
تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

http://rs.ksu.edu.sa/ العدد 1379 - الأحد 22 ربيع الأول 1442هـ املوافق 8 نوفمرب 2020م 12 �صفحة

خدمة من غوغل إلظهار »كوفيد«المناعة الطبيعية قد ال تدوم طويال 1011
مبادرة »هاكثون« 
لتحسين البيئة 

الجامعية 
وتطويرها

هاكثون  م��ب��ادرة  تنطلق 

جامعة امللك �سعود ب�سواعد 

عميد  رعاية  حتت  اأبنائها، 

فهد  اأ.د.  ال��ط��اب  ���س��وؤون 

اجلميع  ودع����ت  ال��ق��ري��ن��ي، 

امل��ن��اف�����س��ة  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

الأبرز على م�ستوى اجلامعة 

»هاكثون جامعة امللك �سعود« 

ب��اع��ت��ب��اره��ا جت���رب���ة ث��ري��ة 

الطاب  من  نخبة  يخو�سها 

امل�ساهمة  بهدف  ال�سغوفني 

يف حت�سني البيئة اجلامعية. 

للت�سجيل:

h t t p s : / /

w w w . 7 a j z . n e t /

event/expo/267/

H a c k a t h o n -

O f - K i n g - S a u d -

University?lang=ar

تتيح ملن�صوبيها فر�صة االبتعاث الداخلي 

وق����ع م���ع���ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

عبدالرحمن  ب��ن  ب����دران  ال��دك��ت��ور 

مع  ت��ع��اون  اتفاقية  م��وؤخ��راً  العمر 

الدكتور  الباطن  رئي�س جامعة حفر 

بح�سور  �سقر  اآل  مفلح  بن  �سالح 

عدد من من�سوبي اجلامعتني.

وت��ه��دف ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون بني 

يف  العمل  تعزيز  اإىل  اجلامعتني 

وتعزيز  العليا،  ال��درا���س��ات  جم��ال 

واإتاحة  التعليمية  ال�سراكات  مبداأ 

واخل���رات  البحثية  الإم��ك��ان��ي��ات 

الأكادميية باجلامعة.

ملن�سوبي  التفاقية  هذه  و�ستتيح 

املعيدين  من  الباطن  حفر  جامعة 

وامل��ح��ا���س��ري��ن ف��ر���س��ة الل��ت��ح��اق 

التي  والدكتوراه  املاج�ستري  برامج 

نظام  خ��ال  م��ن  اجلامعة  تقدمها 

البتعاث الداخلي ملوا�سلة درا�ستهم 

تخ�س�سات  يف  اململكة  داخل  العليا 

احلكومي  العمل  ���س��وق  يحتاجها 

واخلا�س.

اتفاقية تعاون مع جامعة حفر الباطن
رئيس الجامعة يتفقد »األرينا«

تفقد معايل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، يوم 

الأربعاء املا�سي، م�سروع املجمع الريا�سي »الأرينا« يرافقه وكيل اجلامعة 

عبداهلل  الدكتور  للم�ساريع  اجلامعة  ووكيل  ال�سلمان،  عبداهلل  الدكتور 

ال�سقري، ومهند�سو امل�سروع، كما اجتمعت اللجنة الإ�سرافية ملجمع »الأرينا« 

ملناق�سة اأبرز ال�سعوبات التي تواجه امل�سروع.

إبداعات طالبية مع جبل أبو مخروق عد�صة - �صالح الهذلول09

برنامج التمويل المؤسسي: 26 اهتمامًا بحثيًا ضمن 6 أولويات خاصة بالجامعة
للبحث  املوؤ�س�سي  التمويل  برنامج  يعتر 

التعليم،  وزارة  تتبنى متويله  والذي  والبتكار 

ب��رن��اجم��اً ه���ام���اً ي�����س��ع��ى ل��ت��ط��وي��ر خ��ارط��ة 

اجلامعات  يف  والبتكار  والتطوير  البحوث 

اأولوياتها  تطوير  ي�ساعدها يف  ال�سعودية مبا 

ال�سنوات  خ��ال  البحثية  وا�سرتاتيجياتها 

الثاث القادمة.

الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  معايل  د�سن  وقد 

الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر برنامج 

يف  والب��ت��ك��ار  للبحث  امل��وؤ���س�����س��ي  ال��ت��م��وي��ل 

اجلامعة والذي اأعدته عمادة البحث العلمي، 

خلدمة  خ��اق��ة  اأب��ح��اث  اإن��ت��اج  اإىل  وي�سعى 

القت�ساد  نقل  عملية  يف  ت�ساهم  املجتمع 

امل�ستقبل  اق��ت�����س��ادي��ات  ن��ح��و  ال�����س��ع��ودي 

امل�ستدامة باعتماد بيئة بحثية فاعلة ومنتجة 

للموارد  الأمثل  ال�ستخدام  اإىل  بالإ�سافة 

والتقنيات وتفعيل التعاون الدويل، مما يوؤدي 

البحثية بجامعة  القاعدة  تو�سعة وتعزيز  اإىل 

التقنيات  على  بالرتكيز  وذل��ك  �سعود  امللك 

ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه��م��ي��ة  ذات  امل��ت��ق��دم��ة 

للقطاعات القت�سادية وال�سناعية يف اململكة 

ال�سعودية. العربية 

التفا�سيل �س� 8

مؤتمر حول المنجز 
العربي في الدراسات 

األجنبية
العربية  ال��ل��غ��ة  ق�سم  ينظم 

�سعود  امل��ل��ك  بجامعة  واآداب���ه���ا 

بالتعاون مع جائزة امللك في�سل 

»املنجز  الثالث  ال��دويل  املوؤمتر 

ال��ع��رب��ي ال��ل��غ��وي والأدب������ي يف 

ال���درا����س���ات الأج��ن��ب��ي��ة« خ��ال 

الفرتة من الثاثاء اإىل اخلمي�س 

ن��وف��م��ر   12-10 ال���ق���ادم���ني 

.2020

مبادرة لتأليف 
الكتب واإلصدارات 

العلمية
حتقيًقا لروؤية اجلامعة يف بناء 

اجلامعة  وكالة  اأطلقت  املعرفة، 

للدرا�سات العليا والبحث العلمي 

م���ب���ادرة »دع����م ت��األ��ي��ف ك��ت��اب«، 

وذلك بهدف حتفيز اأع�ساء هيئة 

ا�ستثمار خراتهم  على  التدري�س 

واإمكاناتهم العلمية يف تاأليف الكتب 

لتفا�سيل  العلمية.  والإ���س��دارات 

اأكرث، ميكن زيارة الرابط:

https://chairs.ksu.

edu.sa/ar



امل�ؤ�س�سي  التم�يل  برنامج  يعترب 

للبحث واالبتكار والذي تتبنى مت�يله 

ي�سعى  وزارة التعليم، برناجماً هاماً 

والتط�ير  البح�ث  خارطة  لتط�ير 

ال�سع�دية  اجلامعات  يف  واالبتكار 

اأول�ياتها  تط�ير  يف  ي�ساعدها  مبا 

خللال  البحثية  وا�سرتاتيجياتها 

ال�سن�ات الثاث القادمة.

وقللللللد د�للللسللللن مللللعللللايل رئلليلل�للس 

بللدران  الدكت�ر  االأ�للسللتللاذ  اجلامعة 

بللن عللبللدالللرحللمللن الللعللمللر بللرنللامللج 

واالبتكار  للبحث  امل�ؤ�س�سي  التم�يل 

عمادة  اأعللدتلله  والللذي  اجلامعة  يف 

اإنتاج  اإىل  وي�سعى  العلمي،  البحث 

املجتمع  خلللدمللة  خللاقللة  اأبلللحلللاث 

االقت�ساد  نقل  عملية  يف  ت�ساهم 

ال�سع�دي نح� اقت�ساديات امل�ستقبل 

امل�ستدامة باعتماد بيئة بحثية فاعلة 

اال�ستخدام  اإىل  باالإ�سافة  ومنتجة 

وتفعيل  والتقنيات  للم�ارد  االأمثل 

الللتللعللاون الللللدويل، ممللا يللل�ؤدي اإىل 

البحثية  الللقللاعللدة  وتعزيز  ت��سعة 

بجامعة امللك �سع�د وذلك بالرتكيز 

علللللى الللتللقللنلليللات املللتللقللدمللة ذات 

للقطاعات  اال�سرتاتيجية  االأهمية 

اململكة  يف  وال�سناعية  االقت�سادية 

العربية ال�سع�دية.

الربنامج اأهداف 

امل�ؤ�س�سي  التم�يل  برنامج  يهدف 

اإىل  اجلامعة  يف  واالبتكار  للبحث 

حتقيق االأهداف التالية:

االإنلللتلللاج  حللجللم  الللللريللللادة يف   -

املعرفة  فلللروع  يف  ومتلليللزه  البحثي 

ال�سحة،  الرئي�سية:  االإ�سرتاتيجية 

وتقنية  والتعليم،  االإن�سان،  ورفاهية 

النان�.

- تعزيز القدرات والبنية التحتية 

للللللريللادة حملياً  اللللازملللة  املللملليللزة 

ودولياً يف جماالت علمية وهند�سية 

والبرتوكيماويات،  الطاقة  حمللددة: 

واالبلللتلللكلللارات الللرقللملليللة، وامللليللاه 

والغذاء، والبيئة.

- تعزيز وت��سيع نطاق ال�سراكات 

اأبحاث  لبناء  ودولياً  البحثية حملًيا 

عالية اجل�دة والتاأثري.

وي�ستمل برنامج التم�يل امل�ؤ�س�سي 

على  اجلامعة  يف  واالبتكار  للبحث 

 »6« �سمن  بحثياً  اهتماماً   »26«

اأول�يات بحثية خا�سة بجامعة امللك 

�سع�د.

واأن�شطتها البحثية  الأولويات 

اأبلللحلللاث الللطللاقللة الللنللظلليللفللة   -

وامل�ستدامة

ال�سع�دية  العربية  اململكة  تلتزم 

القيمة  من  االأق�سى  احلّد  بتحقيق 

املللتلل�قللعللة لللقللطللاع الللطللاقللة حيث 

الدائري«  الكرب�ن  »اقت�ساد  تتبني 

»CCE« لتحقيق اأهداف اال�ستدامة 

هذا  يف  اإمكانياتها  لتنمية  وت�سعى 

اآلية  تط�ير  عللرب  بللالللذات  املللجللال 

تداول الكرب�ن اخلا�سة بها.

دوؤوب  ب�سكل  اململكة  تعمل  كما 

املن�س��س  املللعللايللري  حتقيق  علللللى 

املتحدة  االأمم  اأهللللداف  يف  عليها 

اإىل  وتتطلع  امللل�للسللتللدامللة  للتنمية 

تقليل  خاله  من  يتم  نظام  تط�ير 

انبعاثات الكرب�ن واإعادة ا�ستخدامه 

يف  ال�ستخدامه  واإزالللتلله  وتللدويللره 

اقت�سادًيا  جمدية  اأخللرى  م�ساريع 

لتعزيز االقت�ساد.

االأول�ية عدة  وتندرج �سمن هذه 

اأن�سطة بحثية كالتايل:

- الريادة بثبات يف جمال اأنظمة 

تخزين الطاقة.

- اإحللللراز الللتللقللدم يف ملل�للسللارات 

كفاءة الطاقة من خال الرقمنة.

يف  اال�ستدامة  اأبللحللاث  تعزيز   -

تدوير املخلفات وحت�يلها اإىل طاقة.

يف  االإبللداعللي  البحث  تط�ير   -

جمال الطاقة ال�سم�سية.

تللطلل�يللر  الللبللحللث يف  - حتللفلليللز 

الطاقة الن�وية ال�سلمية.

لعمليات  جللديللدة  حمللفللزات   -

برتوكيميائية لدعم الطاقة النظيفة.

ال�سحية وج�دة  العل�م  اأبحاث   -

احلياة

ذات  البحثية  االأوللل�يللة  هذه  تعد 

برنامج  مللع  وتللتلل�اءم  ملحة  اأهمية 

اململكة  ال�سحية يف  الرعاية  تط�ير 

عليه  املن�س��س  ال�سع�دية  العربية 

يف روؤية 2030، وتهدف اإىل حت�سني 

وت�سجيع  ال�سحية،  الرعاية  خدمة 

�سحي،  حلليللاة  منللط  اإىل  الللتللحلل�ل 

االإجللللراءات  تعزيز  اإىل  باالإ�سافة 

ال�سحية،  التهديدات  اإزاء  ال�قائية 

املجتمع  مللن  كللجللزء  واجللبللنللا  وملللن 

الدويل اال�ستجابة للهم�م والق�سايا 

التغريات  مثل:  الللدوللليللة،  البحثية 

االإن�سان،  �سحة  والبيئية،  املناخية 

الدم�ية  واالأوعلليللة  القلب  اأمللرا�للس 

واالأيلل�للس، عللللل�م املللخ واالأعلل�للسللاب، 

الللللزراعللللة، الللتللنللقللل واملللل�اجلللهلللات 

امل�ارد  ا�ستخدام  وتقليل  الثقافية، 

التعاون  من  االنتقال  مع  الطبيعية، 

والتنفيذ  الت�سنيع  اإىل  الروتيني 

الت�ساركي.

وتللنللدرج عللن هللذه االأوللل�يللة عدة 

اأن�سطة بحثية كالتايل:

خربة  بيت  اجلامعة  تك�ن  اأن   -

يف جمال االأمرا�س املعدية النا�سئة 

ت�ساهم يف  التي  الع�امل  لت�سخي�س 

ن�ساأتها.

لفهم  خللللاق  بللحللثللي  نلل�للسللاط   -

االأمرا�س املزمنة ب�سكل اأعمق.

مل�اجهة حتديات  الدعم  زيادة   -

ال�سحة النف�سية

واالبتكار  البحث  يف   التقدم   -

بيئة  اأجللل  من  التقنية  والتطبيقات 

وتقليل  التل�ث  وتقليل  اأنظف  ه�اء 

املخاطر ال�سحية.

- االبتكارات الرقمية

لي�سبح  الرقمي  العامل  منا  لقد 

رقماً �سعباً ال ميكن اال�ستغناء عنه  

ومل�اكبة  املجتمعات،  عجلة  ل�سري 

البحث  اأول�ية  الت�سارع �سرتكز  هذا 

رئي�سية  اأربللعللة جمللاالت  على  هللذه 

امل�ست�ى  علللللى  والللتللطلل�يللر  للبحث 

املحلي والعاملي:

يف  الرقمية  الث�رة  اأثللر  تعزيز   -

تقدمي رعاية �سحية عالية اجل�دة.

التقنيات  ا�للسللتللخللدام  تللبللنللي   -

الرقمية الإدارة احل�س�د.

- زيادة زخم ا�ستخدام التقنية يف 

الت��سعات احل�سرية اجلديدة لدعم 

الت�سنيع.

- تطبيق مفاهيم تاأثري الروب�تات 

على الث�رة ال�سناعية الرابعة.

- الغذاء واملاء والبيئة

تلللللبللي ا�للسللرتاتلليللجلليللة اجلللامللعللة 

االحتياجات االقت�سادية واملجتمعية 

من  املحلية  واالإمنائية  وال�سناعية 

يف  البحث  اإنتاجية  تعزيز  خللال 

والطاقة  والللغللذاء  امللليللاه  قطاعات 

روؤية  عليها  ن�ست  وطنية  كم�سلحة 

الللربامللج  تت�سمن  حلليللث   ،2030
اال�سرتاتيجية:  بهذه  ال�سلة  ذات 

برنامج  ال�طنية؛  ال�سناعية  التنمية 

قطاع  وتنمية  الل�ج�ستي  العمل 

البيئية؛  اال�ستدامة  لتحقيق  الطاقة 

الرتبة  ملللل�ارد  الفعال  اال�ستخدام 

�سمان  الللغللذائللي؛  االأملللن  لتحقيق 

املياه  مللل�ارد  امل�ستدام  اال�ستخدام 

وتاأهيل  ال�سحي؛  ال�سرف  وملليللاه 

املدن االإقت�سادية.

وميللكللن حتلل�للسللني االأملللللن املللائللي 

امل�ست�ى  على  والللطللاقللة  الللغللذائللي 

املتكاملة  االإدارة  خال  من  العاملي 

واحللللل�كللللمللللة عللللرب اللللقلللطلللاعلللات 

االنتقال  دعم  وكذلك  والنطاقات، 

بهدف  االأخلل�للسللر  االقللتلل�للسللاد  اإىل 

للم�ارد  كفاءة  االأكللر  اال�ستخدام 

وزيادة اأكرب يف تنا�سق ال�سيا�سات.

عطفاً على ذلك تعكف اجلامعة، 

الللدويل  البيئي  النظام  مللن  كجزء 

اتفاقيات  للبح�ث، على زيادة عدد 

الللللدويل وحتللقلليللق قيمة  الللتللعللاون 

البحث  اإىل  التقنية  بنقل  م�سافة 

والتط�ير يف هذا املجال.

االأول�ية عدة  وتندرج �سمن هذه 

اأن�سطة بحثية كالتايل:

املتقدمة  االجتلللاهلللات  تللبللنللي   -

اجلديدة يف حتلية املياه.

جتاه  للتهديدات  حل�ل  اإيجاد   -

املللدن  تلل�اجلله  التي  والبيئة  املللل�ارد 

الكربى يف امل�ستقبل.

- تعزيز البحث والتقنية واالبتكار 

املياه  جللل�دة  امل�ؤمتتة  االأنظمة  يف 

وت�زيعها بكفاءة.

- االأمن الغذائي واملائي.

- الكرب�ن ذو القيمة امل�سافة من 

النفايات النا�سئة اجلديدة.

* حت�يل املخلفات اإىل م�اد ذات 

قيمة.

- البرتوكيماويات 

ال�سع�دية  العربية  اململكة  تعتمد 

يف تنميتها على �سناعاتها البرتولية 

ب�سكل  وت�سعى  والبرتوكيميائية 

حللثلليللث لللا�للسللتللفللادة الللعللظللمللى من 

الطبيعي  واللللغلللاز  اللللبلللرتول  نللل�اجت 

الإنتاج البرتوكيميائيات ذات القيمة 

امللك  جامعة  ومتيزت  االقت�سادية، 

�سابك  �سركة  مللع  بعاقتها  �سع�د 

والتي اأثمرت عن اإن�ساء مركز �سابك 

للب�ليمرات.

�ستعمل  التي  املجاالت  اأهم  ومن 

هذه املبادرة عليها: ت�سنيع حفازات 

الب�ليمرات،  �سناعة  يف  جللديللدة 

ال�ستخا�س  ب�ليمرية  اأغ�سية  اإنتاج 

املعادن من املياه، تطبيقات املنتجات 

البرتوكيميائية يف الدهانات.

بحثية  اأن�سطة  وتندرج عنها عدة 

كالتايل:

- ا�للسللتللخللدام املللللل�اد الللنللانلل�يللة 

والتخل�س  املياه  لتنقية  الب�ليمرية 

من املل�ثات وامل�اد امل�سعة.

- تط�ير الب�ليمرات الذكية.

ذات  با�ستيكية  ملل�اد  ت�سنيع   -

قيمة للبيئة والتطبيقات ال�سناعية.

- تعليم العل�م والتقنية والهند�سة 

والريا�سيات

ت�سعى اململكة اإىل تط�ير املهارات 

الطاب  جلميع  واالأ�سا�سية  العامة 

متطلبات  ملل�اجللهللة  مللن  لتمكينهم 

احللليللاة احلللديللثللة، بللاالإ�للسللافللة اإىل 

مهنة  لللكللل  املتخ�س�سة  امللللهلللارات 

تغطي جميع املجاالت املهنية جليل 

اللل�للسللبللاب، وقلللد اأكللللدت علللللى هللذا 

التح�ل  وخطة   2030 اململكة  روؤية 

الرئي�سي  الهدف  ويكمن  ال�طني. 

عاملة جاهزة حلل  قلل�ة  اإعللداد  يف 

خال  من  احلقيقي  العامل  م�ساكل 

والت�سميم  العملي  التعلم  اأن�سطة 

يف  التعليم  ي�ساهم  حيث  االإبداعي، 

االعتماد على  االقت�ساد من  انتقال 

م�سدر واحد للدخل اإىل اآخر يعتمد 

على العقليات ذات املهارات العالية 

والللطللاقللات الللبلل�للسللريللة االإبللداعلليللة 

واملنتجة.

الللرتكلليللز  وراء  ملللن  والللللهللللدف 

والهند�سة  والتقنية  الللعللللل�م  على 

واللللريلللا�لللسللليلللات هلللل� الللل�لللسلللرورة 

�سمان  على  القائمة  االقت�سادية 

احلالية  العاملة  الللقلل�ى  ا�ستعداد 

وامللل�للسللتللقللبللللليللة القلللتللل�لللسلللاد قللائللم 

والهند�سة  والتقنية  الللعللللل�م  على 

والريا�سيات يف امل�ستقبل من خال 

امل�ؤ�س�سات  بللني  الللعللاقللات  تعزيز 

وامل�ؤ�س�سات  وال�سناعة  التعليمية 

املجتمعية.

وقد تعاونت فرق بحثية الأع�ساء 

هيئة تدري�س من تخ�س�سات متعددة 

 »DBER« م�سروعات  من  يف عدد 

وخلللللقللت   »STEM«بل املللتللعلللللقللة 

للا جللديللدة الإ�للسللراك الطاب  فللر�للسً

يف  االأ�سيلة  البحثية  التجارب  يف 

والهند�سة  والتقنية  العل�م  جمللال 

والريا�سيات.

االأول�ية عدة  وتندرج �سمن هذه 

اأن�سطة بحثية كالتايل:

اململكة  يف   »STEM« تعليم   -

العربية ال�سع�دية.

- اإجراء درا�سات وا�سعة النطاق 

يف تعليم العل�م والريا�سيات.
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»CCE« تلتزم المملكة بتحقيق أفضل قيمة لقطاع الطاقة وتتبني اقتصاد الكربون الدائري

يسعى البرنامج لتحقيق الريادة في حجم اإلنتاج البحثي وتميزه في الفروع الرئيسية

تسعى الجامعة لتمكين الطالب من 
مواجهة متطلبات الحياة الحديثة

تعمل المملكة على تعظيم 
االستفادة من نواتج البترول والغاز

برنامج التم�يل امل�ؤ�س�سي للبحث واالبتكار

26 اهتمامًا بحثيًا ضمن 6 أولويات بحثية 
خاصة بالجامعة

�شعود  امللك  جامعة  يف  املوؤ�ش�شي  التمويل  مبادرات 

من  تنفيذ جمم�عة  على  باالإ�سراف  العلمي  البحث  عمادة  �ستق�م 

التم�يل  برنامج  �سمن  ا�سرتاتيجي  ت�جه  كل  تخدم  التي  املللبللادرات 

امل�ؤ�س�سي للبحث واالبتكار، واالإعان عنها ت�الياً، وهي كالتايل:

• املبادرة االأوىل: البح�ث الدولية عالية اجل�دة
• املبادرة الثانية: البح�ث امل�جهة عالية اجل�دة

• املبادرة الثالثة: دعم الت�سغيل الب�سري
• املبادرة الرابعة: دعم البنية التحتية

• املبادرة اخلام�سة: الدعم الت�سغيلي الفني للبحث العلمي
• املبادرة ال�ساد�سة: امل�ؤمترات وور�س العمل البحثية

• املبادرة ال�سابعة: املجم�عات البحثية امل�جهة 
• املبادرة الثامنة: دعم املراكز البحثية املتخ�س�سة 

• املبادرة التا�سعة: دعم تاأليف كتاب بحثي
• املبادرة العا�سرة: م�ساندة وخدمة الباحثني

• املبادرة احلادية ع�سرة: الزيارات العلمية
• املبادرة الثانية ع�سرة: التفرغ العلمي بجامعة امللك �سع�د

لابتكارات  والللتللطلل�يللر  البحث  دعللم  علل�للسللرة:  الثالثة  املللبللادرة   •
واالخرتاعات اململ�كة للجامعة

• املبادرة الرابعة ع�سرة: دعم امل�ساريع واالأبحاث االبتكارية لطاب 
مرحلة البكال�ري��س


