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Transforming lives & communities through learning التعلم والمجتمعات من خالل  األفراد  حياة  نقلة في  إحداث 

أكثر  تأسيسها  منذ  الجامعية  الجبيل  كلية  خريجي  عدد  تجاوز       
نسبة  وبلغت  التخصصات،  مختلف  من  وخريجة  خريج   ٢٥٠٠ من 

٢٠١٧م. عام  نهاية  حتى   ٪  ٨٩ توظيفهم 

     JUC graduates have exceeded 2500 students 
until 2017 from different majors and specializa-
tions. According to recent statistics, 89% of 
them are currently employed.

     تأسست كلية الجبيل الجامعية التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع عام 
٢٠٠٦م؛ لتحقيق أهداف الهيئة الملكية في تطوير المصادر البشرية ولتوفير 
القوى العاملة السعودية مع التعليم العالي والتدريب بحيث يمكنهم من 

إدارة نمو االقتصاد في المملكة بشكل صحيح في مختلف قطاعاته.

     Jubail University College (JUC) was established in 
2006 as an affiliate of the Royal Commission in Jubail 
& Yanbu to meet the Royal Commission’s objectives 
in developing human resources. JUC provides a 
high-educated and high-trained Saudi manpower to 
the Kingdom’s growing economy. 

     JUC will be regionally and nationally recognized 
for providing students with transformative educa-
tional experiences that are responsive to the needs 
of the community. 

Vision:

     To pursue excellence in higher education 
through quality academic programs and 
research and engage positively with all stake-
holders to maintain a sustainable growth of the 
society.

Mission:

     JUC provides a wide range of services to the 
students, including:
1.  Financial benefits.

2.  Health care.

3. Dormitory.

 Graduates:

Students Services:

رفاهية  لتعزيز  والخدمات  المزايا  الكلية مجموعة واسعة من  تقدم       
الطالب، ومنها:
١. مكافأة مالية.

٢. الرعاية الطبية.
٣. السكن المالئم.

المزايا التي تقدمها الكلية لطالبها:



ا بتزويد طالبها  ا وإقليميً  محليً
ً

     أن تكون كلية الجبيل الجامعية معروفة
وطالباتها بخبرات تعليمية قادرة على تلبية احتياجات المجتمع.

الرؤية:

برامج  العالي من خالل تقديم  التعليم  التميز في  لتحقيق       السعي 
المهتمين  كافة  مع  اإليجابية  والمشاركة  جودة،  ذات  أكاديمية  وأبحاث 

للحفاظ على التنمية المستدامة للمجتمع.

الجودةالرسالة:
Quality

فريق العمل
Teamwork

IDEA

االبتكار
Innovation

التوازن
Balance

االلتزام
Commitment

الرعاية
Caring

النزاهة
Integrity

قياس التفوق من خالل األثر
Measuring excellence 

by impact

قيمنا
Our Values

الهندسة الميكانيكية
ME الهندسة المدنية1

CE علوم الحاسب اآللي2
CS نظم المعلومات اإلدارية3

MIS إدارة األعمال4
BUS 5

سلسة إدارة اإلمدادات
SCM المحاسبة6

ACCT إدارة الموارد البشرية7
HR اللغة اإلنجليزية8

ENG التصميم الداخلي9
ID 10


