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 . عن الخطة1
اتيجية لهذه الخطة:  اتيجيةهي أول خطة  0242-2020لبحث واالبتكار الخطة االستر قائمة بذاتها  استر

 للبحث واال 
ا
 متكامًل

ا
ي جامعة الحدود الشمالية، وتمثل دليًل

بتكارجهود الجامعة نحو البحث واال يوجه بتكار ف   

 

 تم بناء الخطة اعتمادا عىل المحددات التالية:  : محددات الخطة

 وتحديات المنطقة والوطن.  2030رؤية  .1

اتيجية للجامعة  .2  ورسالتها وغاياتها.  2025-2020الخطة االستر

 قدرات وإمكانات الجامعة.  .3

 التخصصات العلمية وقوتها.  .4
 

ي نوفمتر  منهجية المنهجية: 
ي الرياض ف 

بية والتعليم ف  ي وقت2019بدأ اإلعداد بورشة عمل أجرتها وزارة التر
 . وف 

اتيجية للبحث واالبتكار. تم بناء الخطة  الحق من نفس الشهر، شكل رئيس الجامعة لجنة لوضع الخطة االستر

بية والتعليم وتستخدمها  حة من قبل وزارة التر جميع الجامعات بشكل أساسي باستخدام منهجية مقتر

ي تعكس قدرات 
الحكومية. تمكن المنهجية الجامعات من اختيار عدد محدود من األولويات البحثية التر

 عن إبراز اله
ا
وية الجامعة الحالية، واالهتمام المستقبىلي والنمو المتوقع، والتحديات اإلقليمية والوطنية، فضال

بية والتعليم  فت وزارة التر اتيجية ومراجعتها. البحثية للجامعات. أشر  عىل عملية صياغة االستر

بدأت الخطة بوضع خط أساس ألنشطة البحث بالجامعة، وفهم القدرات الداخلية ومزايا الجامعة من خالل 

ي السنوات  نظرة كلية لمنظومة البحث والتطوير بالمملكة
وتحليل بيانات مدخالت ومخرجات البحث العلمي ف 

ة. كما تم عمل التحليل ااأل  حديد نقاط القوة والضعف والفرص لت   SWOT Analysis)لرباعي )ختر

اتيجية للبحث   . والتهديدات بناء عىل نتائج تحليل تلك المعطيات تم تحديد أهداف وأولويات الخطة االستر

بية والتعليم.  اف وزارة التر  واالبتكار، وخضعت لمراجعة داخلية وخارجية تحت إشر

 

اتيجية للبحث واالبتكار ملخص منهجية صياغة الخطة  2024-2020االستر  

اختيار المحددات 
االستراتيجية

عمل التحليل
االستراتيجي

تحديد الرؤية 
والرسالة والقيم 

واألهداف

تحديد االولويات 
واالنشطة

المراجعة الداخلية 
والخارجية للخطة

إعتماد الخطة
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 . الرؤية والرسالة واألهداف والقيم2
 الرؤية 1.2

ي البحث واالبتكار المرتكز عىل أولويات وفرص المنطقة والتحديات الوطنية. 
 الريادة والتمتر  ف 

 

  الرسالة 2.2
ي تحقيق أولويات 

الجامعة البحثيةتوفتر بيئة داعمة للبحث العلمي واالبتكار بما يساهم ف   

 

 األهداف  3.2

 تعزيز ممكنات وأنظمة البحث العلمي واالبتكار.  .1

 إنشاء مركز أبحاث التعدين  .2

. والتعلم  االرتقاء بأبحاث التعليم .3  المرتبطة بالكفاءات األساسية والممارسات التعليمية عالية التأثتر

ي مجاالت الطاقة المتجددة والبيئة والتنمية  .4
المستدامة وقضايا صحية مختارة إجراء بحوث علمية ف 

 ذات أهمية لمنطقة الحدود الشمالية. 

 القيم 4.2

. المسؤولية. الموضوعية اهة. األصالة. الشفافية. المثابرة. العمل الجماعي  الت  

 

 . األولويات البحثية3
. تطوير ممكنات البحث العلمي واالبتكار. 1  

 2. إنشاء مركز أبحاث التعدين. 

. الكفاءات األساسية  .3  والممارسات التعليمية عالية التأثتر

 صحة اإلنسان.  .4

 البيئة والتنمية المستدامة.  .5

 الطاقة المتجددة.  .6
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 مصفوفة األهداف واألولويات واألنشطة . 4
 

 األنشطة  األولويات األهداف

. تعزيز ممكنات 1

وأنظمة البحث العلمي 

 واالبتكار. 

. تطوير ممكنات 1

البحث العلمي 

 واالبتكار. 

 .برنامج بناء القدرات البحثية: 1.1

 .: إنشاء مكتب خدمات البحوث2.1

اكات البحثية3.1  .: برنامج الشر

 .: برنامج دعم أبحاث الطالب4.1

 .: برنامج المجموعات البحثية5.1

.إنشاء مركز أبحاث 2

 التعدين. 

إنشاء مركز أبحاث . 2

 <التعدين

ات1.2 اء المعدات والتجهتر   .: شر

اكات 2.2 ي مجاالت التعدين: بناء شر
اتيجية ف   .استر

ي 3.2
: إطالق األعمال المسحية والحقلية للمعادن ف 

 المنطقة. 

4.2 . ي
 : إجراء أبحاث التقييم المعدن 

. االرتقاء بأبحاث 2

والتعلم  التعليم

المرتبطة بالكفاءات 

األساسية والممارسات 

 .  التعليمية عالية التأثتر

الكفاءات . 3

األساسية 

التعليمية والممارسات 

 .  عالية التأثتر

ي 1.3
: بناء الكفاءات األساسية وتقييمها وإدراجها ف 

 الخطط الدراسية. 

 .: تحديد القدرات والكفاءات الالزمة ألعضاء هيئة2.3

التدريس ليكونوا قادرين عىل تطبيق التعلم القائم عىل 

 الكفاءة. 

: تعزيز الممارسات التعليمية عالية التأثتر ودراسة 3.3

 نية ومتطلبات تطبيقها ونجاحها. إمكا

امج والمشاري    ع الخاصة 4.3 : تخطيط وتطوير التر

 بالموهبة واإلبداع واالبتكار. 

. إجراء بحوث علمية 4

ي مجاالت الطاقة 
ف 

المتجددة والبيئة 

ي منطقة الحدود : 1.4 صحة اإلنسان. . 4
األمراض المزمنة الشائعة ف 

 الشمالية. 

 : الوبائيات. 2.4
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والتنمية المستدامة 

وقضايا صحية مختارة 

ذات أهمية لمنطقة 

 الحدود الشمالية. 

 

ونية.  3.4:  الصحة اإللكتر

 : صحة البيئة. 4. 4

 : تطوير العقاقتر الطبية وأمانها. 5.4

وع الجينوم السعودي. 6.4 ي أبحاث  مشر
 : المساهمة ف 

البيئة والتنمية . 5

 المستدامة. 

ي المملكة : 1.5
العربية السعودية: التنوع الحيوي ف 

 الحماية واالستدامة. 

 : مستقبل تطبيقات التقنية الحيوية البيئية. 2.5

: المنتجات الطبيعية: مورد متجدد ألغراض 3.5

 متعددة. 

: تأثتر اإلنسان عىل البيئة: االقتصاد الدائري 4.5

 واالستدامة. 

ي أنظمة الطاقة : 1.6 الطاقة المتجددة. . 6
اتيجيات التحكم ف  الهجينة استر

 بناءا عىل مصادر الرياح والطاقة الشمسية. 

ي أنظمة 2.6
: دراسة كفاءة الطاقة والتحكم األمثل ف 

 الطاقة الشمسية. 

اء وتطبيقات الكتلة 3.6 : جزيئات الكيمياء الخض 

ي الطاقة المتجددة وتنقية المياه الجوفية. 
 الحيوية ف 

 

 

 

 


