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أشرقي معنا

وعليه الطالب،  هي  تعليمي  صرح  ألي  األساسية  االستثمار   ركيزة   إن 
فهي لها،  مكملة   الطالبية  األنشطة  وتأتي  التعلمية  العملية   تتمحور 
خالل من  مداركها  توسع   و  مواهبها  تنمي  أن  للطالبة  األمثل   المكان 
و اإلجتماعية  و  الثقافية  المتنوعة  البرامج  في  واإلعداد   المشاركة 
والمهارات والمعلومات  المعارف  على  الطالبة  تحصل   الرياضية،بحيث 
العمل سوق  توجهات   أن  والسيما  شخصيتها   تصقل  التي   والخبرات 
اختلفت عما كانت عليه سابقًا  2030 المملكة    ومتطلباته  في ظل رؤية 
تحصيلها من  أهمية  الالمنهجية  األنشطة  في  الطالبة  مشاركة  تقل   فال 
تنمية على   الطالبة  عزيزتي  احرصي   لذا  الجامعي،  معدلها  و   العلمي 
والمحاضرات الدورات  الالمنهجية من خالل حضور  األنشطة  من   حصيلتك 

وغيرها لما لها من األثر اإليجابي في حياتك العلمية والعملية

بشاير الكلثم



 األندية الطالبية

نادي إدارة األعمال

نادي
اللغة اإلنجليزية 

النادي الديني
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حفل افتتاح األنشطة الطالبية 
وتفعيل اليوم الوطني 

 شكر وتقدير

والجد والعطاء،  للحب   ً رمزا   كنتن 
ًبحجم شكرا  ،واإلبداع،   والمثابرة 
في تركتموها  التي   السعادة 
 دواخلنا، وبروعة عطائكن، شكرا ًلكن
الفصل كان  فبكن  األعماق   من 

الدراسي أجمل وأكثر حيوية وإبداع

مشرفة نادي رفد التطوعي
رحاب الهولي

للعضوات الشكر  بجزيل  أتقدم  أن   أود 
 نادي أعداد القادة بما قدمنه من جهود
النادي, أنشطة  تفعيل  في   مثابرة 

 بالرغم من التحديات التي مررنا بها
القادة هو أعداد  نادي  يميز عضوات   ما 
 الشغف والطموح والعمل  بروح الفريق
االمتياز إلى  للوصول  االبتكار  و   الواحد 

وهذا ما يشكرَن عليه بالفعل
مشرفة نادي إعداد القادة

وفاء العصيمي

 إلى الرائعات المميزات عضوات نادي
البداية في  جمعكن  الديني.   رفيف 
فكانت دينكن  خدمة  على   حرصكن 
 النتيجة بركة في الوقت و العلم وما
جدتموها و  بركة  من  أعلم  به   أنتن 
انتمائكن عن  فنتج  حياتكن   في 
 للنادي حبا ًو والًء للمصلى و النادي
النادي قادت  لمن  شكرًاً  الكلية.   و 
 يمان السعيدي فأخرجت من عضواته

أجمل ما فيهن فأبدعت و أبدعن
مشرفة النادي الديني

نورة الجطيلي

 إلى أزهار األدب والثقافة
إبداعاتهم من خالل يبثون عبق   إلى من 
في استمروا  النادي،  وبرامج   أنشطة 

المزيد من العطاء والتميز
الطالبية  األندية  أن   فيه  الشك    ومما 
الجامعية الحياة  في  األمثل   المكان 

لتنفس إبداعاتكم و تنمية مهاراتكم
دمتم وميضًا يزداد توهجُه عامًا بعد عام

 شكرًا من القلب

 مشرفة النادي الثقافي
بشاير الكلثم 



write here 

As part of JUC assertive plans and continuous sup-
port to achieve the highest levels of excellence, 
Tuesday morning of the 10TH of Rabee Al Aw-
al1439, Jubail University College represented by his 
excellency the general manager of the college, Dr. 
Maher Bin Mohammad Al Ghanem concluded a 
deal to execute the project of the assessment study 
on both; the institutional and pragmatic levels.

The deal was settled and signed with the National 
Center of Accreditation and Assessment represent-
ed by the executive manager of the center, his Ex-
cellency; Dr.Ahmad Bin Yahya Al Jubailee.

This project represents the �rst cooperation be-
tween the Royal Commission (RC) and the National 
Center of Accreditation and Assessment (NCAAA) 
and aims at uplifting the 

حفل افتتاح األنشطة الطالبية 
وتفعيل اليوم الوطني 

مشاركاتكن أن  تامة  ثقة  على   كوني 
أنشطة جميع  في  الدائم    وتواجدكن 
من وترفع  الفرق  تصنع  من  هي   النادي 

مستوى النادي والقسم لألفضل
ودعمكن الدائم  تواصلكن  اشكر  أن   أحب 
 المستمر للنادي الذي هو جزء من نجاحنا.
أن أحب  األنجليزية  اللغة  لنادي   كمشرفة 
المجتهدات بطالباتنا  فخري  عن   أعبر 
الدائم. والنشاط  بالحيوية   والمفعمات 
التي الجهود  هذه  أن  واثقات   كونوا 
الله بإذن  سدا  تذهب  لن  معا   بذلناها 
 وستنعكس على تحصيلكم العلمي. أحب
 أيضا أن أشكر رئيسة نادي اللغة االنجليزية
الدائم الدعم  على  العزيزات   ومتدرباتنا 

للنادي
مشرفة نادي اللغة اإلنجليزية

شيخة اليلك 

عزيزاتي عضوات نادي علوم الحاسب
مطلع إياها  وهبتكن  التي   آمالي 
جميًال، واقعًا  أزهرت  قد  العام   هذا 
الكثير إبداعكن على كل ذلك   أضاف 
من رأيت  بما  سعيدة  الروعة.   من 
إلتمام بتعاونكن  فخورة  و   إنجازكن 
و واضح  بشغف  األنشطة   جميع 

حماس مذهل
في منكن  المزيد  إلى   أتطلع 
 المستقبل و كلي ثقة بأن حدودكن
السماء فال تقفن قبل تلك الحدود

 أشكر كل جهد بذلتموه و كل نشاط
 أنجزتموه عزيزاتي،، فنجاحكن نجاحي

و كلنا واحد

 مشرفة نادي الحاسب اآللي
سارة الملحم

 إلى أعضاء نادي التصميم الداخلي
 هذا النادي ُبني على قواعد الجهد،
طريقة عن  ُونشر  باالبداع   وُزين 
على إتكئ  ذلك  كل   العلم. 

سواعدكن وابتسامتكن فشكرًا
 وعين الله تلحظ فسيجزيكن أحسن

الجزاء

مشرفة نادي التصميم الداخلي
هناء المكتوم

شكر أمام  الكلمات  وتحتار  اللسان   يعجز 
الجهد على  األعمال  إدارة  نادي   عضوات 
الحماسة بعثت  التي  المستمرة   والمثابرة 
أنشطة بين مستفيدات  المعرفة   ونشرت 
فرق من  أحدثنه  بما  أشيد  كما   النادي  
النادي تطور  في  كبير  بشكل   ملحوظ 
صورة عكس  مما  الكلية  في   وبروزه 
. أتمنى من العلي القدير  مشرفة للنادي 
أن يبارك في جهودهن وعطائهن المستمر

 مشرفة نادي إدارة األعمال
نوال العيسى

حفل افتتاح األنشطة الطالبية 
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األنشطة افتتاح  حفل  الطالبات  شؤون  بوكالة  متمثلة  الجامعية  الجبيل  كلية   أقامت 
التعليمية الهيئة  من  وعدد  وأعضائها  الطالبية  األندية  مشرفات  بحضور   الطالبية 

واإلدارية وطالبات الكلية

 بدأ الحفل بالترحيب باألندية الطالبية والتعريف بها ( نادي إدارة األعمال، نادي الحاسب
 اآللي، نادي اللغة اإلنجليزية، نادي التصميم الداخلي، النادي الديني، النادي الثقافي،
 النادي التطوعي، ونادي إعداد القادة) ، كما استعرضت أخصائية األنشطة الطالبية أبرز
لبناء مصدر  تعد  أنها  حيث  لألندية  االنضمام  على  الطالبات  وحثت  األنشطة   إنجازات 
 شخصية الطالبة واكتشاف مواهبها واكتساب الخبرات التي تحتاجها في حياتها العملية
وتحمل الذات  على  واالعتماد  االجتماعية  المسؤولية  روح  بث  عن  فضال   مستقبال، 

المسؤولية. وانتهى الحفل بجولة تعريفية حول أركان األندية وتسجيل العضوية

العربية السعودية  كما تم إحياء الذكرى السابعة والثمانون لتوحيد وتأسيس المملكة 
 تحت شعار (رب اجعل هذا البلد آمنا) من خالل إنشاء حائط إلكتروني لمنسوبات كلية
 الجبيل الجامعية للتعبير عن حبهن للوطن، باإلضافة إلى تفعيل األركان التالية: وطني
 من ذهب، عرض فيلم وثائقي عن ملوك المملكة وأبرز إنجازاتهم، ركن شعبي، ركن

المسابقات والجوائز

حفل افتتاح األنشطة الطالبية 
وتفعيل اليوم الوطني 



 الحفل السنوي لتكريم  
  طالبات المجلس الطالبي

احتفلت كلية الجبيل الجامعية  بتكريم عضوات المجلس الطالبي للعام الدراسي
الحالي للعام  الطالبي  المجلس  عضوات  عن  اإلعالن   تم  كما  هـ   1437/1438 

1438/1439 هـ
 بدايًة قدمت أخصائية األنشطة كلمة شكر و تقدير لعضوات المجلس الطالبي
 وأثنت فيها على  روح الفريق الواحد الذي تميزت به عضوات المجلس مما انعكس
هـ  1437/1438 للعام  الطالبات  شؤون  وكيلة  تقدمت  ثم  أدائهن،  تميز   على 
العام خالل  المبذولة  جهودهن  على  وثناء  شكر  بكلمة  الحجي  مها   األستاذة/ 

الدراسي و إنجازات المجلس منذ انطالق دورته
 بعدها ألقت رئيسة المجلس الطالبة/ نورة القحطاني كلمة شكر لكل من ساهم
 في نجاح مهام المجلس الطالبي وتقدمت بشكر خالص لعضوات الفريق الالتي
المجلس، ثم تحدثت عن تجربتها كرئيسة إنجازات   كان لهن دور كبير في تحقيق 
 للمجلس الطالبي و الخبرات التي اكتسبتها، و نصحت الطالبات باستغالل الفرص

 التي تزيد من المهارات و الخبرات
السابق المجلس  عضوات  بتكريم  باإلنابة  الطالبات  شؤون  كيلة  و  تقدمت   ثم 
بنت عبدالعزيز أثير  الغامدي،  بنت شبيب  رزان  القحطاني،  خالد  بنت  نورة   وهن: 
الغانم، عماد  بنت  تغريد  الصيرفي،  خالد  بنت  آالء  هجار،  آل  إيالف   الحصيني، 

فاطمة بنت إسماعيل النجيدي، مها ِبنت خالد الغويري
انتخابات نتائج  القحطاني  نورة  السابق  الطالبي  المجلس  رئيسة  أعلنت   ثم 
لجين الطالبة  تصويت  نسبة  أعلى  على  حازت  حيث  الجديد  الطالبي   المجلس 
 الغانمي لتصبح رئيسة المجلس ثم العضوات حسب األعلى تصويتًا رهام الحربي،
رهف البوعينين،  ريم  المولد،  شروق  العدواني،  سارة  العيسى،   الهنوف 

 السلمي، أماني الزهراني
تمنياتنا لهّن بعام حافل بالعطاء، مليء باإلنجازات، ومكلل بالنجاح

كلية الجبيل الجامعية
وكالة شؤون الطالبات



  معرض إدارة األعمال 
والمفتاح الدول  نهوض  في  األساسي  العامل  األعمال  وإدارة  التجارة   تعد 

لمستوى معيشي أفضل في المجتمعات
 

 فقد قدم نادي إدارة األعمال بفرع الطالبات عرضًا لبيئة األعمال الناجحة شارحًا
الشركات منهاج  إلى  األفكار   أصحاب  لتوجيه  مربحة  تجارة  إقامة   متطلبات 

والمؤسسات المتقدمة حتى تدير أعمالها بنجاح

 شمل المعرض عرضًا لألقسام المهمة في المنظمات بذكر أهمية كل قسم
المنظمات قيادة  أجل  من  فيه  المستحدثة  والوسائل  مسؤولياته   وتحديد 
للزوار قيمة  معلومات  لألقسام  الممثالت  الطالبات  قدمت  وقد    بنجاح، 
 بطريقه تفاعلية حيث تم استخدام الوسائل التعريفية وبعض المطويات، وتم
 عرض الكثير من الصور وإقامة بعض األلعاب لتثري المعرض، كما استعرضت
 األركان بعض التقنيات الحديثة المستخدمة في األقسام المختلفة مثل عرض
التي الحديثة  المهارات  بعض  وعرض  إلكتروني  تجاري  سجل  إنشاء   تفاصيل 

تستخدمها الشركات من أجل التسويق لمنتجاتها

واألعمال الناجحة  المشاريع  لعالم  عمليا  تطبيقا  مَثل  النشاط   جانب من هذا 
وتسويق خدمات  وتقديم  منتجات  لبيع  للطالبات  الفرصة  أعطيت   حيث 

منتجاتهم للزوار

 يتقدم نادي إدارة األعمال بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح
هذا الحدث



 مسابقة 

الجامعية مسابقة                   تضمنت الجبيل  إدارة األعمال بكلية  نادي   نظم 
 المسابقة تطبيقًا عمليًا للمعرفة بمجال إدارة األعمال كما أتيحت الفرصة للطالبات
سعودي ريال   4000 مقدراها  بجائزة  والفوز  ريادية  مشاريع  تنفيذ  أفكار   لطرح 

لتستفيد منها صاحبة المشروع الفائز في تطوير مشروعها
 أحدى عشر متسابقة من مختلف أقسام الكلية عرضن أفكارهن على لجنة التحكيم 

التي قامت بتقييمهن طبقًا لمعايير أساسية في تنفيذ المشاريع
 فازت بالجائزة الطالبة مها الحسون عن مشروعها              ، وهو تطبيق لترجمة 
 اللغة المنطوقة إلى لغة إشارة عن طريق تسجيل الكالم المنطوق وترجمته إلى
كما والمجتمع،  الخاصة  االحتياجات  ذوي  فئة  بين  التواصل  لتسهيل  اإلشارة   لغة 
 يستطيع الشخص  كتابة ما يريد قوله عن طريق لوحة المفاتيح التي تحتوي على
الصوت تشغيل  يستطيع  منطوقة  لغة  إلى  ترجمته  ثم  ومن  اإلشارة  لغة   حروف 

  لنطقها بدال عنه

“JUC Tank”

“JUC Tank”

“I Hear”
"Phenomenal Woman"



"Poetry Out Loud"

الجبيل بكلية  اإلنجليزية   اللغة  نادي   أقام 
 الجامعية مسابقة

من مشاركة   11 للمسابقة   انضمت 
تضمنت الكلية،  في  مختلفة   أقسام 
الفرع أساسية،  فرعين   المسابقة 
المقروء وتقديم الكتاب   األول:استعراض 
من الثاني  الفرع  وشمل  عنه،   نبذة 
لجنة مع  الكتاب  مناقشة   المسابقة: 

التحكيم والحضور

تقوم المسابقة  األولى من  الجولة   خالل 
عن الجمهور  مع  بالتحدث   المشاركات 
في عنه  ونبذة  اختياره  وسبب   الكتاب 
 غصون ثالث دقائق، ومن ثم اإلجابة على
 أسئلة اللجنة، كما يحتوي النشاط استراحة
الطالبة فيها  قدمت  المرحلتين   بين 
ممتعة أنشطة  الصومالي  أنوار   المتدربة 

للحضور

  فازت بالمركز األول الطالبة: نجد الثميري 
غادة الثاني:  المركز  على   وحصلت 
 الجحدلي، كما فازت الطالبتان ريما المدرع

ونورة الخالدي بالمركز الثالث

الجبيل بكلية  اإلنجليزية  اللغة  نادي   أقام 
الجامعية مسابقة

كتابة  طريقة  على  الضوء  تسلط   والتي 
إلى المسابقة  تهدف  الشعر،   وإلقاء 
وكتابة التعبير  على  الطالبات   تشجيع 
الشعر وتطوير مهارة اإللقاء أمام الجمهور

ربى  األستاذة  بمقدمة  البرنامج   بدأ 
دالل المتدربة/  والطالبة   مصطفى 
ثم اإلنجليزية،  اللغة  قسم  من   اللحيدان 

تم إلقاء قصيدة
 من تقديم األستاذة                              ،    
 ثم تم الترحييب بلجنة التحكيم وهن ثالثة
اللغة بقسم  التدريس  هيئة   من   أعضاء 

اإلنجليزية

أقسام: ثالثة  إلى  المسابقة   انقسمت 
القصائد إللقاء  مخصص  األول   القسم 
القصائد إلقاء  الثاني  والقسم   الطويلة، 
شاركت واألخير  الثالث  القسم   القصيرة، 
تعبيرية قصيدة  بكتابة  متسابقة    كل 

لصورة

ثم تم إعالن نتائج الفائزات كالتالي
األنصاري،  نادين  الطالبة  األول:   المركز 
الصومالي، أنوار  الطالبة  الثاني:    المركز 

 المركز الثالث: الطالبة تهاني األحسائي
شيخة     األستاذة  ألقت  الختام   وفي 
المشاركات للطالبات  كلمة   اليلك 
 لتشجيعهن على المشاركة  في السنوات
وشكرهن النادي  أنشطة  في   القادمة  

على حسن استماعهن وحضورهن

 مسابقة 

"Poetry Out Loud"

"Phenomenal Woman"
Maya Angelou 

"Reader of the Semester"
 مسابقة 

"Reader of the Semester"



يوم الحاسب اآللي

أقام نادي إدارة األعمال بكلية الجبيل الجامعية مسابقة
ومهارات  مواهب   إبراز  إلى  وتهدف  سنويًا،  الثالثة  للمرة  تقام   والتي 
 الطالبات في جوانب و مجاالت متعددة بطريقة مرحة  وتنافسية، ومن أبرز
تنوعت فقرات التواصل، وقد  التسويق واإلدارة، ومهارات   المهارات: مهارة 
الرياضيات وأسئلة جغرافية، وأسئلة العامة وأسئلة  بين األسئلة   المسابقة 

من عالم األعمال
انتهت المسابقة بتكريم الفريق الفائز  وإعالن الجوائز للفرق الثالث األولى

"Talent in Focus" مسابقة 

"Talent in Focus"

Ơللعام 1437ه –  1438 ه

 نظم نادي الحاسب اآللي بالتعاون مع نادي إعداد القادة نشاطًا  بعنوان (يوم
  الحاسب اآللي) والذي  يتمحور حول كيفية تطوير األلعاب اإللكترونية ، وذلك
بمبنى الخارجية   الساحة  1439 هـ في  اآلخر  ربيع   01 الموافق  الثالثاء   يوم 

الكلية
الكلية الترفيهية لمنسوبات  و  التثقيفية  األركان  العديد من  النشاط   تضمن 
التشفير ،ركن  األلكترونية  األلعاب  تطوير  كيفية  عن  تعريفية  أركان   :  مثل 
و المجال،  في  المشاهير  وأبرز  التقنية  في  المرأه  تواجه  التي   ,المعوقات 

 ألعاب ألكترونية وحركية ، و جلسات بيع للمؤكوالت و ركن للقهوة
النشاط الكلية حيث صنع  إقبال واستحسان طالبات  النشاط   القت فعاليات 

أجواء من المتعه والمرح لهن



As part of JUC assertive plans and continuous sup-
port to achieve the highest levels of excellence, 
Tuesday morning of the 10TH of Rabee Al Aw-
al1439, Jubail University College represented by his 
excellency the general manager of the college, Dr. 
Maher Bin Mohammad Al Ghanem concluded a 
deal to execute the project of the assessment study 
on both; the institutional and pragmatic levels.

The deal was settled and signed with the National 
Center of Accreditation and Assessment represent-
ed by the executive manager of the center, his Ex-
cellency; Dr.Ahmad Bin Yahya Al Jubailee.

This project represents the �rst cooperation be-
tween the Royal Commission (RC) and the National 
Center of Accreditation and Assessment (NCAAA) 
and aims at uplifting the 

 مسابقة الترجمة

 أقام نادي اللغة اإلنجليزية بكلية الجبيل الجامعية مسابقة الترجمة والتي تهدف
إلى تحفيز الطالبات على قراءة الكتب وترجمتها

اللحيدان دالل  المتدربة  بمساعدة  مصطفى  ربا  األستاذة  المسابقة   قدمت 
اللغة قسم  في   التدريس  هيئة  من  أعضاء  ثالثة  من  التحكيم  لجنة   وتكونت 

اإلنجليزية
من طلب  األولى:  المرحلة  أساسيتين،  مرحلتين  على   المسابقة   عقدت 
وعرض العربية  اللغة  الى  اإلنجليزية  اللغة  من  ترجمة نص مسبقًا   المتسابقات 
التي الصعوبات  على  الضوء  تسليط  تم   متسابقة،كما  لكل  المترجم    النص 
 واجهتهن أثناء الترجمة، أما بالنسبة للمرحلة الثانية: فقد اعتمدت كليًا على سرعة
كل تقوم  المرحلة  هذه  خالل  من  الفورية،  الترجمة  في  المتسابقات   بديهة 
أمام العربية  اللغة  إلى  فوري  بشكل  اإلنجليزية  باللغة  نص  بترجمة    متسابقة 

الجمهور و لجنة التحكيم
 اختتمت  المسابقة بتكريم جميع المتسابقات حيث حصلت على  المركز األول:
المركز على  كما حصلت  إدارية،  تخصص نظم معلومات  جمانة عيسى   الطالبة 
 الثاني:  الطالبة أسماء الطويل تخصص اللغة االنجليزية، واحتلت المركز الثالث:

الطالبة ديمة السليم تخصص اللغة االنجليزية

   أقام نادي إدارة األعمال نشاط بعنوان                                               شاركت فيه
 أ. غادة الخياط  و أ. وفاء العصيمي "أعضاء هيئة تدريس بقسم إدارة األعمال"،
 بكلمة ملهمة للطالبات عرضن خاللها  تجربتهن العملية والتحديات التي واجهتهن
الخياط حديثها في دروس قيمة غادة  أ.  العلمية والمهنية،  لخصت   في حياتهن 
أهمية أ.وفاء  ناقشت  كما  المهنة،  وأخالقيات  المهني  المستقبل  ببناء   تتعلق 
 الرسالة الشخصية والمسلك المناسب من أجل تحقيق األهداف، وتحفيز الطالبات
على العمل لتطوير مهاراتهن ومعارفهن وخبراتهن لتحقيق أعلى مستويات النجاح

"Faculty Inspirational Talk"  نشاط  

"Faculty Inspirational Talk"



األنشطة افتتاح  حفل  الطالبات  شؤون  بوكالة  متمثلة  الجامعية  الجبيل  كلية   أقامت 
التعليمية الهيئة  من  وعدد  وأعضائها  الطالبية  األندية  مشرفات  بحضور   الطالبية 

واإلدارية وطالبات الكلية

 بدأ الحفل بالترحيب باألندية الطالبية والتعريف بها ( نادي إدارة األعمال، نادي الحاسب
 اآللي، نادي اللغة اإلنجليزية، نادي التصميم الداخلي، النادي الديني، النادي الثقافي،
 النادي التطوعي، ونادي إعداد القادة) ، كما استعرضت أخصائية األنشطة الطالبية أبرز
لبناء مصدر  تعد  أنها  حيث  لألندية  االنضمام  على  الطالبات  وحثت  األنشطة   إنجازات 
 شخصية الطالبة واكتشاف مواهبها واكتساب الخبرات التي تحتاجها في حياتها العملية
وتحمل الذات  على  واالعتماد  االجتماعية  المسؤولية  روح  بث  عن  فضال   مستقبال، 

المسؤولية. وانتهى الحفل بجولة تعريفية حول أركان األندية وتسجيل العضوية

العربية السعودية  كما تم إحياء الذكرى السابعة والثمانون لتوحيد وتأسيس المملكة 
 تحت شعار (رب اجعل هذا البلد آمنا) من خالل إنشاء حائط إلكتروني لمنسوبات كلية
 الجبيل الجامعية للتعبير عن حبهن للوطن، باإلضافة إلى تفعيل األركان التالية: وطني
 من ذهب، عرض فيلم وثائقي عن ملوك المملكة وأبرز إنجازاتهم، ركن شعبي، ركن

المسابقات والجوائز

إزهار
الجامعية الجبيل  بكلية  الثقافي  النادي   أقام 
على عقدت  والتي  "إزهار"  بعنوان   أصبوحة 
 مدى يومين، وذلك امتدادًا لألنشطة اإلثرائية
 والثقافية وتنمية المواهب التي يسعى إليها

النادي الثقافي من ضمن قيمه وأهدافه

بمشاركة ثقافي  برنامج  األصبوحة   تضمنت 
الثقافي النادي  التدريس وأعضاء   أعضاء هيئة 
لمواهب األصبوحة معرض  جانب  على   وأقيم 
 الطالبات في الرسم والخط العربي والتصوير

والمونتاج والمكياج السينمائي والتجميلي

إلى تهدف  كانت  األصبوحة  أن  بالذكر   الجدير 
لقي الجمال،  فإزهار  بالفن  األدب   التقاء 
مواهب الحتضانه  مميز   حضور   النشاط 

الطالبات وتنوع جوانبه الثقافية



 بازار
عطاء الخير

 نَظم مكتب األنشطة الطالبية في كلية الجبيل الجامعية بازار "عطاء الخير"
لفرع الكلية  مبنى  في  يومين  مدى  على  الطالبية  األندية  مع   بالتعاون 
عدة من  الطالبات  لدى  العطاء  فكرة  تعزيز   إلى  يهدف  والذي   الطالبات، 
 نواحي، وتشجيعهن على أهمية العمل التطوعي في تطوير المجتمع وبناء

الوطن

 تضمن البازار مشاركات متنوعة من األندية الطالبية تدعم فكرة البازار حيث
الحاسب علوم  نادي  أقام  كما  األرض،  عطاء  بركن  الثقافي  النادي   شارك 
واألجهزة اآللي  الحاسب  أجهزة  وتنظيف  وتركيب،  تثبيت،   ورشة عمل في 
 الذكية، وأضاف نادي إدارة األعمال الطابع الترفيهي من خالل توفير ألعاب
 تفاعلية للحاضرات، وغيرها من األركان التوعوية والمبيعات المصنوعة يدويًا

من قبل عضوات األندية والمجلس الطالبي و عدد من طالبات الكلية

وقد حظي البازار على استحسان وإقبال جميع منسوبات الكلية



 بازار
عطاء الخير

األنشطة المجتمعية

 زيارة 
 مستشفى

المواساة

 كسوة الشتاء 

 نظمت كلية الجبيل الجامعية- فرع
 الطالبات- متمثلة بعضوات نادي إعداد

 القادة زيارة لمرضى مستشفى
 المواساة بمدينة الجبيل الصناعية و ذلك
 في يوم اإلثنين الموافق 23 ربيع األول
 1439 هـ ، و ذلك في إطار المبادرات
 اإلنسانية والمجتمعية ـ حيث شملت

 الزيارة جولة في مختلف أقسام
 المستشفى وتقديم الهدايا للمرضى

 وإدخال الفرحة في قلوبهم متمنين لهم
الشفاء العاجل

 بالتعاون مع نادي إدارة األعمال  ونادي
 إعداد القادة نظم نادي رفد التطوعي
 بفرع الطالبات نشاطه السنوي (كسوة
 الشتاء)، حيث قامت األندية بتجهيز 50

 حقيبة شتوية و توزيعها للعمالة الخارجية ،
 تحتوي الحقيبية على شال شتوي و قفاز

 وغطاء للرأس ، كما تم توزيع 20 جهاز
 دافية وبطانية شتوية للعامالت من الكلية

وخارجها



 سلسلة ندوات نجاح الطالبة 2 

اإلرشاد لجنة  مع  بالتعاون  واإلرشاد   التوجيه  مكتب    نظم 
السلسة الطالبات  فرع  الجامعية-  الجبيل  بكلية   األكاديمي 
  الثانية من سلسلة ندوات نجاح الطالبة، حيث تم تنفيذ عدد (5)
في  ،381 األول  الدراسي  الفصل  خالل  تدريبية  عمل   ورش 
هيئة أعضاء  تقديم  من  وذلك  متنوعة  أكاديمية   مواضيع 
إلى الدورات  وتهدف  الطالبات،  بفرع  الكلية  في   التدريس 
خالل من  األكاديمي،  المجال  في  للنجاح  الطالبات   مساعدة 

التطوير والتفوق كما تهدف الى تحقيق األهداف التالية

االستفادة من النصائح في فرص التعليم 
تطوير مهارة التعليم الفّعال للنجاح األكاديمي 
زيادة الوعي للمصادر التعليمية بالكلية 
االستخدام الفّعال لموارد التكنولوجيا 
تطوير مهارات الحياة و القدرة على اتخاذ القرارات 



الجبيل بكلية  اإلنجليزية  اللغة  نادي   أقام 
الجامعية مسابقة

كتابة  طريقة  على  الضوء  تسلط   والتي 
إلى المسابقة  تهدف  الشعر،   وإلقاء 
وكتابة التعبير  على  الطالبات   تشجيع 
الشعر وتطوير مهارة اإللقاء أمام الجمهور

ربى  األستاذة  بمقدمة  البرنامج   بدأ 
دالل المتدربة/  والطالبة   مصطفى 
ثم اإلنجليزية،  اللغة  قسم  من   اللحيدان 

تم إلقاء قصيدة
 من تقديم األستاذة                              ،    
 ثم تم الترحييب بلجنة التحكيم وهن ثالثة
اللغة بقسم  التدريس  هيئة   من   أعضاء 

اإلنجليزية

أقسام: ثالثة  إلى  المسابقة   انقسمت 
القصائد إللقاء  مخصص  األول   القسم 
القصائد إلقاء  الثاني  والقسم   الطويلة، 
شاركت واألخير  الثالث  القسم   القصيرة، 
تعبيرية قصيدة  بكتابة  متسابقة    كل 

لصورة

ثم تم إعالن نتائج الفائزات كالتالي
األنصاري،  نادين  الطالبة  األول:   المركز 
الصومالي، أنوار  الطالبة  الثاني:    المركز 

 المركز الثالث: الطالبة تهاني األحسائي
شيخة     األستاذة  ألقت  الختام   وفي 
المشاركات للطالبات  كلمة   اليلك 
 لتشجيعهن على المشاركة  في السنوات
وشكرهن النادي  أنشطة  في   القادمة  

على حسن استماعهن وحضورهن

  سلسة ندوات وقفات مع النفس 

 نظمت وحدة التوجيه واإلرشاد بكلية الجبيل الجامعية- فرع الطالبات سلسلة من
،381 الدراسي  الفصل  خالل  النفس"  مع  "وقفات  بعنوان  التوعوية   الندوات 

وذلك من تقديم أعضاء هيئة التدريس في كلية الجبيل الجامعية بفرعيها

االجتماعية والقيم  اإلسالمية  المبادىء  ترسيخ  إلى  الندوات  سلسلة   تهدف 
البناءة والسليمة في نفوس الطالبات، وتنمية المهارات الفكرية والثقافية

 
 الوقفة األولى: بعنوان "أداب الصحبة" من تقديم األستاذة أبرار الدخيل عضو
 هيئة التدريس في قسم الدراسات العامة بفرع الطالبات، تحدثت فيها عن أثر
 الصحبة النافعة كما طرحت خير مثال لصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم مع
أبو بكر الصديق، واختتمت الحديث بذكر األداب التي البد أن تكون بين األصحاب

عضو الباللي  وليد  الدكتور  تقديم  من  قلبك"  "اعرف  بعنوان  الثانية:   الوقفة 
 هيئة التدريس في قسم الدراسات العامة بفرع الطالب، وتهدف الوقفة إلى
أنواع عن  خاللها  من  وتحدث  اإلنسان  حياة  على  السليم  القلب  أثر   توضيح 
ونماذج أمثلة  ذكر  مع  بالله  الظن  بحسن  والتذكير  اإلنسان،  وقناعات   القلوب، 

تحاكي الواقع

 الوقفة الثالثة: بعنوان "الجمال المنسي" من تقديم األستاذة ميعاد الشهري
 عضو هيئة التدريس في قسم الدراسات العامة بفرع الطالبات، تهدف الوقفة
 إلى توضيح جوهر الجمال الخلقي وأثره على الحياة، ودور القيم فيها وكيفية
 تقويمها باإليمان وأن سالمة القلب وحسن الظن بالله تنعكس على المظهر

الخارجي لإلنسان مع ذكر أمثلة على نعم الله وشكره



مهارات التكيف في الحياة الجامعية 

دورة الطالبات  فرع   – الجامعية  الجبيل  كلية  في  واإلرشاد  التوجيه  مكتب   أقام 
الدكتورة تقديم  من  الجامعية"  الحياة  في  التكيف  "مهارات  بعنوان   تدريبية 
بالجبيل. الملكية  الهيئة  في  الصحية  الخدمات  برنامج  من  الغفري    ياسمين 
 استهدفت الدورة طالبات السنة التحضيرية، حيث ركزت على أهم المهارات التي
 ينبغي تعلمها واكتسابها لتسهم في تكيف الطالبة مع متطلبات وطبيعة الحياة
   الجامعية ومعرفة الفرق بين الدراسة الجامعية وما قبلها، و كيفية التغلب على

الضغط النفسي والقلق و التوتر المصاحب لمرحلة التغيير

معرض النور الرباني

الجامعية الجبيل  بكلية  الديني  النادي   أقام 
إلى يهدف  والذي  الرباني،  النور   معرض 
الجامعية الجبيل  كلية  منسوبات   توعية 
 ببعض معاني أسماء الله الحسنى وكيفية
يأخذ حيث  اليومية،  الحياة  في   معايشتها 
بالضيافة تبتدأ  بجولة  الزائرة   المعرض 
األدلة ُتذكر  وفيها  والتقديم،   والتهيئة 
والقواعد اإليمانية،  واآلثار   الشرعية، 
ثم الجليل،  العلم  بهذا  المختصة   الفقهية 
وفيه اآلخر،  القسم  إلى  الزائرة   تنتقل 
 تتعايش مع بعض معاني أسماء المولى عز
قصير فيديو  الحديث  يتوسط  ثم   وجل، 
ثم بربه،  اإلنسان  ويذكر  الوجدان   يحرك 
 تكمل مسيرتها المعرفية، إلى أن تصل إلى
 الختام، وفيه تقارن اآلثار اإليمانية عليها منذ
وقبل أخيرًا  نهايته.  إلى  المعرض   بداية 
على يحتوي  ُكتيبًا  الزائرة  ُتهدى   الخروج 
 أسماء المولى عز وجل، ومساحة حرة تعبر

فيها عما بداخلها



األيام العالمية

يوم المعلم

الحملة التوعوية للوقاية من سرطان الثدي 

يوم صباح  الجامعية   الجبيل  كلية   فعلت 
توعوية حملة  4/2/1439هـ  الموافق   الثالثاء 
بمكتب ممثلة  الثدي  سرطان  من   للوقاية 
واللجنة واإلرشاد  التوجيه  ووحدة   األنشطة 

العامة ألندية النشاط الطالبي
تنوعت رئيسية  أركان  الحملة عشرة   تضمنت 
وذلك مختلفة  زوايا  من  الموضوع   بطرح 
 بالتعريف بالمرض وأعراضه وكيفية تشخيصه
في الكشف  ومراكز  منه  الوقاية   وطرق 
وكيفية السعودية   العربية  المملكة   مناطق 

التعامل مع حامل المرض
الصحية الخدمات  برنامج  ساهم  وقد   هذا 
منشورات بتوفير  بالجبيل  الملكية   بالهيئة 
الجبيل كلية  لمنسويات  مقدمة   توعوية 

الجامعية
خارجية جهات  من  دعم  الحملة  لقت   وقد 
وحضور كبير من الطالبات ومنسوبات الكلية

الجبيل كلية  في  الطالبية  األندية   شاركت 
اليوم تفعيل  في  الطالبات  فرع   الجامعية- 
نادي من:  كٌل  قام  حيث  للمعلم،   العالمي 
نادي األعمال،  إدارة  نادي  التطوعي،   رفد 
القادة إعداد  ونادي  الداخلي   التصميم 
التذكارية الهدايا  لتوزيع  أركان   بتنظيم 
من المقدمة  والعرفان  الشكر   وعبارات 
 الطالبات إلى منسوبات الكلية األكاديميات،
كبير إعجاب  و  تفاعل  النشاط   كما لقي هذا 

من الطالبات ومنسوبات الكلية



  اإلفطار الخارجي 

 نظم مجلس الطالبات في الكلية اإلفطار الخارجي والذي يهدف إلى نشر البهجة
.وإضافة الطابع الترفيهي في أرجاء الكلية وبين الطالبات

ريفي مبسط مما بطابع  الترفيهية  الفعاليات  العديد من  على  النشاط   احتوى 
 أضفى لمسة جمالية للمكان، وقد تم تنسيق 13 ركنًا لدعم المشاريع الصغيرة،

  . باإلضافة إلى األلعاب الحركية
األهداف النشاط  حقق  حيث  وموظفة،  طالبة   950 يقارب  ما  الحضور  عدد   بلغ 

المرجًوة

"يوم نشاط  الطالبات  فرع  الجامعية-  الجبيل  بكلية  اإلنجليزية   اللغة  نادي   نظم 
التحضيرية حيث  تضمن النشاط ثالث  األلعاب"، والذي استهدف طالبات السنة 
 تحديات ممتعة و مفيدة، بحيث يمكن للطالبات اختبار ثقافتهن في بيئة ممتعة و

مريحة
اإلنجليزية، باللغة  معقدة  جمل  نطق  الثاني:  والتحدي  التهجئة،  األول:   التحدي 

 وشكل التحدي األخير فرق تنافسية بين الطالبات لإلجابة على أسئلة متنوعة
 فازت الطالبة ميسون الدخيل بتحدي التهجئة وتحدي الجمل المعقدة،  كما          
الدوسري، لمى  القحطاني،  شذى  الطالبات:  من  مجموعة  األخير  بالتحدي   فاز 

سماهر الغامدي، أسماء الخالدي

 يوم األلعاب 



الدورات التدريبية والمحاضرات

How to start your concept  2 برنامج البحث العلمي

IMind Mapالمتحدث البارع

Team-Viewer ساعة برمجة

بدايتي

Electronic Basics

How to be an effective 
leader أنا في تقدم مستمر

 Presentation skillsالمعرفة وقود المستقبل

A Beginner Photography سلسلة نجاح الطالب

 Paper Prototypingسلسلة وقفات مع النفس 

كيف عاملهم

مهارات التكيف في الحياة الجامعية

Presentation of 
Time Management 

إدارة الوقت

ً
كن مطمئنا


