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 Priority 2: Activity 3(Launching the Mineral 

Exploration in the region.)  and Activity 4 (Mineral 

Evaluation.). 

 

 Priority 3: Students Core Competencies and High 

Impact Educational Practices (HIPs). 

 

 Priority 4: Medical and Allied Health Sciences. 

 

 

 Priority 5: Environment and Sustainable 

Development. 

 

 

 Priority 6: Renewable Energies 
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 :التمويل السري    علبرنامج  األولويات البحثية

 األنشطة  األولوية

إنشاء مركز أبحاث 

 التعدين. 

 

 إطالق األعمال المسحية والحقلية للمعادن في المنطقة.  -

 إجراء أبحاث التقييم المعدني.  -

الكفاءات األساسية 

والممارسات التعليمية 

 عالية التأثير. 

 

 في الخطط الدراسية.  بناء الكفاءات األساسية وتقييمها وإدراجها  -

التدريس ليكونوا  .تحديد القدرات والكفاءات الالزمة ألعضاء هيئة -

 قادرين على تطبيق التعلم القائم على الكفاءة. 

تعزيز الممارسات التعليمية عالية التأثير ودراسة إمكانية ومتطلبات  -

 تطبيقها ونجاحها. 

 كار. صة بالموهبة واإلبداع واالبتتخطيط وتطوير البرامج والمشاري    ع الخا -

 صحة اإلنسان. 

 .في منطقة الحدود الشمالية الشائعةاألمراض المزمنة  -

 .الوبائيات  -

 الصحة اإللكترونية.  -

 .صحة البيئة -

 وأمانها.  تطوير العقاقير الطبية -

 المساهمة في أبحاث  مشروع الجينوم السعودي.  -

والتنمية البيئة 

 المستدامة. 

 ة. واالستدام الحمايةفي المملكة العربية السعودية:  الحيويالتنوع  -

 .مستقبل تطبيقات التقنية الحيوية البيئية -

 المنتجات الطبيعية: مورد متجدد ألغراض متعددة.  -

 .تأثير اإلنسان على البيئة: االقتصاد الدائري واالستدامة -

 المتجددة. الطاقة 

استراتيجيات التحكم في أنظمة الطاقة الهجينة بناًء على مصادر الرياح  -

 والطاقة الشمسية. 

 دراسة كفاءة الطاقة والتحكم األمثل في أنظمة الطاقة الشمسية.  -

جزيئات الكيمياء الخضراء وتطبيقات الكتلة الحيوية في الطاقة  -

 .المتجددة وتنقية المياه الجوفية
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Priority Activities 

Establishing Mining Research 
Center and Conducting Mining 
Research. 

- Launching the Mineral Exploration in the region. 

- Mineral Evaluation. 

Students Core Competencies 
and High Impact Educational 
Practices (HIPs). 

- Building, Planning, Using, Evaluating and Developing 

Core-Competencies and Including them in 

Educational Curricula. 

- Capabilities, Competencies and Qualification of the 

Teacher for the Application of Competency-based 

Learning. 

- Researches of Promoting High Impact Educational 

Practices. 

- Research in Planning and Developing Programs and 

Projects for Talent, Creativity and Innovation. 

Medical and Allied Health 
Sciences. 

- Common Chronic Diseases in the Northern Border 

Region. 

- Epidemiological Studies. 

- eHealth Development Studies. 

- Environmental Health Studies. 

- Drug Development and Safety Studies. 

- Collaboration in the Saudi Genome Project. 

Environment and Sustainable 
Development. 

- Biodiversity of Saudi Arabia: Conservation and 

Sustainability. 

- Prospective Application of Environmental 

Biotechnology. 

- Natural products: A Renewable Resource for 

Multiple Purposes. 

- Human Impact on Environment: Circular Economy 

and Sustainability. 

Renewable Energies. 
 

- Control Strategies of Hybrid Energy Systems Based 

on Wind and Solar Sources 

- Energy Efficiency Study and Control Optimization of 

Power Solar Systems 

- Green Chemistry Nanoparticles and Biomass 

Applications in Renewable Energy and Groundwater 

Purification. 

 


