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 قّدم
ُ
 وتكنولوجيا االتصاالت بعلوم املتعلقة االستراتيجي الطابع ذات التطبيقية البحثية الدراسات ت

 :التالية العلمية املحاور  ضمن وذلك املعلومات،

 .بعدوالتعليم والتعلم عن  العملتكنولوجيا  .1

 وانترنت األشياء. الذكيةاألنظمة  .2

 وتعلم اآللة وتطبيقاتها. االصطناعيالذكاء  .3

 .الحديثةواالتصاالت الالسلكية  الشبكاتأنظمة  .4

 واملعلومات وخصوصياتها. الشبكاتأمن  .5

 والحوسبة السحابية. الكبيرةتحليل ومعالجة البيانات  .6

 والطبية. لحيوية ا املعلوماتتكنولوجيا  .7

اقع املعزز  األلعاب برامجتصميم  .8  .واالفتراض يوالو

 الصناعة، الطاقة، الصحة، االقتصاد،: السياحة، الوطنية القطاعات في املعلومات تكنولوجياتطبيقات  .9

 .الزراعة البيئة،

 

 

 

 قّدم
ُ
 والتكنولوجيا الهندسية بالعلوم املتعلقة االستراتيجي الطابع ذات التطبيقية البحثية الدراسات ت

 :التالية العلمية املحاور  ضمن وذلك والحيوية، النانوية

 .الوطنية الطبيعية املعدنية الثروات استكشاف .1

 .والتكنولوجية الهندسية في التطبيقات االصطناعي وتعلم اآللة الذكاء توظيف .2

 .املخلفات وإدارة املوجه اإلنتاج ذو  التدويري  االقتصاد .3

 .الطبية واألجهزة الحيوية املواد وإنتاج هندسة .4

 .املتجددة والطاقة التكنولوجيا الحديثة في مجاالت املياه استخدام .5

الهندسية والتصنيع الغذائي  التطبيقات في املركبة املواد والحيوية وتكنولوجيا النانوية التكنولوجيا استخدام .6

 والدوائي.

 :املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت علوم قطاع -أ
 

 :والحيوية النانوية والتكنولوجيا الهندسية العلوم قطاع -ب
 



 

 

 
 

 قّدم
ُ
 واالجتماعية اإلنسانية بالعلوم املتعلقة االستراتيجي الطابع ذات التطبيقية البحثية الدراسات ت

 :التالية املحاور  ضمن وذلك واالقتصادية،

 .الطب النفس ي والرعاية االجتماعية والعمل االجتماعي وسياسات الدمج .1

 .وسبل تحقيق االمن الوطني واالجتماعي والغذائيمعوقات تشجيع االستثمار،  .2

 .الجدي، التحديات واألفاق الواعدةالدراسات التطبيقية في االعالم  .3

 .التنمية البشرية في ظل الجوائح واستخدام تكنولوجيا املعلومات .4

 .استخدام التسويق الرقمي والرياديتنظيم  .5

 .الخطابعلم اللغويات والدراسات اللسانية وتحليل  .6

 .اكبة تعديل النصوص القانونية واالجتهادات القضائية فيما يتعلق بمؤسسات الدولة وقطاعاتها اإلنتاجيةمو  .7

الهوية( )مجهولي الوطن الشباب ابناء -والتأهيل  اإلصالح والبالغين خريجو دور األحداث  املجتمعي:الدمج والتأهيل  .8

 .ئينالالج–املدمنين -املرض ى النفسين -الخاصة االحتياجاتذوي -

 .والصحة املجتمعية والتنمية الحمايةوالفنون ودورها في  الرياضة .9
 

 

 
 

 قّدم
ُ
 والعلوم والصيدالنية الطبية بالعلوم املتعلقة االستراتيجي الطابع ذات التطبيقية البحثية الدراسات ت

 :التالية العلمية، املحاور  ضمن وذلك األخرى، الصحية

 انتاج األدوية واللقاحات، وتقنيات إيصالها. .1

 تصميم وتصنيع مضادات البكتيريا والفطريات ومضادات الفيروسات، ودراسة مقاومة امليكروبات. .2

 وغير السارية. واالمراض السارية األوبئة والجوائح .3

 الصحة النفسية واملجتمعية في ظروف الكوارث. .4

 تطوير الرعاية الصحية األولية. .5

 دراسة االستعدادات الجينية والوراثية واملناعية لألمراض.   .6

 .الصناعة الدوائية واملنتجات الطبيعية املبتكرة .7

 :واالقتصادية واالجتماعية اإلنسانية العلوم قطاع -ج
 

 :والصيدالنية الطبية العلوم قطاع -د
 



 استخدام التكنولوجيا الحديثة في الكشف عن وتشخيص األمراض. .8

 إدارة املوارد الطبية. .9

 

 

 

 
 

 قّدم
ُ
 املحاور  ضمن وذلك األساسية، بالعلوم املتعلقة االستراتيجي الطابع ذات التطبيقية البحثية الدراسات ت

 :التالية العلمية

ة الثروات .1 ة الطبيعيَّ ة واملعدنيَّ  الواعدة. الوطنيَّ

ة في الكائنات الحية املنظومات دراسة .2  .وتطبيقاتها الجينيَّ

 وتطبيقاته. النانو تكنولوجي مجال في جديدة مواد ودراسة تحضير  .3

 والوقود الحيوي. املتعددة إلنتاج الطاقة الخاليا تطوير  .4

ة التطبيقات املواد واملبلمرات ذات تطوير  .5 ة والطبّية. الصناعيَّ  والبيئيَّ

 تدوير املخلفات الصلبة من املصادر الطبيعية للخامات املوجودة في اململكة األردنية الهاشمية والصديقة للبيئة. .6

ة األبحاث .7 ة او  ةاالقتصاديَّ  الجدوى  ذات التطبيقيَّ ة للمعرفة في  الصناعية او  العلميَّ  نوعيَّ
ً
د اضافة عَّ

ُ
أو تلك التي ت

ة.  حقول العلوم األساسيَّ

 

 
 

 
 

 قّدم
ُ
 املحاور  ضمن وذلك والبيئة، املياه بعلوم املتعلقة االستراتيجي الطابع ذات التطبيقية البحثية الدراسات ت

 :التالية العلمية

 استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء االصطناعي والتكنولوجيا النانوية والحيوية في تطبيقات املياه والبيئة. .1

 معالجة التغير املناخي على مصادر املياه والبيئة. .2

 معالجة التلوث البيئي. .3

 مصادر املياه غير التقليدية. .4

 تطوير طرق تحلية املياه. .5

 

 

 :األساسية العلوم قطاع -ه
 

 :املياه والبيئة علوم قطاع -و
 



 

 

 

 

 

 

 قّدم
ُ
 املحاور  ضمن وذلك الطاقة، بعلوم املتعلقة االستراتيجي الطابع ذات التطبيقية البحثية الدراسات ت

 :التالية العلمية

 تحليل مشاكل النظام الكهربائي في الشبكات الذكية، وإيجاد الحلول لها. .1

 األمن السيبراني للشبكات الذكية. .2

 تحسين كفاءة تخزين الطاقة. .3

 استخدام الطاقة البديلة.تطوير تطبيقات  .4

 طرق استخالص واستغالل الثروات املعدنية. .5

 

 

 

 قّدم
ُ
 وذلك الزراعية والبيطرية، علومبال املتعلقة االستراتيجي الطابع ذات التطبيقية البحثية الدراسات ت

 :التالية العلمية املحاور  ضمن

 الزراعة لتكيف الثروات الزراعية والحيوانية مع التغيرات املناخية.تطوير املمارسات الذكية في  .1

 حماية وتطوير واستخدام األصول الوراثية النباتية والحيوانية في تطوير اإلنتاج الزراعي. .2

تطوير وسائل الكشف عن متبقيات املبيدات والهرمونات واملضادات الحيوية في املنتجات الزراعية والحيوانية  .3

 .والغذائية

 استخدامات املواد النانوية في الزراعة والبيئة. .4

 تطوير طرق ذات جدوى اقتصادية لالستفادة من املياه غير التقليدية لألغراض الزراعية. .5

 االمراض املشتركة بين االنسان والحيوان. .6

 زيادة القيمة املضافة واإلنتاجية املحلية في الثروة الحيوانية والنباتية.  .7
 

 

 

 

 :الطاقة علوم قطاع -ز
 

 :والبيطرية الزراعية العلوم قطاع -ح
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمن املحاور التالية:2022لعام  األولىلدورة ل تقدم املشاريع االبتكارية ، 
 

 الهندسة التطبيقية والتكنولوجيا املبتكرة. .1

تطبيقات الهواتف الذكية في مجاالت )التعليم، الصحة، املياه، الزراعة، التكنولوجيا، الطاقة،  .2

السياحة، املوارد البشرية، التكنولوجيا املالية، الصناعة، إدارة العمالء وحلول الثورة الصناعية، 

 مالية، حلول إدارة والتأقلم مع األزمات والجوائح(.

 .الطاقة املتجددة واملياه ومشروعاتها الريادية وتقنيات كفاءةنظم  .3

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 :والريادية االبتكارية املشروعات قطاع  -ط
 


