issues. 

• The effectiveness of basic stage curricula in helping children 
acquire life skills.

• The degree to which the developed curricula consider recent universal 
concepts (democracy, human rights, environmental education, gender, 
population education, world heritage and bio - ethics). 

• Evaluation of classroom teachers’ education programs at 
Jordanian universities. 

Preparation Programs for 
Basic Stage Teachers 

• The effectiveness of classroom teachers programs at Jordanian 
universities in developing the graduates' scientific research and 
thinking skills.

• The pedagogical content knowledge of secondary stage teachers 
in all subjects. 

Preparation Programs for 
Secondary Stage Teachers 

• The beliefs of secondary stage teachers about learning and 
teaching and their relationship with their teaching practices.

• The teaching philosophy perceived by enrollees in teachers’ 
education programs in light of effective teaching requirements. 

• An analysis of the labor market needs for vocational education 
graduates at the Ministry of Education in Jordan. 

Outcomes of Secondary and 
Vocational Education and the 
Labor Market Needs • The satisfaction degree of employers towards vocational 

education outcomes.
• The adopted criteria in the distribution of students over the 

secondary education streams and their capability in predicting the 
educational outcomes.

• The level of secondary stage students mastery of “Soft Skills” needed 
to improve their capabilities to cope with work requirements. 

• Characteristics of employment and unemployment among 
graduates of vocational secondary education programs. 

• The changes in students’ selections of academic majors (admission 
forms) in universities: are they social or professional preferences?

• Monitoring techniques of applying the accreditation standards: 
their development and indicators of effectiveness. 

Accreditation and Quality 
Assurance in Higher 
Education Institutions • The degree of roles and responsibilities clarity for the cadre of 

higher education institutions in light of quality requirements. 
• Research abilities of faculty members at Jordanian universities: 

status and ways of development. 
Building the Academic and 
Administrative Capacities in 
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Research Issues of Less Priority Subject 

• Polices of building academic and administrative capacities at 
higher education institutions: an analytical study. 

Higher Education 

• Future academic leaderships: characteristics and preparation.
• The flexibility of academic programs at the Jordanian universities 

and the labor market. 
Higher Education Outputs 
and the Labor Market Needs 

• Information and communication technology applications in 
continual self-learning: Jordanian case study. 

Continuous Learning and 
Local Community's 
Development • The role of local communities in planning policies and 

development of continuous learning programs. 
• Continuous learning programs at the Jordanian universities: 

current status and ways of development.
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Agricultural and Veterinary Sciences  

 
Research Issues of Less Priority Subject 

• Survey and evaluation of land and water resources. Sustainable Management of 
Natural Resources 
 

• Agricultural pattern and production and their relation to virtual water. 
• Land effect of fragmentation on agricutural production. 
• Effect of water quality on crop water requirements. Improvement of Sustainable 

Productivity of Irrigated 
Agriculture 

• Effect of rootstocks on productivity and disease resistance. 
• Agricultural pesticide residues. 
• Improvement of local breeds.  Improvement of Sustainable 

Productivity of Animal 
Production 

• Prevention of animal infectious diseases. 
• Improvement of animal nutrition and feed quality. 
• Agricultural systems and agricultural machinery development to 

maximize productivity. 
Improvement of Productivity of 
Sustainable Rain- fed 
Agriculture • Improvement of nutritive value of agricultural byproducts. 

• Effect of rangeland protection on productivity. Improvement of Sustainable 
Productivity of Rangeland and 
Forests  

• Dangers threatening rangeland. 
• Forest evaluation as touristic and environmental resource. 
• Development of high producing varieties, breeds and races.  Technology Innovation in 

Agriculture • Nontraditional packaging methods. 
• Biological control of pests. 
• Effect of globalization on agricultural trade. Marketing and Competitiveness 
• Effect of agricultural dual agreements on marketing. 
• Risk assessment of food borne pathogens. Food and Nutrition 
• Use of new ingredients in food production especially with 

traditional food. 
• Use of microorganisms in food production and preservation.  
• Socioeconomical programs for sustainability of ecological systems.  Biodiversity 
• Collection and characterization of endangered local genetic resources. 
• Domestication of local wild genetic resources. 
• Indicators of poverty and unemployment on agricultural production. Supporting Environment for 

Agriculture 
 

• Development of agricultural research and extension legislations. 
• Maximization of rural women role in comprehending agricultural 

technologies.
• Intellectual property in agriculture. 
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Political & Legal Sciences 
 
Research Issues of Less Priority Subject 

• Developing case management and its procedural rules.  Procedural Justice and the 
Judiciary • Developing the evidence laws.  

• Development of administrative staff/ assistant in the work of the 
judiciary. 

Developing Human Resources 
for the Judiciary 

• The letter of appointment role by his majesty the king in political 
reform in Jordan 

King's Role in the Balance 
between Authorities in Jordan 

• The problem of provisional laws and the king's role in their 
issuance. 

• Causes of violence in the Muslim world. Allegations of Violence, 
Extremism and Terrorism in 
Islam 

• External factors and their impact on the spread of violence in the 
Islamic world. 

• The legal liability of the environmental pollution resulting from 
the use of energy sources.  

Energy Legislations and Means 
of Investment in Energy 

• The legal and judicial monitoring impact on the energy 
investment. 

• Developping energy investment legislations. 
• The historical development of political parties and its impact on 

political parties. 
Political Development / Political 
Parties 

• Religious (Islamic) political parties and their impact on the future 
of pluralism in Jordan. 

• The role of civil society organizations in  developing the political 
parties in Jordan.

• Democracy and Shura: a comparative study.  Islam and Politics 
• The impact of electoral systems on political development.  

• Methods of fostering legal monitoring on the banking sector.  Governing Legislations in 
Monetary and Banking Policy • Methods to foster monitoring on stock markets. 

• Developing legislations to ensure confidentiality.   
• Jordan and the future Palestinian State.  Jordan and International 

Relations 
• Jordanian foreign policy and super powers.  Jordanian Foreign Policy  
• Jordan -American relations.  
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Medical & Pharmaceutical Sciences 
 
Research Issues of Less Priority Subject 

• Causes of maternal mortality and morbidity. Maternal Mortality, Morbidity 
and High Risk Pregnancy • Reduction of cesarean section. 

• The level of knowledge, attitudes and behaviors of health 
personnel subject of mental illnesses. 

Primary Health Care and the 
Integration of Mental Health 
Services • Determination of mental illnesses and adolescents. 

• Stem cells role in producing a model for drug research and 
disease behavior. 

Regenerative Medicine and Stem 
Cell Research 

• Genetic and applied aspects of inherited thrombotic, hemorrhagic 
and red cell diseases. 

Benign Hematology 

• Epidemiology of cardiomyopathies. Heart Diseases 
• Epidemiology of arrhythmias. 
• Epidemiology of congenital heart diseases. 
• Treatment of juvenile onset diabetes mellitus. Diabetes Mellitus 
• Glycemic control and its determinants. 
 Cancer 
 Behavioral and Social 

Determinates of Health 
• Biomarkers and developmental therapeutics in the most prevalent 

diseases. 
Biomarkers Discovery for 
Diagnosis and Prognosis 

• Identify and qualify biomarkers and developmental therapeutics 
in genetic disorders. 

• Uses of bioinformatics. 
• Advancing the technologies of biomarker discovery, analysis and 

applicability. 
• Risk factors of the most prevalent genetic diseases. Molecular Epidemiology of 

Diseases 
• Pneumonias and bronchitis. Respiratory Tract Infections 
• Incidence of atypical pathogens. 
• Respiratory tract infections in hospital settings. 
• Causative agents of food poisoning, risk factors and prevention. Gastrointestinal Tract Infections 

(Diarrheal Diseases) • Microbial enterotoxins. 
• Molecular diagnosis of pathogens. 
• Drug discovery via traditional structure activity relationship. Drug Design and Delivery 

Systems • Chemical modification of already existing drugs to improve 
safety and efficacy and target anew route of administration.  

• Quality control, standardization and methods of analysis of 
biomarkers of herbal extracts. 

Utilization of Jordanian 
Medicinal Plants 

• Pharmaceutical development and clinical studies on Jordanian 
medicinal plants. 

• Evaluation of the biological effects of medicinal plants other than 
treatment of diseases. 

• Evaluation of pit and fissure sealant in high risk caries school 
children. 

Dental Caries and Periodontal 
Disease Prevention 
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Water & Environment Sciences 
 

Research Issues of Less Priority Subject 

• Conjunctive use of ground and surface water. Integrated Approach to Water 
Resources Management • The use of reclaimed water as an alternative for fresh water in irrigation. 

• Innovation in water allocation and green engineering in the 
direction of environmental protection. 

• Research in water governance. 
• Green water management and optimizing its role in economic, 

social and environmental development. 
• Harmony assessment between economic and financial dimensions 

and levels of national income in development of water resources 
and related energy. 

• Effect of urbanization on groundwater recharge. Groundwater Recharge 
• Watershed characterization to enhance runoff and optimization. 
• Enhancing groundwater natural recharge. 
• Groundwater shared aquifers (trans-boundary) management and 

legislations according to recharge potentials. 
• Evaluation of artificial recharge in new established reservoirs. 
• Site identification for groundwater recharge using GIS, RS and 

DSS. 
• Developing guidelines for groundwater recharge with reclaimed water. 
• Software for best use of water on farm (IMIS). Innovations in Irrigation 

Water Management • Tools and techniques for improving the precision of irrigation. 
• Real time monitoring of soil moisture for irrigation scheduling. 
• Optimization of the efficiency of the on-farm 

fertigation management for different crops and different agrozones. 
• Relation between harsh environmental conditions and deficit 

(conservative) irrigation. 
• Improving irrigation efficiency in protected agriculture under soil 

less. 
• Developing innovative filter techniques for sustainable irrigation 

with wastewater. 
• Open hydroponics: risks and opportunities. 
• New sustainable concepts and processes for optimization and 

upgrading of municipal wastewater and sludge treatment. 
• Dual water quality management (alternate irrigation at seasonal or 

crop level). 
• Occurrence of antibiotic-resistant bacteria in raw and reclaimed 

wastewater in Jordan. 
Water Safety and Public 
Health 

• Health risks and safety use of treated wastewater, excreta and grey water.
• Diseases related to unsafe water, sanitation and/ or hygiene. 
• Health risks associated with bottled, mineral and treated drinking 

water, including water used in health care units.  
• Health risks associated with shortage of domestic water (water 

scarcity). 
• Low cost treatment of drinking water using environmental friendly 

materials and naturally occurring substances. 
• Environmental cost of water-related diseases and pollution. 
• Epidemiological studies on water and wastewater- related diseases. 
• Emerging and re-emerging waterborne pathogens. 
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Research Issues of Less Priority Subject 

• Environmental status of old and abandoned solid waste dump sites. Integrated Waste Management 
• Methodological aspects of life cycle assessment for solid waste 

handling. 
• Development of suitable proactive regulations and guidelines for 

waste management. 
• Quantifying the amount of hazardous waste transported within 

Jordan and establishing a suitable tracking system. 
• Reduction, recycling and reuse of wastes (industrial, tourism 

facilities including hotels and restaurants, and construction waste). 
• Cost effective treatment methods for wastes streams including 

leachate from solid waste sites and medical wastes. 
• Financial and legal instruments suitable for Jordan to sustain an 

integrated solid wastes management approach. 
• Assessing potentials for CO2 - reduction in wastes management. 
• Environmental valuation and validation of wastes management 

practices. 
• Less packaging (work along the supply chain as well as with 

consumer groups). 
• Web-based GIS for environmental changes. Databases and Information 

Systems for Water Resources 
and Environment 

• Application of remote sensing to link land cover with soil moisture. 
• Climatic indices databases for Jordan. 
• Integrated information database for environmental risk assessment. 
• Filling the gap of water and environmental information shortage 

through new technologies and approaches (GIS and remote sensing). 
• New approaches to digital soil mapping and prediction of soil 

attributes and other natural resources components. 
• Developing a national database for Jordan flora and fauna. 
• Developing a national map of contaminated sites and sources using 

GIS. 
• Evaluation of air quality in key areas of Jordan and attributing the 

pollutants to their sources. 
Air Pollution and Control 

• Air pollution due to radioactive substances. 
• Evaluating the effect of a motor vehicle as main sources of 

pollutants.
• Bio-aerosol emission from wastewater treatment plants, sewage 

sludge, animal waste and others.
• Control of air population through a comprehensive strategy based 

on population / urban and industrial expansion in Jordan (green cities). 
• Analysis of different air pollution control techniques to select the 

most effective ones. 
• Vitalization of Al- Hima system. Traditional Knowledge and 

Empowerment of Local 
Communities in Water and 
Environment 

• Study ancient and Nabatian practices in water storage and transport.
• Behavioral comparative study in traditional and modern water 

consumption trends related to health. 
• The role of women as a traditional leadership in the Beduine 

society, in health and environmental protection. 
• Documentation and applications of the traditional knowledge 

related to natural resources. 
• Empowerment of the structural and cognitive social capital of the 

Beduine community. 
• Characterization of the biological content of the arid and semiarid Desertification Control and 
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Research Issues of Less Priority Subject 

areas (seeds, fauna and flora).Drought Mitigation 
• The impacts of rangeland reserves on desertification. 
• Energy efficient and ecological solutions for Badia housing 

structures. 
• Impacts of macro water harvesting systems on biological diversity. 
• Drought occurrence, monitoring thresholds, magnitude and 

preparedness and impacts on the agricultural production, and on 
economy in general, and other factors. 

Impacts of Climate Change on 
Water and Environment 

• Optimization of cropping pattern under climate change condition in 
the Jordan Valley and the Highland. 

• Assessment and modeling of reservoir management as a mitigation 
tool to reduce climate change impacts.

• Vegetation cover modeling and carbon sequestration study to 
evaluate vegetation potential to fix organic carbon in soil in relation 
to climate change impacts. 

• Quantifying greenhouse gases emissions as carbon trade “selling 
virtual carbon”. 

• Remote sensing and GIS modeling for rainfall influences on 
agriculture, rangeland, forest and wetland. 

• Integrated industrial wastewater recycling. Pollution Prevention, 
Minimization and Clean 
Production 

• Industrial ecology; use the analogy of natural systems as an aid in 
understanding how to design sustainable industrial systems. 

• Life cycle assessment for products and services. 
• Environmental economics. 
• Environmental accounting. 
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Engineering Sciences 

Research Issues of Less Priority Subject 

• Development of novel processes for renewable energy storage in 
different forms: thermal, electrical and hydraulic. 

Development and Utilization of 
Renewable Solar and Wind 
Energy Systems • Development of processes to utilize solar energy in steam 

production for industrial applications. 
• Development of energy hybrid systems to utilize solar and wind 

energies for water pumping from artesian water wells. 
• Specifying the characteristics and minimization of scaling and 

fouling on membranes of desalination processes. 
Desalination 

• Development of optimal methods for brine disposal as 
wastewater of desalination process. 

• Optimal designs of solar desalination processes. 
• Design of independent (stand alone) water desalination units. 
• Development of methods and processes to utilize oil shale mining 

residuals. 
Mining of Oil Shale 

• Development of extraction processes of rare metals as by-
products of oil shale mining.

• Classification of uranium types and isotopes in Jordanian ores. Exploring and Mining of 
Uranium • Specifying and quantifying the risks associated with exploring 

and mining of uranium. 
• Estimation of water demand to extract uranium. 
• Development and applications of insulation materials and techniques. Management of Energy and 

Environment • Design and manufacturing of small wind energy turbines for 
industrial applications. 

• Development and application of the cogeneration/ hybrid energy 
systems. 

• Techniques to preserve energy security and sustainability for 
industrial purposes. 

• Development of techniques for industrial wastewater 
management and recycling. 

• Development of techniques for industrial solid waste 
management and recycling. 

• Development of tools and techniques for measurement of 
greenhouse gases emission levels.  

• Development of nano-technology based new products. Industrial Materials and 
Products • Development of recyclable, reusable and reproducible 

environment friendly products. 
• Development of intelligent products, instruments and equipment 

for different national applications. 
• Development of quality based national products. 
• Impact of technology variations on construction operations. Construction Projects 

Management  • Effect of time factor on specifying the optimal cost of the 
construction operations. 

• Study of institutional organizations for construction & 
infrastructure projects. 

• Analysis and modeling of signal trafficking and propagation. Communication Infrastructure 
• Design and development of intelligent networks. 
• Design and development of innovative wireless transmission and 

smart antennas. 



 

 ٩٩

Research Issues of Less Priority Subject 

• Utilization of intelligent systems to reduce accidents and 
congestions. 

Traffic Safety and Traffic 
Engineering 

• Effects of road geometric design on traffic accidents. 
• Development of traffic systems and traffic safety management. 
• Design of robotics, unmanned vehicles, and intelligent systems 

for special applications. 
Automation and Control 

• Utilization of computer for the design and fabrication of 
different applications. 

• Utilization of automation and control at micro/nano scale. 
• Development and utilization of embedded systems and systems 

integration. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٠٠

 

 

 

 

  

  

  ات للجان عدد االجتماع): د(الملحق 
 التوجيهية والفنية والقطاعية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٠١

  

  عدد االجتماعات للجان التوجيهية والقطاعية والفنية 
  

  لجنةال  الرقم
  عدد
  األعضاء

  عدد 
  االجتماعات

  ٣٧  ٨  التوجيهية  ١

  ٧  ١١                        قطاع العلوم األساسية  ٢
  ١٥  ١٢                         قطاع العلوم اهلندسية  ٣
  ٢٣  ١١                           قطاع املياه والبيئة  ٤
  ٢١  ١٠                    قطاع العلوم الزراعية والبيطرية  ٥
  ٢١  ١١                   قطاع العلوم الطبية والصيدالنية  ٦
  ٢١  ٧        قطاع تكنولوجيا املعلومات واحلاسوب واالتصاالت  ٧
  ١٥  ٩                     لتربوية والتعليمقطاع العلوم ا  ٨
  ٢٣  ٩         قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية واللغات ٩
  ١٩  ٩             قطاع العلوم اإلدارية واملالية واالقتصادية  ١٠
  ١٩  ٨                  قطاع العلوم السياسية والقانونية  ١١
  ١٩  ٦                     قطاع العلوم اإلسالمية  ١٢
  ١٣  ٨                          قطاع اآلثار والسياحة  ١٣
  ٢٢  ٨                    قطاع الثقافة والفنون واإلعالم  ١٤
  ٢٢  ١٢                    قطاع حبوث األمن الوطين  ١٥

  ٣  الفنية  ١٦
اجتماعاا متداخلة 
  مع اللجان كافة

  ٢٩٧  ١٤٢  اموع
  

 

 



 

 ١٠٢

  

 

 

 

  

 

 قائمة بأسماء أعضاء اللجان  :)هـ(ملحق ال

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٠٣

 اللجـان
  

 اللجنة التوجيهية
مدينة احلسن العلمية /)اًرئيس(تركي عبيدات . د . أ 
جامعة الريموك/عبد الرمحن عطيات.د.أ
دنية اجلامعة األر/  أمحد عالونة. د . أ 
جامعة مؤتة/  طه مخيس.د.أ
األردنيةاجلامعة/  عمرو عايد.د.أ

  على للعلوم والتكنولوجيا ألالس ا/  اايل مسلم حممد. د 
األردنيةاجلامعة /  زيد عيادات.د
 على للعلوم والتكنولوجياالس األ/ )أمني سر اللجنة/ اًمنسق(عمر عماوي . م

  

 اللجنة الفنية
 )١٨/٩/٢٠١٠-  ١٠/٣/٢٠١٠( لتنمية املوارد البشريةاملركز الوطين/)رئيساً(اهللا عبابنة  عبد.د.أ
  )١٠/٣/٢٠١٠- ١٢/٧/٢٠٠٩(اجلامعة االردنية /  )رئيساً( حممد محدان. د. أ
األردنيةجامعة العلوم والتكنولوجيا/  يوسف القاعود.د
جامعة البلقاء التطبيقية/  خلف ختاتنة.د

  

  ةـالقطاعي اللجان
 اآلثار والسياحة

  
 االسم

ردنيةألاجلامعة ا/)رئيساً(محد خليل أالدكتور لطفي 
ثار العامة دائرة اآل/ الدكتور فواز اخلريشا 

هيئة تشجيع السياحة/ السيد نايف الفايز 
  ردن اجلامعية التطبيقية للتعليم الفندقي والسياحيكلية األ/الدكتور حمسن خمامرة

ني بن طاللجامعة احلس/الدكتور هاين فيصل اهلياجنة
اجلامعة اهلامشية/الدكتور أمحد عبد احلليم مالعبة

 جامعة الريموك/  الدكتور زيدان كفايف
جامعة مؤتة/الدكتورة سائدة حممد عفانة

  



 

 ١٠٤

 األمن الوطين 
  

 االسم
مركز الرصد التعاوين/)اًرئيس(حممود الشياب" حممد خري"اللواء

القوات املسلحة األردنية/عبيد اخلالديالعميد الدكتور املهندس عمر
كلية الدفاع الوطين امللكي األردين/العميد الركن حممود ذوقان املطر

 مر أكادميية الشرطة امللكيةآ/العقيد الدكتور حممد إبراهيم الطروانة
 ردينألاملركز اجلغرايف امللكي ا/العقيد املهندس راضي عبد القادر مطر

 مدير دائرة التخطيط والتنظيم/املديرية العامة للدفاع املدين/ن مروان بدر مسيعاتالعقيد الرك
ركان املشتركةهيئة األ/العقيد الركن هالل عبد احلليم اخلوالدة

املديرية العامة لقوات الدرك /املقدم مؤيد خليل ابزاخ
كاملديرية العامة لقوات الدر/املقدم الدكتور ماهر أمني خمامرة

 من العاماأل / منيةألمدير مركز الدراسات االستراتيجية ا/املقدم الدكتور عطا اهللا فهد السرحان
 حباث والتطويرمدير الدراسات واأل/لدفاع املدينا/املقدم موسى خلف السويلمني

للتصميم والتطويرالثاينمركز امللك عبد اهللا/  الدكتور بشار اخلصاونة

  
 لومات واحلاسوب واالتصاالتتكنولوجيا املع

  
 االسم

جامعة عمان العربية للدراسات العليا/)اًُرئيس(الدكتور أمحد اجلابر 
للتكنولوجياوزارة االتصاالت/املهندس ناصر حممود خلف
لتكنولوجيا لجامعة األمرية مسية /الدكتور وليد خالد سالمة 

امللكيةاجلمعية العلمية/الدكتور عرفات عطوي عوجان
جامعة احلسني بن طالل/الدكتور فارس زهري فريج 

األردنيةجامعة العلوم والتكنولوجيا / الدكتور رامي صالح غرايبة 
األردنيةاجلامعة/ الدكتور غيث علي عبندة

  



 

 ١٠٥

 الثقافة والفنون واإلعالم
  

 االسم
نيةاألرداجلامعة/)اًرئيس(الدكتور عبد احلميد عبد الوهاب محام

جامعة الريموك/ طه غوامنة الدكتور حممد
جامعة الريموك/الدكتور زياد سامل حداد 

اللجنة امللكية لشؤون القدس/عبد اهللا توفيق كنعانالسيد
جامعة الريموك/محد مفلح احلمزةأالدكتور خالد 

مديرية الثقافة/مانة عمان الكربىأ/املهندس سامر خري أمحد
سنياحلمؤسسة امللك/املركز الوطين للثقافة والفنون/ نا التل السيدة لي

جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا/الدكتور عصام سليمان املوسى

  
 نسانية واللغاتالعلوم االجتماعية واإل

  
 االسم

جامعة مؤتة/)رئيساً(الدكتور مسري حممود الدرويب
 األردنيةمعة اجلا/ الدكتور سالمة صاحل النعيمات 
جامعة الريموك/الدكتور ناصر يوسف عثامنة
جامعة احلسني بن طالل/الدكتور ذياب موسى البداينة
مرية مسية للتكنولوجياجامعة األ/الدكتور حممود علي القضاة

جامعة مؤتة/الطراونة الدكتور حممد سامل
 جامعة مؤتة/ الدكتور حسام الدين زكريا مبيضني 

جامعة مؤتة/الدكتورة عبري بشري دبابنة 
األردنيةاجلامعة/الدكتور محود سامل عليمات

  
 العلوم اإلدارية واملاليه واالقتصاد

  
 االسم

اجلامعة األردنية/)اًرئيس(الدكتور حممد حممود ذنيبات
جامعة الريموك/الدكتور قاسم احلموري 

عة الريموكجام/الدكتور حسني علي الطالفحة
جامعة الريموك/ الدكتور منصور السعايدة

ردنيةألاجلامعة ا/ الدكتور هاين الضمور 



 

 ١٠٦

األردنيةاجلامعة/ الدكتور شفيق العتوم 
األردنيةاجلامعة/الدكتور سليمان خالد عبيدات

األردنيةاجلامعة  /الدكتور رفعت عودة اهللا الشناق 
قطاع خاص/الدكتور زكي موسى األيويب

  

 العلوم األساسية
  

 االسم
  املركز الوطين االردين للتكنولوجيا النانويةرئيس/)رئيساً(الدكتور خالد جنيب الشريدة
جامعة الطفيلة/الدكتور يعقوب سليم مساعفة
جامعة الريموك/الدكتورة حنان عيسى ملكاوي

جامعة مؤتة/محد املومينأالدكتور شاهر حممد 
األردنيةاجلامعة/دكتور عدنان حممد عوضال

على للعلوم والتكنولوجياالس األ/براهيم الطويلإالدكتور مسري امحد 
اجلامعة اهلامشية/محد محدانأالدكتور عبد الرحيم 

األردنيةجامعة العلوم والتكنولوجيا/الدكتور أكرم عبد ايد الروسان
جامعة البلقاء التطبيقية/بيديالدكتور أمني عبد اهللا الر

اجلمعية العلمية امللكية/محد منرأالدكتور رأفت عبد املنعم 
جامعة الريموك/الدكتور إدريس فاحل املومين

  

 سالميةالعلوم اإل
  

 االسم
سالميةجامعة العلوم اإل/)اًرئيس(الدكتور عبد الناصر موسى أبو البصل

 سالميةجامعة العلوم اإل /الدكتور حممود السرطاوي 
جامعة آل البيت/الدكتور حممد علي الزغول

 جامعة مؤتة/ الدكتور نائل أبو زيد
ةياألردناجلامعة/الدكتور حممد خازر اايل
جامعة آل البيت/محدأالدكتور عزمي طه السيد 

  

  

  



 

 ١٠٧

  العلوم التربوية والتعليم
 االسم

 املركز الوطين لتنمية املوارد البشرية/)رئيساً(يوسف عبابنة اهللا الدكتور عبد
 األردنيةاجلامعة /الدكتور سالمة طناش 
جامعة الريموك/عودة الدكتور أمحد سليمان
اجلامعة اهلامشية/ الدكتور سامح حمافظة

جامعة مؤتة /  الدكتور أمحد عيسى الطويسي
يةاألردناجلامعة/جرادات اهللا الدكتورة سهري عبد

األردنيةاجلامعة /  الدكتور مجيل الصمادي
جامعة مؤتة/الدكتور معتصم الشطناوي
وزارة التربية والتعليم /الدكتور نايل حجازين

  
 العلوم الزراعية والبيطرية 

  
 االسم

ردنيةألاجلامعة ا/اًرئيس(الدكتور عبد اهللا حممد فهد املوسى
األردنيةامعةاجل/الدكتور طالب حممود أبو شرار

جامعة البلقاء التطبيقية/محد الزعيبأالدكتور ياسني 
األردنيةاجلامعة/براهيم حدادإالدكتور نصري 

األردنيةجامعة العلوم والتكنولوجيا/الدكتورة نبيلة صبحي كرم
األردنيةجامعة العلوم والتكنولوجيا/الدكتور شوكت قسيم حممد هيالت

املركز الوطين للبحث و واإلرشاد الزراعي/توفيق عواودة الدكتور فيصل
جامعة مؤتة/العطيات الدكتور رائد حممود

األردنيةاجلامعة / محد اليماينأالدكتور حممد عصام 
األردنيةاجلامعة/الدكتور رضا عبد اهللا شبلي

  

  

  

  



 

 ١٠٨

 العلوم السياسة والقانونية 
  

 االسم
األردنيةاجلامعة/)اًرئيس(ونالدكتور جورج حزبون حزب

سفري متقاعد/الدكتور خالد عبد اهللا علي عبيدات
جامعة مؤتة/  الدكتور فايز زريقات

األردنيةاجلامعة/الدكتور عبد اهللا سامل النقرش
جامعة مؤتة/ الدكتور أمني العضايلة 

جامعة مؤتة/الدكتور عبد الفتاح علي رشدان
األردنيةاجلامعة/املومين الدكتور حسن حممد

جامعة الريموك/الدكتور أمين خالد مساعدة

  
 العلوم الطبية والصيدالنية

  
 االسم

 األردنيةجامعة العلوم والتكنولوجيا/)رئيساً(الدكتور حكم فايق احلديدي
األردنيةاجلامعة / الدكتور عبد اهللا عويدي العبادي 

جامعة مؤتة/الدكتور عادل طه أبو اهليجا
األردنيةاجلامعة/الدكتور سليمان حممد اخلليل
األردنيةجامعة العلوم والتكنولوجيا/الدكتورة ليلى فرحان النمري

 عمل خاص حالياً/اخلدمات الطبية امللكية سابقاً/العقيد الدكتور عثمان حممود العجلوين
ولوجيا والسرطانمعهد امللك احلسني للتكن/ الدكتور مازن مطالقة 

وزارة الصحة/بلبيسي الدكتور عادل حممد
األردنيةجامعة العلوم والتكنولوجيا/الدكتورة منتهى خليل غرايبة

األردنيةجامعة العلوم والتكنولوجيا  /الدكتور كمال الدين حسني بين هاين
اجلامعة اهلامشية/الدكتورة رنا باسم الدجاين

 



 

 ١٠٩

 يئةعلوم املياه والب
  

 االسم
األردنيةاجلامعة ا/)رئيساً(الدكتور حممد رشيد شطناوي
األردنيةاجلامعة/الدكتورة منار خالد فياض

األردنيةاجلامعة/ي الصاحليدالدكتور عدنان محو
األردنيةجامعة العلوم والتكنولوجيا/الدكتور وائل يعقوب أبو الشعر

مؤتةجامعة/شواقفة الدكتور مؤيد سامح
جامعة الريموك/الدكتور أمحد شحادة العمري
جامعة آل البيت/الدكتور رضا علي العظامات
األردنيةملانيةألاجلامعة ا/الدكتورة مىن يعقوب هندية

اجلمعية العلمية امللكية / الدكتور بسام احلايك
األردنيةمركز حبوث وتطوير البادية/براهيم شهبزإاملهندس حممد 

مشروع تعويضات حرب اخلليج/ الدكتور عبد النيب فردوس

  
 علوم اهلندسيةال
  

 االسم
جامعة آل البيت/)اًرئيس(الدكتور هاشم رفة سالمة املساعيد

جامعة مؤتة/الدكتور أمين عدنان معايطة
األردنيةاجلامعة/الدكتور ضيف اهللا حممد الدالبيح

األردنيةمعة العلوم والتكنولوجيا جا /محد بنات أالدكتور فوزي 
األردنيةاجلامعة/الدكتور سليم صبحي علي الفقيه

اخلرباء للحلول التطبيقية وإدارة املعرفة / الدكتور عمر البشري
اجلامعة اهلامشية/  الدكتور حسن حممد طنطاوي
مرية مسية للتكنولوجياجامعة األ/الدكتور بسام زهري كحالة

جامعة مؤتة/  بيل صاحل الروسانالدكتور ن
غرفة صناعة عمان/الروابدة الدكتور إبراهيم علي

  األردنيةجامعة العلوم والتكنولوجيا/الدكتور حممد عبد الكرمي رشيد جرادات
املركز الوطين لبحوث الطاقة /املهندس وليد رجب حممد شاهني 

  

  



 

 ١١٠



 

 ١١١

 

 

  

  

 

 

  ذيـة الخـطـة الـتـنـفـيـ :)و(الملـحـق 
  

  

  

  

  

  



 

 ١١٢

  

  

  



 

 ١١٣

  مشروع تحديد أولويات البحث العلمي في األردنخطة العمل التنفيذية ل

  الزمنيةالفترة   اجلهة املنفذة  اإلجراءات  الرقم
  جتماعاتعدد ا

  اللجنة القطاعية

١  
  أسبوعان  األمانة العامة  .تشكيل اللجنة التوجيهية العليا للمشروع 

٨/  ١ - ٧/  ١٩  
  

  اللجنة التوجيهية  .نية للمشروعتشكيل اللجنة الف 

٢  
من قبل اللجنة التوجيهيةحتديد أولويات البحث العلميفيهاحتديد أهم القطاعات اليت سيتم

  .العليا
  اللجنة التوجيهية

  أسبوعان
٨/  ١٥ - ٨/  ٢  

١  
٣  

 تشكيل اللجان القطاعية وحتديد رؤسائها من قبل اللجنة التوجيهية العليا وخماطبة األعضاء
  .بذلك

األمانة العامة واللجنة 
  التوجيهية

  األمانة العامة  .حفل إطالق املشروع برعاية مسو األمري احلسن بن طالل حفظه اهللا ٤

٥  
رئيس  من قبل ألعضاء اللجنة القطاعية) ياآلية دلف(وصف املشروع وأهدافه وآلية تنفيذه 

  .وعضو اللجنة الفنية اللجنة القطاعية
اللجنة  ورئيس اللجنة الفنية

  القطاعية
  أسابيع ٦
٩/  ٢٦ -٨/  ١٦  

  
٣  

  .عصف ذهين لتحديد احملاور الرئيسية يف كل قطاع  ٦
  اللجنة القطاعية

  .االتفاق على احملاور الرئيسية يف كل قطاع ٧

٨  
 يف اللجنة القطاعية االتفاق ، ومن مثكل عضو يف اللجنة القطاعية تسمية سبعة خرباء من قبل

  .لكل حمور سبعة خرباء على األقل منقائمة على 
  اللجنة القطاعية

  أسابيع ٤
١٠/ ٢٤ -٩/  ٢٧  

  
٢  

 اللجنة القطاعيةاللجنة الفنية و  .للقطاع شمل احملاور احملددةتحبيث ) ١(رقم ة ذات الإعداد االستبان ٩

١٠  
ستبانات بعد وجتميع اال ارهمياخت مت ذينالعلى اخلرباء  )١( رقمة ذات الاالستبان توزيع
 أعضاءأيضاً من قبل  ةتم تعبئة االستبانت( ذلك خالل فترة ال تتجاوز أسبوعنيو تعبئتها،

  ).اللجنة القطاعية
  اللجنة القطاعية

  أسابيع ٤
٢١/١١-١٠/ ٢٥  

٢ 

 .لكل حمور جمموعات حبثية رئيسية انات وتصنيفها ضمنباملطروحة يف اإلستاملواضيع  مناقشة ١١



 

 ١١٤

  الزمنيةالفترة   اجلهة املنفذة  اإلجراءات  الرقم
  جتماعاتعدد ا

  اللجنة القطاعية

  أ
بالتنسيق والتعاون مع اللجنة  ن القطاعيةااللجارير سري العمل من قبل رؤساء إعداد تق -

  .التوجيهية اللجنةإىل  الفنية، ورفعها
  .اللجان القطاعية مناقشة تقارير سري العمل حبضور رؤساء -

 القطاعيةرؤساء اللجان 
واللجنة الفنية واللجنة 

 التوجيهية

  أسابيع ٣
١٢/١٢ -٢٢/١١ 

  

 اللجنة القطاعيةاللجنة الفنية و  .كل حمورلاملواضيع الرئيسية املختارة  شملتحبيث  )٢(رقم ة ذات التباناالسإعداد   ١٢
  أسابيع ٣
٢٠٠٩/ ١٣/١٢-  
٢٠١٠/  ١/ ٢  

٢ 
 ١٣  

إلعطاء ) ٨(رقم ال ذي اإلجراءيف  املشاركني اخلرباء على) ٢(رقم ة ذات الاالستبان توزيع
االستبانات بعد تعبئتها، وذلك خالل فترة ال  ، وجتميعتقييم لكل موضوع رئيسيدرجة 

  .تتجاوز أسبوعني
  اللجنة القطاعية

  اللجنة الفنية  .الالزمة احلسابية إىل عضو اللجنة الفنية املعين إلجراء العمليات املعبأة االستبانات لميست  ١٤
  أسبوعان

١/ ١٦ -١/ ٣  
  

١٥  
 اليت حصلت على أعلى قيم يف ،طاعلكل ق اختيار عشرة مواضيع حبثية رئيسية على األكثر

  .املتوسط احلسايب
  اللجنة القطاعية

  أسبوع
١/ ٢٣ -١/ ١٧  

١  

  ب
بالتنسيق والتعاون مع اللجنة  ن القطاعيةااللجإعداد تقارير سري العمل من قبل رؤساء  -

  .التوجيهية اللجنةإىل  ورفعها الفنية،
  .طاعيةمناقشة تقارير سري العمل حبضور رؤساء اللجان الق  -

 القطاعيةرؤساء اللجان 
واللجنة الفنية واللجنة 

  التوجيهية

  أسابيع ٣
٢/  ١٣ -١/  ٢٤ 

  

  اللجنة القطاعية  .تسمية سبعة خرباء خمتصني على األقل يف كل موضوع رئيسي مت اختياره ١٦
  أسبوعان

٢/ ٢٧ -٢/ ١٤  
٢  

  ١٧  
ذي اليت مت اختيارها يف اإلجراء  شمل املواضيع الرئيسيةت يتال) ٣( رقمة ذات الاالستبانإعداد 

  .دف حتديد املواضيع الفرعية لكل موضوع رئيسي) ١٥(رقم ال
 واللجنة الفنية اللجنة القطاعية

١٨  
ذي على اخلرباء املختصني الذين مت اختيارهم يف اإلجراء ) ٣(رقم ذات ال تااناالستب توزيع
  .فترة ال تتجاوز أسبوعنيانات بعد تعبئتها خالل ، وجتميع اإلستب)١٦(الرقم 

  اللجنة القطاعية
  أسابيع ٤
٣/ ٢٧ -٢/ ٢٨  

  
٢  



 

 ١١٥

  الزمنيةالفترة   اجلهة املنفذة  اإلجراءات  الرقم
  جتماعاتعدد ا

  اللجنة القطاعية

١٩  
جمموعات حبثية فرعية لكل  يفها ضمنوتصن، االستباناتمناقشة املواضيع املطروحة يف 

  .موضوع رئيسي

  جـ
بالتنسيق والتعاون مع اللجنةن القطاعيةااللجإعداد تقارير سري العمل من قبل رؤساء-

  .التوجيهية اللجنةاىل  ورفعهاالفنية، 
  .اللجان القطاعية مناقشة تقارير سري العمل حبضور رؤساء -

القطاعيةرؤساء اللجان
واللجنة الفنية واللجنة 

  التوجيهية

  أسابيع ٣
٤/ ١٧ - ٣/ ٢٨  

 

 الفنية واللجنة اللجنة القطاعية  .املواضيع الفرعية املختارة شملت يتال) ٤( رقمة ذات الاالستبانإعداد   ٢٠
  أسابيع ٤
٥/ ١٥ -٤/ ١٨  

٢  
  ٢١  

ذيعلى اخلرباء املختصني الذين مت اختيارهم يف اإلجراء)٤(رقمة ذات الاالستبانتوزيع
إلعطاء درجة تقييم لكل موضوع فرعي، وجتميع اإلستبانات بعد تعبئتها خالل ) ١٦(رقم ال

  .فترة ال تتجاوز أسبوعني
  اللجنة القطاعية

  اللجنة الفنية  .الالزمة احلسابية إىل عضو اللجنة الفنية املعين إلجراء العمليات املعبأة تباناتاالس ميسلت  ٢٢
  أسبوعان

٥/ ٢٩ -٥/ ١٦  
٢  

٢٣  
اختيار ثالثة مواضيع فرعية يف كل موضوع رئيسي حصلت على أعلى قيم يف املتوسط 

 .احلسايب
 واللجنة الفنية اللجنة القطاعية

  أسبوع
٦/ ٥ -٥/ ٣٠  

١  

  د
بالتنسيق والتعاون مع اللجنةن القطاعيةااللجإعداد تقارير سري العمل من قبل رؤساء-

  .التوجيهية اللجنةإىل  الفنية، ورفعها
  .اللجان القطاعية مناقشة تقارير سري العمل حبضور رؤساء -

القطاعيةرؤساء اللجان
واللجنة الفنية واللجنة 

  التوجيهية

  أسابيع ٣
٦/  ٢٦ - ٦/  ٦  

  
 

  اللجنة الفنية  .إعداد التقرير النهائي من قبل اللجنة الفنية  ٢٤
  أسبوعان

٧/ ١٠ -٦/ ٢٧  
  

    أسبوعان  اللجنة التوجيهية  .التقرير النهائي على اللجنة التوجيهية العليا إلقراره عرض  ٢٥



 

 ١١٦

  الزمنيةالفترة   اجلهة املنفذة  اإلجراءات  الرقم
  جتماعاتعدد ا

  اللجنة القطاعية

٧/ ٢٤ -٧/ ١١  

  وحتريره وطباعته تدقيق التقرير النهائي  ٢٦
 األمانة العامة

  اللجنة الفنيةو
  سابيعأ ٤
٨/ ٢١ -٧/  ٢٥  

  

  .عالن نتائج املشروع يف حفل اخلتامإ  ٢٧
  األمانة العامة 
  واللجنة الفنية

  أسابيع ٤
٩/ ١٨ -٨/  ٢٢  

  

  امــــوع
٢٠٠٩/  ١٩/٧- 
٢٠١٠/  ١٨/٩  

٢٠  

  


