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إنجاز نوعي للطالب المتفوق الزهراني

ركن للتوجيه واإلرشاد في »المشتركة«

كتب: �أمين منقو�ش

ل��ل�����ش��وؤون  �جل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  ز�ر 

حممد  د.  �أ.  و�لأكادميية  �لتعليمية 

�لتعريفي  �جلناح  �لنمي،  �شالح  بن 

عمادة  يف  �ملقام  �لطالب  ل�شندوق 

و�ط��ل��ع  �مل�����ش��رك��ة،  �لأوىل  �ل�شنة 

و�أن�شطة  بر�مج  على  �لزيارة  خالل 

وخدمات �ل�شندوق وطرق �ل�شتفادة 

منها. كما ��شتمع �إىل �شرح مف�شل 

�ملقدمة  �خلدمية  �لرب�مج  �أهم  عن 

لطالب وطالبات �جلامعة خ�شو�شاً 

طالب �ل�شنة �لأوىل �مل�شركة.

�ملائة  �لبحثية  �ملنح  �إط��ار  يف 

�مل���ق���دم���ة م���ن ع���م���ادة �ل��ب��ح��ث 

برنامج  لطلبة  باجلامعة  �لعلمي 

�ل��ط��ل��ب��ة �مل��ت��ف��وق��ن و�مل��وه��وب��ن 

معايل  د�شنها  و�ل��ت��ي  باجلامعة 

ب��در�ن  �ل��دك��ت��ور  �جلامعة  م��دي��ر 

�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  وع��م��ي��د  �ل��ع��م��ر 

�ل����دك����ت����ور خ����ال����د �حل���م���ي���زي 

�جل���ام���ع���ي  �ل����ع����ام  ب����د�ي����ة  يف 

1439/1438ه�������������، ����ش��ت��ط��اع 
ط��ال��ب �ل��ب��ك��ال��وري��و���ش �مل��ت��ف��وق 

كباحث  �ل��زه��ر�ين  خ��ال��د  ري���ان 

رئ���ي�������ش ومب�������ش���ارك���ة �ل���دك���ت���ور 

كلية  م���ن  �ل���ه���ز�ع  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 

�ل��ع��ل��وم و�ل��دك��ت��ور جم��ي��د خ��ان 

لتقنية  عبد�هلل  �مللك  معهد  من 

بعنو�ن  نوعي  بحث  ن�شر  �لنانو، 

خ�شائ�ش  وت��و���ش��ي��ف  »حت�����ش��ر 

باملنغنيز«،  �ملطعم  �لزنك  ك�شيد  �أ

 Applied جم���ل���ة  يف  وذل�����ك 

هذه  حتتل  حيث   Physics A
.  ISI قاعدة  يف  ت�شنيفاً  �ملجلة 

�لطلبة  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر  وه��ن��اأ 

باجلامعة  و�مل��وه��وب��ن  �ملتفوقن 

�ل���دك���ت���ور ع��ل��ي �ل��دل��ب��ح��ي ك��اًل 

م���ن �ل���ط���ال���ب وم�����ش��رف��ي��ه ع��ل��ى 

�إىل  ي�شاف  �ل���ذي  �لإجن���از  ه��ذ� 

�إجناز�ت طلبة �جلامعة �ملتفوقن، 

�ملنح  ه���ذه  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م���وؤك���د�ً 

فيها  �لعالية  �لتناف�شية  وطبيعة 

�لإمكانيات  تعزيز  دورها يف  و�إىل 

وتقدمي  �لربنامج  لطلبة  �لبحثية 

مل�شرة  م��ه��م  ك��د�ع��م  خم��رج��ات��ه��ا 

وتطلعاتها. �جلامعة 

و�أ�����ش����ار �ل���دك���ت���ور �ل��دل��ب��ح��ي 

من  ك��ب��ر�ً  ع���دد�ً  ه��ن��اك  �أن  �إىل 

طلبة  من  �ملقدمة  �لعلمية  �لأور�ق 

يف  و�ملوهوبن  �ملتفوقن  �جلامعة 

طريقها  ويف  �ل��ت��ح��ك��ي��م،  م��رح��ل��ة 

�ل��ف��رة  خ��الل  �هلل  ب���اإذن  للن�شر 

�جلزيل  �ل�شكر  مقدماً  �لقادمة، 

رعايتهم  ع��ل��ى  �جل��ام��ع��ة  لإد�رة 

�لو�عدة  �لفئة  بهذه  و�هتمامهم 

�جلامعة. طلبة  من 

�حلريري حممد  كتب: 

������ش�����ارك م����رك����ز �ل���ت���وج���ي���ه 

�لربنامج  يف  �لطالبي  و�لإر���ش��اد 

�ل���ت���ع���ري���ف���ي ل���ل���ع���ام �جل���ام���ع���ي 

نظمته  و�لذي  1439-1440ه�، 
�مل�شركة يف  �لأوىل  �ل�شنة  عمادة 

-16 �لفرة من  �لكلية خالل  بهو 

يهدف  و�ل���ذي  �حل��ج��ة،  ذي   19
ن��ظ��م��ة  ب��الأ �ل��ط��ل��ب��ة  ت��ع��ري��ف  �إىل 

�جلامعية. و�للو�ئح 

وج����اءت م�����ش��ارك��ة �مل��رك��ز من 

خ���الل ج��ن��اح��ه �ل��ت��ع��ري��ف��ي �ل��ذي 

ت�����ش��م��ن ك���ت���ي���ب���ات وم���ط���وي���ات 

�إر���ش��ادي��ة وت��وع��وي��ة ت�����ش��اه��م يف 

ت��ب�����ش��ر �ل��ط��ال��ب ب��اأه��م��ي��ة ه��ذه 

�مل���رح���ل���ة م���ن �ل��ت��ع��ل��ي��م، وذل���ك 

�لعملية  دور  �أهمية  على  تاأكيًد� 

للطالب  و�لتوجيهية  �لإر���ش��ادي��ة 

رح��ل��ت��ه  ب����د�ي����ة  يف  �مل�����ش��ت��ج��د 

�ل���در�����ش���ي���ة و�ل������دور �ل���ري���ادي 

�ل���ف���اع���ل ل��ل��رب��ط ب���ن �جل��ان��ب 

�مل����ع����ريف و�جل�����ان�����ب �ل��ن��ف�����ش��ي 

خالل  من  للطالب  و�لجتماعي 

مبختلف  �لإر����ش���ادي���ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة 

و�ل��ت��ي  وم�����ش��ت��وي��ات��ه��ا،  �أ�شاليبها 

�مل���ه���ار�ت  ت��ن��م��ي��ة  ���ش��ت�����ش��ه��م يف 

�لنحو  ع��ل��ى  ل��ل��ط��الب  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 

�ل���ذي ي�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى �ل��ن��ج��اح 

رحلتهم  خالل  �لدر��شي  و�لتفوق 

. لتعليمية �

مشاركة متميزة 
لبرنامج »الموهوبين« 

»هاكثون حج 2018« بـ
برنامج  �أربع طالبات من  �شاركت 

�ل��ط��ل��ب��ة �مل��ت��ف��وق��ن و�مل���وه���وب���ن 

»هاكاثون  يف  �شعود  �مللك  بجامعة 

�لحتاد  نظمه  �ل��ذي   »2018 �حلج 

�ل�شعودي لالأمن �ل�شيرب�ين و�لربجمة 

يف �لأول من �شهر �أغ�شط�ش مبدينة 

جدة بهدف ��شتقطاب �لعقول �لر�ئدة 

�حللول  لبتكار  �لربجمة  جم��ال  يف 

�لتقنية �مل�شاهمة يف �إث��ر�ء وحت�شن 

جتربة �حلجيج. و�شاركت �لطالبتان 

دميا �لعبد�لعايل وحنان �لع�شكر مع 

عدد من طالبات �جلامعة يف م�شروع 

�مل�شعف �ل�شريع، وهو تطبيق يخدم 

�مل�شعفن لت�شهيل و�شولهم للمري�ش 

ثم نقله للم�شت�شفى �ملتاح مما ي�شهل 

�ل�شيطرة على حالته وتقدمي �لعالج 

�أ����ش���رع وق���ت مم��ك��ن. يف حن  يف 

�شاركت طالبة �لربنامج رهف �لعمر 

عن  عبارة  وه��و  »�شلة«  م�شروع  يف 

طريق  ع��ن  جم��اين  �ت�شال  تطبيق 

�شبكة خا�شة يعمل بدون �لو�ي فاي 

لإر�شاد �حلجاج �لتائهن، �أما �لطالبة 

نور� �لها�شمي فقد �شاركت يف م�شروع 

»�أ�شو�ط« وهو تطبيق للهاتف �جلو�ل 

�أ�شو�ط  ع��دد  ح�شاب  خدمة  يقدم 

�ل��ط��و�ف ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى حتديد 

�مل�شاريع  ه��ذه  تاأهلت  وق��د  �مل��وق��ع. 

�لثالثة للمرحلة �لثانية من »هاكاثون 

�حلج 2018« من �شمن 90 م�شروعاً 

باأنه  علماً  �لثانية،  للمرحلة  تاأهلت 

تقدم للهاكاثون ٧٠٠ م�شروع، �جلدير 

�لفائز  للفريق  �لقائدة  �أن  بالذكر 

مليون  قدرها  وجائزة  �لأول  باملركز 

ترجمان  تطبيق  عن  �شعودي  ري��ال 

هي خريجة ماج�شتر علوم �حلا�شب 

و�ملعلومات من جامعة �مللك �شعود �أ. 

�شماهر �لهذيل.

مدير الجامعة يهنئ د. 
سمرقندي

بعث معايل مدير �جلامعة �لدكتور 

بدر�ن �لعمر خطاب تهنئة، لالأ�شتاذ 

�لأ�شا�شية  �لعلوم  بق�شم  �مل�شارك 

بكلية �لأمر �شلطان بن عبد�لعزيز 

�لدكتور  �لطارئة  �لطبية  للخدمات 

مبنا�شبة  وذلك  �شمرقندي،  �أ�شامة 

 adjunct senior« ح�شوله على 

lecturer« من ق�شم �شحة �لطو�رئ 
�ملجتمعية و�ملمار�شات �لطبية بكلية 

�لطب و�لتمري�ش يف جامعة مونا�ش 

�لأ�شر�لية. وقال مدير �جلامعة يف 

على  �أهنئكم  �أن  »ي�شعدين  خطابه: 

حتقيق ه��ذ� �لإجن���از �ل��ذي مل ياأت 

�إل من بعد جهد و�جتهاد، وما كان 

ذلك ليتحقق لول �لدعم �لذي يتلقاه 

�لأم���ر  ولة  م��ن  �جل��ام��ع��ي  �لتعليم 

حفظهم �هلل«.

»الديسي« وكيلة 
لعمادة التطوير 

والجودة 
�أ�شدر معايل مدير �جلامعة قر�ر�ً 

بنت  د�رة  �ل��دك��ت��ورة  بتعين  �إد�ري����اً 

�أ�شعد �لدي�شي وكيلة لعمادة �لتطوير 

و�جلودة بفرع �لطالبات ملدة عامن.

»وجدة« تتصدر الجامعات المغربية في 
تصنيف عالمي

�جلامعات  ترتيب  �أخ��رى  مرة  بوجدة  �لأول  جامعة حممد  ت�شدرت 

ر�نكينغ«  »�شانغهاي  �لأك��ادمي��ي  �لعاملي  �لت�شنيف  ح�شب  �ملغربية، 

ranking shanghai يف �لفيزياء ل�شنة 2018، حمتلة �لرتبة 201 
حممد  بجامعة  متبوعة  �لعاملي،  �ل�شعيد  على  جامعة   500 بن  من 

�خلام�ش بالرباط، �لتي �حتلت �لرتبة 301 عاملًيا، تليها جامعة �لقا�شي 

عيا�ش مبر�ك�ش.

�شابق  وقت  يف  ت�شدرت  �أن  ب�»وجدة«  �لأول  حممد  جلامعة  و�شبق 

ت�شنيف موقع »ويب ميريك�ش« �لدويل بالن�شبة �إىل �جلامعات �ملغربية، 

ر�نكينغ«  »�شانغهاي  ت�شنيف  معاير  معاير خمتلفة عن  يعتمد  و�لذي 

منها �لن�شر و�لنفتاح و�لتاأثر و�لتميز.

جـامعة القاضي عياض تتألق على المستوى 
األفريقي

عيا�ش  �لقا�شي  جامعة  �حتلت 

م�شتوى  على  �ل��ري��ادة  مب��ر�ك�����ش، 

�جلامعات �ملغربية و�ملغرب �لعربي 

باللغة  �لناطقة  �لإفريقية  و�ل��دول 

�لريا�شيات  جم��ال  يف  �لفرن�شية 

�ملرموق  �شنغهاي  ت�شنيف  ح�شب 

ل�شنة  �ل��ع��امل  يف  جامعة  لأف�شل 

2018 حيث �شنفت �شمن �أف�شل 
400 جامعة يف �لعامل.

وح�شب بيان �شادر فقد �حتلت جامعة �لقا�شي عيا�ش �أي�شا ح�شب 

وبالعامل  �لإفريقية  �لقارة  م�شتوى  على  �لثالثة  �ملرتبة  �لت�شنيف  هذ� 

�لعربي يف جمال �لريا�شيات، كما �حتلت �جلامعة مر�تب متقدمة يف 

�أخرى �شمن  �لفيزياء حيث �شنفت مرة  �أي�ًشا يف جمال  �لرتيب  هذ� 

�أف�شل 300 جامعة يف �لعامل و�حتلت �ملرتبة �لثانية على �مل�شتوى �لوطني 

و�ملغاربي و�جلامعات �لإفريقية �لناطقة باللغة �لفرن�شية و�ملرتبة �لثالثة 

بالقارة �لفريقية و�لثانية يف �لعامل �لعربي.

مركز إلعادة االستخدام بجامعة قابوس
وقعت جامعة �ل�شلطان قابو�ش و�ل�شركة �لعمانية �لقاب�شة خلدمات 

�لبيئة برنامج تعاون لإقامة �شر�كة ذ�ت منفعة متبادلة من �شاأنها تعزيز 

ر�شالة »�جلامعة �خل�شر�ء« يف جامعة �ل�شلطان قابو�ش، من خالل �إن�شاء 

مركز لإعادة �ل�شتخد�م مقره يف �جلامعة، ويهدف �لربنامج �إىل تعزيز 

وتعزيز  �جلامعي،  �حلرم  د�خل  �مل�شتد�مة  �لتنمية  وممار�شات  ثقافة 

�لنفايات  مد�فن  بتحويل  يتعلق  فيما  لل�شركة  �ل�شر�تيجية  �لأه��د�ف 

وت�شجيع مبادر�ت تدوير �لقت�شاد يف جميع �أنحاء �ل�شلطنة، كما يهدف 

و�حدة  مظلة  �ل�شلطنة حتت  �ل�شتخد�م عرب  �إعادة  توحيد جهود  �إىل 

برنامج  وي�شتمر  �ملذكورة،  �لأه��د�ف  وحتقيق  �ملركز  عمليات  لتح�شن 

�لتعاون ملدة ثالثة �أعو�م.

»األردنية« تتقدم في طب األسنان 
والتمريض

�أف�شل  قائمة  �شمن  متقدماً  عاملياً  ترتيًبا  �لأردنية  �جلامعة  حققت 

ت�شنيف  ح�شب  و�لتمري�ش  �لأ���ش��ن��ان  ط��ب  تخ�ش�شي  يف  �جلامعات 

يف   200-151 �لفئة  يف  �شنفت  فقد   ،2018 لعام  �لعاملي  »�شنغهاي« 

�لأ�شنان،  201-300 يف تخ�ش�ش طب  �لفئة  �لتمري�ش، ويف  تخ�ش�ش 

ويعتمد ت�شنيف �شنغهاي على خم�شة معاير هي: عدد �لبحوث �ملن�شورة 

يف �لتخ�ش�ش يف قاعدة �ملجالت، وعدد �لبحوث �ملن�شورة يف �ملجالت 

�ملن�شورة،  بالبحوث  �ل�شت�شهاد  ومعدل  �لتخ�ش�ش،  يف  تاأثًر�  �لأك��ر 

و�لتعاون �لدويل للجامعة يف جمال �إجر�ء �لبحوث �لعلمية مع باحثن 

�لتي  �لعاملية  �جلو�ئز  وعدد  �لتخ�ش�ش،  نف�ش  يف  عاملية  جامعات  من 

ح�شل عليها �لأكادمييون يف �لتخ�ش�ش �مل�شنف.

جامعات 
عربية

ريان الزهراين




