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رؤية الكلية

رسالة الكلية

       أن تكون كلية الجبيل الجامعية معروفة محليًا وإقليميًا بتزويد طالبها وطالباتها بخبرات 
تعليمية قادرة على تلبية احتياجات المجتمع.

       السعي لتحقيق التميز في التعليم العالي من خالل تقديم برامج وأبحاث أكاديمية ذات
جودة عالية والمشاركة اإليجابية مع كافة المهتمين للحفاظ على التنمية المستدامة للمجتمع.
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العدد كلمة 

     إن للحياة بما فيها من تجارب أن تصقل شخصية الفرد واضعًة يدها
الشخصي الكيان  لتشكل  والمعنوية  المحسوسة  السمات  الموروث من  بيد 

الفرد. لذا كان لكل منا تجاربه وخبراته، أحاسيسه الذاتي لذلك  واالعتبار 
ومشاعره، قيمه ومبادئه. وبالرغم من ذلك نجد أنفسنا نسعى إلى مسخ ما

الزمان لنضع تصورات غيرنا وأمزجتهم في قوالب تتفق مع أهوائنا. لَم ُبِنَي مع 
يتفقوا أن  أحبائك  لماذا يجب على  تغيير هوياتهم؟ أجل هوياتهم!  أحبائنا على  نرغم 

أذواقهم. الخارجية، ولربما  العليا، مظاهرهم  معك في كل شيء؟ مثلهم 

     أجل عزيزي القارئ لك الحق في النصح والتوجيه، وللطرف اآلخر خيار األخذ برأيك وتبنيه
أو تركه خلف ظهره. بل إن اختالف اآلراء قد يكون سببًا في قدح البعض بشخوص أقرب الناس

إليهم ولربما كان هذا أحد األسباب الجوهرية لتكون أولى صدوع العالقة.

     من المنطقي أن ُتبنى العالقات تكامليًا بناًء على االختالفات الشخصية. لذا تتطلب العالقات
الشخصين بين  الرابط  بحيث يكون تفهم االختالفات هو  بين األطراف،  توازنًا فكريًا وعاطفيًا  االجتماعية 

ال أن ُيكِره أحُدهما اآلخَر لتبني أفكاره.

     فإن كان الحب هو مكنونك البنك، أو ابنتك، أو زوجتك، أو أخيك، أو صديقك... عليك أن تدع له مجاًال حرًا
لبناء قناعاته! فسحة واسعة ليبني نفسه من خالل تجاربه ال تجاربك أنت، وأن ال تطلق عليه أحكامك بعنده،

التقني، التطور  ما عشنا عصر  لمجتمعاتهم  المخترعون  البشر لالكتشاف، فلو استمع  إال طبيعة  فما ذلك 
وإبداع. بعد جيل دون تطور  جيًال  المجتمعية  الكيانات  ولتواترت  أفكار متكررة وقناعات متماثلة،  ولتشكلت 

وقد يزعم البعض أن إلغائهم لحقوق الغير من القريبين في بناء القناعات واآلراء ليس إال صدق الحب!
فالحب في العالقات سالح ذو حدين، قد يكون له من النتائج ما شأنه تحقيق االعتبارات الذاتية 

لنا أن نجعل منه إكسيرًا سحريًا  لألفراد دون السطو على قناعاتهم ليصنع بذلك المعجزات! تمامًا كما أن 
متوازنة! بمجتمعات  ونحيا  بعالقات صحية  لننعم  والنفوس  القلوب  لكثير من 

الذاتي االعتبار 

ا�ستاذة بشائر العيد
مساعدة وكيلة الكلية لفرع الطالبات

الجامعـ



وأحداث أخبار 
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سمو أمير المنطقة الشرقية
يرعى تخريج طالب قطاع كليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل

       رعى صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، مساء 
األربعاء، وبحضور صاحب السمو األمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، 

حفل تخرج 1513 طالب من قطاع الكليات والمعاهد في الهيئة الملكية بالجبيل في مركز الملك عبد الله 
الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

       ولدى وصول سمو أمير المنطقة الشرقية لمقر الحفل عزف السالم الملكي، ثم بدأ الحفل بآيات عطرة 
من القرآن الكريم. بعد ذلك ألقى مدير عام قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور علي بن 
حسن عسيري كلمة أكد فيها أن للتقدم والتطور والنجاح قصصًا تبدأ برؤية، ولذا وضعت قيادتنا -بفضل الله 

تعالى- هذا األمر نصب أعينها فكانت رؤية 2030.

       وقال الدكتور العسيري "يا صاحب السمو اليوم تسعد قلوب 1513 طالبًا في قطاع الكليات والمعاهد 
بالهيئة الملكية بالجبيل، وهم ونحن نرى ثمار حصاد هذه السنين من السهر والجهد، وتزداد سعادتهم برؤية 

سموكم الكريم مشاركًا إياهم هذه الفرحة، في ليلة ستبقى ذكراها محفورة في الوجدان مدى الزمن." ثم 
وجه الدكتور عسيري حديثه للخريجين قائًال: "أبنائي الطالب حان وقت الوفاء أيها األوفياء، وطنكم الذي قدم 
الكثير يستحق منكم الوفاء، ينتظر منكم نتاج العقول النيرة، والسواعد الطاهرة، والقلوب البيضاء التي تقدر 

العطاء فتثمر الوفاء."

       عقب ذلك ُعرض فيلم (الرؤية والقطاع) والذي استعرض خطط وجهود قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة 
الملكية بالجبيل في سبيل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030." تال ذلك كلمة الخريجين التي ألقاها 

بالنيابة عن زمالئه الخريج إبراهيم المقيط وقال فيها: "يا سيدي اسمح لي نيابة عن زمالئي أن أقول لكم ولهذا 
الوطن في محفل الفخر والفرح هذا، أننا نعاهد الله أن نكون لهذا الوطن من المخلصين لتحقيق أمنه وأمانه، 

مشاركين في بنائه وتحقيق سؤدده". وأضاف قائًال: "نحتفي اليوم بأننا سننزل لميدان العمل نذود عن وطننا 
بعقولنا ووعينا وما تعلمناه من علٍم رصين في كلياتنا ومعاهدنا كما يذود عنه جنودنا المرابطون على ثغور 

وطن العز والفخر، وطن الحزم والعزم، وطن الكرامة والذود عن الحمى ونصرة الجار والمستجير." ثم أقيمت 
الوقفة األكاديمية للخريجين.

       وفي ختام الحفل كرم سمو راعي الحفل الشركات الراعية للحفل، والطالب األوائل على مستوى القطاع. 
ثم قدم طالب قطاع الكليات والمعاهد لسموه هدية تذكارية والتقطت الصور التذكارية.



حرم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية
ترعى تخريج 242 خريجة من كلية الجبيل الجامعية

       تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو األميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل 
سعود حرم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، أقامت كلية الجبيل 

الجامعية حفل التخرج الخامس لطالباتها مساء يوم الخميس 23 رجب 1438هـ، في 
مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية. ويضم الحفل 

خريجات الكلية للعام الجامعي 1438-1437 هـ الالتي بلغ عددهن 242 خريجة بدرجة
البكالوريوس من مختلف أقسام الكلية على النحو التالي: 47 خريجة من قسم إدارة األعمال، 

و62 خريجة من قسم نظم المعلومات اإلدارية، و59 خريجة من قسم اللغة اإلنجليزية، و36 
خريجة من قسم الحاسب اآللي، و38 خريجة من قسم التصميم الداخلي.

       ابتدأ الحفل بالسالم الملكي، ثم اسُتهل البرنامج بآيات من الذكر الحكيم. عقب ذلك انطلقت 
المسيرة األكاديمية للهيئة التعليمية والخريجات. ثم ُعِرَض الفيلم الوثائقي (عقٌد من اإلنجاز) والذي 

يلخص أهم إنجازات الكلية خالل عقد من الزمان.

       ثم ألقت الخريجة فاطمة أبو بشيت كلمة الخريجات، والتي أشارت فيها إلى أهمية الجهود المبذولة من 
القائمين على الكلية لتصل الطالبات إلى ذروة النجاح بانتقالهن إلى ميادين العمل متسلحات بالعلوم 

والمعارف. بعد ذلك ألقت الطالبة فرح الثنيان قصيدة بعنوان (تهانينا) للشاعر محمد علوش، هنأت من خاللها 
الخريجات لما تحقق من نجاح، وهنأت الوطن بتلك الطاقات الواعدة.

       ألقت بعد ذلك سعادة وكيلة الكلية لفرع الطالبات كلمتها بهذه المناسبة والتي أهدت من خاللها هذا اإلنجاز إلى 
الوطن. كما جددت الترحيب بسمو راعية الحفل، وأوصت الخريجات بمواصلة الجد والمسير ليكن جزًء من نهضة هذا 

الوطن. اختتم البرنامج بتكريم الخريجات ورعاة الحفل.
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الكلية تحصل على العضوية المؤسسية في أكاديمية أوراكل 

       ضمن سعيها إلى بناء الشراكات االستراتيجية البناءة 
انضمت الكلية مؤخرًا إلى أكاديمية أوراكل حيث حصلت 

على العضوية المؤسسية في األكاديمية. وتضم 
األكاديمية عددًا من المؤسسات التعليمية بأكثر من 100 

دولة، حيث تهتم بتطوير تعليم علوم الحاسب اآللي 
عالميًا. ويتجاوز إجمالي الطلبة المستفيدين من األكاديمية 

الثالثة ماليين سنويًا. وتمّكن عضوية الكلية أعضاء هيئة 
التدريس والطلبة من االستفادة المعرفية والمهارية التي 

تشمل العديد من المجاالت ذات العالقة بعلوم الحاسب 
اآللي، بما في ذلك تطوير المناهج األكاديمية، والبرمجة، 
والتدريب المهني المتخصص، والبحث العلمي، والموارد 

التعليمية والتدريبية، وغيرها.

وأحداث أخبار 
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سعادة مدير الكلية يدشن برنامج السجل المهاري

       دشن سعادة مدير الكلية الدكتور ماهر الغانم وبحضور وكالء الكلية بالفرعين برنامج السجل المهاري 
الطالبي، والذي يهدف إلى توثيق مهارات الطلبة التي اكتسبوها خالل الدراسة الجامعية، وتزويدهم بوثيقة 

رسمية توضح المهارات المهنية والشخصية للطالب أو الطالبة. من شأن السجل تحفيز الطلبة لتطوير أنفسهم، 
وتنمية مهاراتهم في المجاالت الالمنهجية بما يثري سيرهم الذاتية. هذا إضافًة إلى رفع نسبة المستفيدين 
من األنشطة الطالبية، وتوثيق مشاركاتهم وجهودهم المبذولة في األنشطة، وتفاعلهم مع الحياة الجامعية.
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أكاديميات

فرع الطالبات يطلق 13 منشورª علمي©
       نتيجة لسعي الكلية إلى دعم البحث العلمي كأحد أدوات بناء المجتمعات 

المعرفية وسعيها إلى تحقيق التميز في التعليم العالي بأعلى المستويات 
المحلية واإلقليمية تم نشر عدد من األوراق البحثية والكتب العلمية في مجاالت 

علمية عديدة. فقد بلغ إجمالي ما تم نشره من البحوث العلمية الـ10 من قبل 
قسم الدراسات العامة، وقسم إدارة األعمال، وقسم اللغة اإلنجليزية، وقسم 

علوم وهندسة الحاسب اآللي. إضافة إلى ذلك تم نشر ثالثة كتب نتاج الدراسات 
العلمية التي أجرتها كل من الدكتورة ندى السماعيل من قسم الدراسات العامة، 

والدكتورة أبيرامي سيفيكومار من قسم إدارة األعمال، واألستاذة مها الحجي من قسم 
اللغة اإلنجليزية. هذا وتستمر الكلية في دعمها لتحقيق المزيد من اإلنجازات العلمية.

       وفيما يلي بيان بالمنشورات العلمية كما وردت باللغة اإلنجليزية:

       أوًال: األوراق البحثية

• “Exploring the Impact of Assessment and Teaching Strategies in the Attainment 
of Course Learning Outcomes in Business Program” , “Gauging the Unique 
Developmental Strategies Towards Human Resource at Saudi Aramco” 
by Dr. Asha Alexander
• “Do the Standards of the National Commission for Academic Accreditation& 
Assessment (NCAAA) Lead to Organization Excellence” by Dr. Ghadah Al Saleh                                                                                                                                                                                 
• “A Study on the Analysis of Relationship between Employees Occupational 
Needs and Organizational Commitment” by Dr. Suja Sundram
• “Financial Analysis Report 2013 of Johnson & Johnson for Investors Information” 
by Dr. Abirami Devi Sivakumar 
• “Unravelling Exceptional Acetylene and Carbon Dioxide Adsorption within a 
Tetra-amide Functionalized Metal- Organic Framework” by Dr. Nada Al Smail
• “Pilot Implementation of the E-Learning Program at JUC-Female Branch – An 
Evaluation” by Ms. Joana Yasol-Vicente & Ms. Ethel Chua
• “Preferences and Stylistic of Discourse Markers Among Saudi EFL Learners” 
by Ms. Maryam Alshareef
• “Educational Data Mining and Learning Analytics – Educational Assistance for 
Teaching & Learning” by Ms. Kavitha Ganesan
• “KSAALT – What Have you Done to Me?” by Ms. Ethel Chua

       ثانيًا: الكتب العلمية

• “Functionalized Metal-Organic Frameworks” by Dr. Nada Al Smail
• “E- Commerce” by Dr. Abirami Devi Sivakumar
• “English Present Perfect Acquisition The Effect of Noticing L1/L2 
Differences” by Ms. Maha Hejji
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قسم التصميم الداخلي يقيم 
ندوة توعوية للعادات الصحيحة في الحياة المهنية

       أقام قسم التصميم الداخلي بالتعاون مع مستشفى الهيئة الملكية ندوة توعوية للعادات الصحيحة أثناء 
العمل والممارسات الحياتية المختلفة. خالل الندوة، قدمت أخصائية العالج الطبيعي مريم الشمري شرحًا 
مفصًال ألوضاع الجلوس الصحية أثناء العمل، وأوضاع الوقوف المناسبة، كما قدمت نصائح مختلفة ألوضاع 

استخدام أجهزة الحاسب اآللي المكتبي. إضافة إلى ذلك قامت األخصائية بعمل عدة اختبارات قياسية لتعرف 
كل من الحاضرات ما تحتاج إليه من ممارسات صحيحة لتنعم بحياة أفضل ولتجنب أية مضاعفات قد تنشأ من قلة 

الوعي بمخاطر بعض أوضاع الجسم.

       شرفت الندوة بحضور وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس من جميع أقسام الكلية. 
في الختام أبدت األخصائية حرصها على استمرار التوعية والتثقيف حتى ينعم الجميع بحياة صحية سعيدة. 

وكالة الكلية للشؤون ا�كاديمية بفرع الطالبات تنظم
ورشة عمل "تطوير المناهج وفق© °جراءات كلية الجبيل الجامعية"

       نظمت وكالة الشؤون األكاديمية بفرع الطالبات ورشة عمل قدمتها رئيسة لجنة تطوير المناهج، 
الدكتورة فازوكي تامبيراجا، تحت عنوان "تطوير المناهج وفقًا إلجراءات كلية الجبيل الجامعية". أقيمت 

الورشة ألعضاء هيئة التدريس في الكلية بفرعيها على مدى جلستين تدريبيتين. استهدفت الورشة أعضاء 
هيئة التدريس الجدد، والذين يتطلعون لتنمية معارفهم فيما يخص ممارسات تطوير المناهج األكاديمية 

في الكلية.

       شملت الجلسة التدريبية األولى مقدمة حول متطلبات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي، 
إضافة إلى استعراض معلومات عامة عن المناهج والخطط الدراسية للبرامج األكاديمية في الكلية. بينما 

تضمنت الجلسة الثانية التوعية بأنظمة ولوائح وإجراءات الكلية المعتمدة رسميًا.

       حضر الدورة قرابة الـ70 من أعضاء هيئة التدريس بفرعي الكلية.

• “Exploring the Impact of Assessment and Teaching Strategies in the Attainment 
of Course Learning Outcomes in Business Program” , “Gauging the Unique 
Developmental Strategies Towards Human Resource at Saudi Aramco” 
by Dr. Asha Alexander
• “Do the Standards of the National Commission for Academic Accreditation& 
Assessment (NCAAA) Lead to Organization Excellence” by Dr. Ghadah Al Saleh                                                                                                                                                                                 
• “A Study on the Analysis of Relationship between Employees Occupational 
Needs and Organizational Commitment” by Dr. Suja Sundram
• “Financial Analysis Report 2013 of Johnson & Johnson for Investors Information” 
by Dr. Abirami Devi Sivakumar 
• “Unravelling Exceptional Acetylene and Carbon Dioxide Adsorption within a 
Tetra-amide Functionalized Metal- Organic Framework” by Dr. Nada Al Smail
• “Pilot Implementation of the E-Learning Program at JUC-Female Branch – An 
Evaluation” by Ms. Joana Yasol-Vicente & Ms. Ethel Chua
• “Preferences and Stylistic of Discourse Markers Among Saudi EFL Learners” 
by Ms. Maryam Alshareef
• “Educational Data Mining and Learning Analytics – Educational Assistance for 
Teaching & Learning” by Ms. Kavitha Ganesan
• “KSAALT – What Have you Done to Me?” by Ms. Ethel Chua

التعليم لمستقبل مستدام

       نظم قسم التصميم الداخلي معرضًا لملخصات بحوث علمية تحت 
عنوان "التعليم لمستقبل مستدام". تركزت مواضيع البحوث المشاركة 

بالمعرض على االستدامة في التعليم، حيث عكست الملخصات المعروضة 
الوعي العام بمفهوم االستدامة، وأهمية إعادة توجيه التعليم لدعم قضايا

وثقافة االستدامة. يهدف المعرض بشكل رئيس إلى رفع مستوى التعليم 
 والتعلم من أجل التنمية المستدامة على جميع المستويات وفي جميع السياقات االجتماعية تبعًا لمبادرات 

    اليونسكو.

       تم تقديم 16 ملخصًا من قبل أعضاء هيئة التدريس من مختلف أقسام الكلية بفرعيها. أسهم المعرض 
         في خلق أجواء مشجعة للبحث العلمي ونتج عنه شراكات بحثية بين أعضاء هيئة التدريس من األقسام 

           المختلفة.
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الجامعية الحياة 

وحدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر تنظم
ملتقى الخريجات ”خبرة“

       انطالقًا من حرص الكلية على تعزيز العالقة مع خريجاتها، وسعيًا إلى تطوير 
مخرجات الكلية بما يتناسب ويتواءم مع احتياجات سوق العمل أقامت وحدة خدمة 

المجتمع والتعليم المستمر لقاًء مع خريجات الكلية تحت شعار "خبرة ". شملت أهداف 
اللقاء مد جسور التواصل بين الكلية وخريجاتها، والحصول على التغذية الراجعة من الخريجات 

فيما يخص الحالة المهنية لكل منهن وربط ذلك بتخصصاتهن الدراسية، والمساهمة في 
تطوير المحتوى األكاديمي في الكلية بما يلبي متطلبات سوق العمل. خالل اللقاء تم 

استعراض إحصائيات الخريجات ونسب التوظيف من كل قسم، كما تم تسليط الضوء على أهم 
الوظائف المطلوبة في سوق العمل وفقًا للتخصصات الدراسية. 

       تم عقد حلقات نقاش خاصة بكل قسم من األقسام األكاديمية، حيث تمت مناقشة عدد من 
الموضوعات تشمل الصعوبات التي تواجه الخريجة للحصول على وظيفة، ومعدالت الرواتب للوظائف 

المطلوبة في سوق العمل، ومدى مالءمة الوظائف المطلوبة في سوق العمل للتخصص والدرجة العلمية 
للخريجة، إضافة إلى مالءمة الوظائف المتاحة داخل مدينة الجبيل ألعداد الخريجات. هذا وتمت مناقشة المهارات 

التي لم يتم التدريب عليها أو اكتسابها خالل فترة الدراسة، ونقاط الضعف والقوة في المواد الدراسية للكلية، 
ومدى معرفة سوق العمل بالكلية، وسهولة أو صعوبة الحصول على الوظائف الحكومية.



GOODAT مناظرة 

 GOODAT بمبادرة من شركة       
نظم نادي إدارة األعمال بفرع الطالبات 

GOODAT Debate مسابقة تحت شعار 
Competition. وهي مناظرة تنافسية 
تهدف إلى تطوير مهارات المحاورة لدى 

الطالبات من خالل مناظرة الفرق 
المشاركة في قضايا متعلقة 

االجتماعية. بالمسؤولية 

       شارك أعضاء من هيئة تدريس 
قسم إدارة األعمال في لجنة تحكيم 

المسابقة. كما حصلت  الفائزات على 
جوائز نقدية مقدمة من الشركة الراعية.

الجامعية الحياة 
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المعدية الوقاية من ا�مراض  محاضرة 

       نفذ قسم التوجيه واإلرشاد بالتعاون مع برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية المحاضرة التوعوية 
الوبائية  المفهوم الشامل للفاشيات  المحاضرة على تعريف  المعدية. اشتملت  للوقاية من األمراض 

واألمراض المعدية بشكل عام، باإلضافة إلى شرح األمراض المنقولة جنسيًا وسبل الوقاية منها. كما تم 
عرض نبذة عن المغالطات الثقافية الشائعة حول األمراض المعدية. قدم المحاضرة الدكتور محمد الطراودة 

العديد من أسئلة للطالب حيث  الهيئة الملكية للجبيل وأجاب على  استشاري األمراض المعدية بمستشفى 
48 طالبًا. حضر البرنامج 

الدراسية المجموعات  برنامج  اختتام 

       اختتم النادي االجتماعي برنامج المجموعات الدراسية، الذي اشتمل على مجموعتين لمادتي اإلحصاء 
البرنامج إلى تفعيل روح  والكيمياء، قام بتقديمها كل من الطالبين مسفر القحطاني ومحمد الغامدي. يهدف 
المنافسة وإعداد جيل ريادي يؤدي دور بارز عبر الخاصية [الكريزماتية] القيادية، وتحقيق مبدأ التعلم والمشاركة 

برامج دعم وتقوية لزمالئهم  أكاديميًا أن يقدموا  المتميزين  يتيح للطلبة  المجتمعية حيث  ضمن المسؤولية 
11 أسبوعًا بواقع لقاء واحد أسبوعي، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج   المتعثرين. استمر البرنامج لمدة 

    58 طالبًا.



معرض إرث
 

       نظرًا للتنوع العمراني الذي يتميز به التراث السعودي نتيجًة التساع 
ن نادي التصميم الداخلي  المملكة وتعدد ِصالتها الحضارية وخصائصها البيئية دشَّ

بفرع الطالبات، بالتعاون مع قسم التصميم الداخلي، وتحديدًا طالبات مادة التراث 
العمراني السعودي، معرض ِإرث. يهدف المعرض إلى ترسيخ مفاهيم التراث 

العمراني لدى الطالبات وتعريفهن بمزايا العمران السعودي. وقد اشتمل على عدة 
أركان تمثل مناطق المملكة الكبرى عن طريق عمل نماذج مصغرة تحتوي على جميع 

عناصر المنطقة المرغوب تمثيلها، باإلضافة إلى استضافة جهات متخّصصة في تحضير 
أصناٍف متنوعة من الطعام الشعبي. الجدير بالذكر أن المعرض استقبل عددًا كبيرًا من 

الزائرات من منسوبات الكلية، إضافة إلى عدد من طالبات مدارس البنات الثانوية بمدينة الجبيل.
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أنا عند ظن عبدي بي 

       بالتعاون مع عضو هيئة التدريس بفرع الطالب لكلية 
الجبيل الجامعية سعادة الدكتور وليد الباللي نظم النادي 

الديني في فرع الطالبات محاضرة بعنوان (انا عند ظن 
عبدي بي). ناقش خاللها سعادة الدكتور عدة محاور 

شملت إيضاح معنى حسن الظن بالله، ومناقشة 
أحوال القلوب، إضافة إلى أساليب حسن الظن بالله. 

هذا وقد ُختمت المحاضرة بذكر ثمار حسن الظن 
بالله والمواضع التي يتجسد فيها حسن الظن بالله 

سبحانه وتعالى.



الجبيل  بمحافظة  المخدرات  إدارة مكافحة  بالتعاون مع 
"استهداف وضحايا" برنامج  الطالب ينظم  بفرع  النادي االجتماعي 

       بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة الجبيل نظم النادي االجتماعي برنامج أضرار المخدرات 
(استهداف وضحايا)، والذي استمر لمدة ثالثة أيام. اشتمل البرنامج على العديد من المحاور والتي تضمنت 

تقديم نبذٍة حول التعامل مع قضايا االتجار بالمخدرات، والجريمة المنظمة واإلرهاب، ودور المخدرات المباشر 
في دعم الفئات المتطرفة بالدعم االقتصادي. كما تمت اإلشارة إلى سمات االستهداف وخصوصًا للفئة 

الشبابية، وتغير أساليب المنظمات اإلجرامية، وتم إلقاء الضوء حول استهداف شباب الوطن ومقدراته حيث 
المخدرات بمختلف أشكالها. كما تم  العلمية والطبية تجاه  الحقائق  بالشباب وتغيير ثوابت وقيم  التغرير  يتم 
عرض بعض عينات المواد المضبوطة للتعرف على أشكالها وعواقب أضرارها؛ بهدف تحصين الشباب فكريًا 

ن سعادة مدير الشؤون  ضدها. تال ذلك توزيع الحقائب التوعوية على المستفيدين من الحضور، حيث ثمَّ
الريادي والمبادرة الدورية التي عهدت من الكلية وخصوصًا  الوقائية بمكافحة المخدرات بمحافظة الجبيل الدور 

500 حقيبة تثقيفية موصًال شكره وامتنانه لكافة اإلخوة بكلية الجبيل  بــ  في دعم برنامج الحقائب التوعوية 
85 طالبًا. البرنامج  الجامعية. بلغ عدد المستفيدين من 
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تقيم المستمر  والتعليم  المجتمع  خدمة  وحدة 
برنامج ريادة 2

       إن ما يمر به العالم اليوم من تطور وتقدم في المجاالت المعرفية والمهنية يخلق الحاجة إلى التنمية 
المقاييس.   بأفضل  المستدام  الصناعي مما يحقق اإلبداع  المتجددة للسوق  المتطلبات  تلبي  التي  المستمرة 

 ،2 وسعيًا لإلسهام في تلبية تلك المتطلبات نظمت وحدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر برنامج ريادة 
والذي يهدف إلى التثقيف بمفهوم ومجاالت وفرص ريادة األعمال وفقًا ألنظمة عمل المرأة السعودية. 
البرنامج طالبات الكلية المتدربات للفصل الدراسي الحالي من التخصصات كافة، إضافة إلى  شمل جمهور 

التربية بالجبيل. عدٍد من الطالبات المقبالت على التخرج من كلية 

2030، التي تركز على استثمار المهارات         ومن منطلق رؤية المملكة العربية السعودية التنموية 
واستغالل الفرص وتطوير األفكار لتتحول إلى منتجات وحلول تدعم الكلية األنشطة المماثلة. لذا تمت 

البرنامج إلى أهمية اإلبداع والتنافس المستدام لمواجهة التحديات المعاصرة الملحة بضرورة  اإلشارة خالل 
االستثمار فيما ُيتاح لدينا من موارد، بما في ذلك الموارد المالية والمادية والمعرفية والبشرية.

       الجدير بالذكر أن نادي إدارة األعمال بفرع الطالبات قد شارك في تفعيل البرنامج عبر تقديم عرضين 
تقديميين بعنوان "فرص االستثمار" وعنوان "التمكين الذاتي"، وتنظيم ركن خاص بهذا الموضوع. 

 إضافة إلى ذلك تمت دعوة عدد من الجهات الرائدة والمختصة بموضوع البرنامج في المنطقة، شملت 
  مركز أرامكو السعودية لريادة األعمال (واعد)، ومكتب العمل بمدينة الجبيل، و مركز التنمية الصناعية. 

      



الثاني ا�لعاب  يوم 

       في جو ترفيهي نظم المجلس الطالبي بفرع الطالبات نشاط (يوم األلعاب 2) بهدف الترويح 
عن الطالبات بعيدًا عن الضغوط الدراسية. تم تجهيز القاعة المتعددة األغراض بعدد من األلعاب 

اللوحية واإللكترونية والحركية. إضافة إلى ذلك شارك في  المختلفة للطالبات منها األلعاب  الترفيهية 
8 مشاريع. تفعيل النشاط عدد من المشاريع الناشئة والتي بلغ عددها 

       نال النشاط إقبال الطالبات حيث بلغ عدد المشاركات فيه وزائرات األركان 360 طالبة. 
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المستمر والتعليم  المجتمع  خدمة  وحدة 
للمجتمع وتعليمية  تدريبية  مبادرات   10 تنظم 

       امتدادًا لسعيها الحثيث لإلسهام في تحقيق رسالة الكلية بالتنمية المستدامة للمجتمع نظمت 
الكلية،  بالتعاون مع األقسام األكاديمية في  وحدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بفرع الطالبات، 
9 دورات في مجاالت متنوعة وغيرها من  عددًا من المبادرات التدريبية والتعليمية للمجتمع بمجموع 
المبادرات. تشمل المجاالت التي قدمت بها الدورات اللغة اإلنجليزية، والتصميم، والتصوير، وإدارة 

100 متدربة. األعمال. وقد بلغ إجمالي عدد المتدربات حوالي الـ

       يجدر بالذكر أيضًا أن الوحدة وجهت عددًا من مبادراتها المجانية وورش العمل المتخصصة 
التي تنظمها إلى جهات إدارية مختلفة مثل إدارة الروضات بالهيئة الملكية بالجبيل، ومركز 

العزيز للعلوم والتقنية (سايتك).   سلطان بن عبد 



بحضور قارب الـ 200 خريج
الكلية لرابطة خريجي  الثالث  اللقاء  عقد 

       ضمن خططه وبرامجه السنوية أقام مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالكلية لقاء الخريجين 
200 خريج من  الثالث، وذلك بفندق كران بحضور كبير من قبل الخريجين، حيث بلغ عدد الحضور قرابة الـ 

الخريج سليمان المشيطي،  الرابطة  اللقاء بكلمة ترحيبية من قبل رئيس  الدفعات األكاديمية. بدأ  مختلف 
أكد فيها على أهمية هذه اللقاءات ودورها في خلق بيئة متجانسة ومترابطة بين الكلية وخريجيها، وتخلل 

اللقاء مداخالت من قبل الخريجين أشادوا فيها بمثل هذه اللقاءات وأنها فرصة لتجديد العهد بالزمالء 
السابقين.

       هذا وقد تحدث مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر األستاذ نايف المقهوي عن أهمية ودور 
مجلس الرابطة ومدى حرص واهتمام إدارة الكلية بالدور المناط به.    
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 ورشة عمل صناعة ا�فالم

       نفذ المجلس الطالبي بفرع الطالبات ورشة عمل بعنوان (صناعة األفالم) لطالبات الكلية ومنسوباتها. 
قدمت الورشة الطالبة إبتهال العيد من قسم التصميم الداخلي. هدفت الدورة إلى تدريب المشاركات 
إنتاجها والتي تعتبر وسيلة مهمة إليصال األفكار  على أهم التقنيات المطلوبة لصناعة األفالم ومراحل 

ومخاطبة العالم. بدأت الورشة يومها األول بتدريب المشاركات على كتابة سيناريو األفالم وتسلسل 
أحداثها، وفي اليوم الثاني من الدورة نفذت المشاركات ما تعلمنه من الورشة عمليًا.



تمكين 3 – هاء 2

       أقام نادي التصميم الداخلي نشاط (تمكين 3) حيث استضاف المهندسة المعمارية شهد 
الداخلي في مكتب فكرة التصميم الهندسي، التي عرضت تجربتها  الشّدي، رئيسة قسم التصميم 

في العمل بعد التخرج والصعوبات التي واجهتها أو قد تواجهها خريجة التصميم الداخلي والعمارة، كما 
قدمت عددًا ن النصائح التي من شأنها إنجاح تجربة مهندسة التصميم والعمارة. 

       وبالتزامن مع النشاط تم تفعيل معرض هـ 2 (هوى، هوية، هواية)، والذي عرضت فيه مجموعة من 
الطالبات مشاريعهن التجارية. وفي ختام المعرض تم التصويت ألفضل ثالثة مشاريع من أصل ستة عشر 

مشروعًا مشاركًا بناًء على جودة المنتج المعروض وطريقة تسويقه. 

ا�ول الكشفي  اللقاء 

       ضمن مبادرات عشيرة جوالة كلية الجبيل الجامعية استضافت العشيرة أكثر من 42 جواًال في اللقاء 
بالجبيل بهدف تعارف أفراد جوالة القطاع  بالهيئة الملكية  الكليات والمعاهد  الكشفي األول لعشائر قطاع 

وتعزيز عملية التواصل فيما بينهم. خالل اللقاء ألقى مشرفو العشائر وهم األستاذ فايز الرشيد، واألستاذ 
الرزاق، واألستاذ محمد المسلم كلمات ترحيبية وتعريفية ببرامج وأنشطة العشائر خالل  العبد  عبد المنعم 

الفترة القادمة. بعد ذلك أقيمت ورش عمل لمناقشة التحديات التي تواجه عشائر الجوالة وسبل 
العشاء. الجميع وجبة  تناول  المستقبلية، ومن ثم  التطوير  مواجهتها ومشاريع 
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لمستقبلك خطط 

       افتتح كل من سعادة مدير كلية الجبيل الجامعية الدكتور ماهر الغانم، وسعادة مدير كلية الجبيل 
الصناعية الدكتور عيد الهاجري، وبحضور وكالء الشؤون األكاديمية وشؤون الطالب بالكليتين، معرض 

الجبيل الصناعية واستمر لمدة ثالثة  اللغة اإلنجليزية بكلية  «خطط لمستقبلك»، والذي أقيم في معهد 
بالكليتين،  المقدمة  بالتخصصات األكاديمية  التحضيرية  السنة  إلى تعريف طالب  المعرض  أيام. يهدف 

وأهميتها في سوق العمل واإلجابة عن استفساراتهم، وكذلك مساعدتهم في اختيار التخصص الذي 
يناسب قدراتهم. شهد المعرض إقباًال كبيرًا من الطالب، مما يشير إلى وعي الطالب بأهمية مثل هذه

الجامعية والمهنية. للطالب في رسم مسار حياته  الفعاليات ومساعدتها 

العلمي: كيف تجري دراسة علمية؟ البحث  برنامج 

       بتنظيم من مكتب خدمات الطالبات تم تنفيذ برنامج (البحث العلمي: كيف تجري دراسة علمية؟) 
الذي قدمته الدكتورة آشا ألكسندر، األستاذ المشارك ورئيسة قسم إدارة األعمال. البرنامج عبارة عن 

سلسلة من الدورات التدريبية في أساسيات البحث 
العلمي تتضمن عدة محاور: كيفية تحديد واختيار 
البحوث؛  العلمي وماهي مصادر  البحث  مشكلة 

الدراسة  وسائل جمع المعلومات واختيار فرضيات 
الدراسة  العلمي وخطوات  البحث  العلمية؛ مراحل 

الدراسة؛  نتائج  العلمي وتلخيص  البحث  كتابة  العلمية؛ 
للدراسة وكيفية  الالزمة  المصادر والمراجع  تحديد 

المراجع والمصادر. اختيارها وإجراءات وتوثيق 
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ا°مالء مسابقة 

       اإلمالء علٌم ُتعرُف بِه أصوُل رسِم الحروِف العربيِة من حيُث تصويُرها 
للمنطوِق، وهي من ألوان الثقافات والعلوم والمعارف. والهتمام وكالة 

الديني والثقافي، وبالتعاون  بالنادي  الجانب، ممثلة  الكلية لشؤون الطالب بهذا 
41 طالبًا. مع قسم الدراسات العامة، تمت إقامة "مسابقة اإلمالء" بمشاركة 

       وقد فاز بالمركز األول الطالب حزام العطاوي دون أي خطأ إمالئي. فيما فاز 
بالمركز الثاني خمسة طالب بخطأ إمالئي واحد وهم عقيل الجطيل، وحسين البدر، 

ومحمد الدجاني، وحسام الغامدي، وخالد الغامدي.

ا�ولية" "ا°سعافات  التدريبية  الدورة 

       بالتعاون مع برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية نظم مكتب خدمات الطالبات دورة 
اإلسعافات األولية لمنسوبات الكلية. أقيمت الدورة بهدف تعريف الطالبات بطرق اإلنعاش 

القلبي، وطرق التعامل مع حاالت فقدان الوعي للبالغين واألطفال. كما اشتملت على شرح 
كيفية التعامل مع حاالت نزيف الدم الشديدة والحروق الناتجة عن الكهرباء والنيران. 

       وقد قامت الطالبات بالتطبيق العملي لطرق اإلسعاف والتعامل مع اإلصابات 
الحرجة. والحاالت 
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الطالبات  بفرع  اÀلي  الحاسب  لنادي  ا�سبوعية  والتطبيقات  البرامج  سلسلة 

       نظم نادي الحاسب سلسلة من النشاطات األسبوعية تحت مسمى (تطبيق األسبوع)، وذلك بهدف 
البيانات بشكل آمن. بدأ النادي سلسلة تطبيقاته بشرح ماهية  نشر الوعي التقني والمساعدة على حفظ 

الرقمية.  الفايروسات  التخلص منها، وجهز ركنًا لصيانة األجهزة وإزالة  الفايروسات ومسبباتها وطرق 

       وفي ثاني تطبيقاته عرف النادي باختصارات الحاسب اآللي في توجيه األوامر اإللكترونية. إضافة إلى 
التطبيق العملي الذي  (التشفير اإللكتروني)، وشمل ذلك  ذلك تناولت السلسلة شرح كيفية واحتياجات 

شمل قسم تشفير األسماء وصنع (سوار) خاص للمشاركة لتوضيح فكرة التشفير، وقسم معرفة الرسالة 
الشفرة). المشفرة، ومسابقة (فك 

       وتناول التطبيق الرابع التعريف عن لغات البرمجة بطريقة سهلة الفهم لغير المختصين بعلوم الحاسب 
HTML وهي  اآللي. تم خالل ذلك إيضاح لغات البرمجة ووظيفة كل منها في صفحات اإلنترنت مثل لغة 
JavaScript   للتحكم  CSS المخصصة لتصميم الصفحات، ولغة  تعتبر كالهيكل للصفحة اإللكترونية، ولغة 

في صفحات اإلنترنت كالتنقل من صفحة ألخرى. 

       اختتم النادي سلسلة تطبيقاته بشرح مصطلح Disk Cryptor وهو نظام تشفير القرص الكامل 
ويندوز. مايكروسوفت  التشغيل  لنظام  المُصدر  والمفتوح 

إنجاز عمري 

       تحت شعار (عمري إنجاز) استضاف النادي الديني بكلية الجبيل الجامعية ملتقى نرتقي للفتيات التابع 
لمدرسة عائشة بنت أبي بكر الصديق بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وذلك إلقامة برنامج يهدف 

إلى تعزيز قيمة اإلنجاز. 

       تضمن البرنامج فقرات متنوعة: عرض مسرحي، ومحاضرة قصيرة، وأركان توعوية، ومسابقات 
التربية  البرنامج بحضور كبير من منسوبات الكلية، إضافة إلى منسوبات كلية  وسحوبات قيمة. حظي 

الثانوية. البنات  بالجبيل، ومدارس 
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فن التواصل مع اÀخرين 
 

       أقام نادي إعداد القادة وبالشراكة مع جمعية التأهيل االجتماعي 
"واعي" أمسية تدريبة بعنوان "فن التواصل مع اآلخرين"، قدمها الدكتور 

الغير المتفرغ لدى  التدريس بجامعة القصيم، والعضو  الربعي عضو هيئة  محمد 
الجامعة السعودية اإللكترونية. وكان تركيز المدرب على أن من أفضل المصادر 

في مهارات التعامل مع اآلخرين هو النهل من منهاج النبوة، ومعرفة كيفية تعامله 
صلى الله عليه وسلم مع أهله وأصحابه صغارًا وكبارًا بل وحتى مع أعدائه. شهدت 

130 طالب وطالبة.  األمسية حضورًا كبيرًا حيث بلغ عدد الحضور قرابة 

       وفي نهاية اللقاء أبدى الدكتور شكره للكلية ولنادي إعداد القادة على االستضافة 
وكرم الضيافة وخص بالشكر سعاد مدير الكلية لحرصه واهتمامه.

العام قارىء 

       أقام نادي اللغة اإلنجليزية بفرع الطالبات مسابقة قارئ العام التي تهدف إلى تعزيز وتشجيع القراءة 
للتعبير عن  الفرصة  بأنفسهن ومنحهن  الطالبات  باللغة اإلنجليزية. إضافة إلى ذلك، تعزز المسابقة ثقة 

التي قرأنها.  بالكتب  آرائهن 

       شاركت 9 طالبات في المسابقة، حيث تم تحكيم مشاركاتهن من قبل لجنة تضمنت 3 أعضاء 
من هيئة تدريس قسم اللغة اإلنجليزية. بدأت المسابقة بتخصيص 5-3 دقائق لكل متسابقة للتحدث 

عن الكتاب الذي اختارته وإبداء رأيها فيه. بعد ذلك أقصت لجنة التحكيم المشاركات األقل في 
مستوى األداء. تال ذلك طرح األسئلة للمتسابقات الالتي تجاوزن مرحلة اإلقصاء، وتم بناًء على 

الثاني  ذلك اختيار الفائزات بالمسابقة. احتلت المركز األول الطالبة أنوار الصومالي، والمركز 
الثالث واألخير الطالبة بسمة المترك. وفي نهاية  الطالبة ريما المدرع، بينما احتلت المركز 

اليلك  المسابقة األستاذة شيخة  اللغة االنجليزية ومشرفة  نادي  المسابقة، شكرت منظمة 
المثرية. المسابقات  المشاركة وحضور مثل هذه  المتسابقات والحضور، وشجعتهن على 
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الجامعية الحياة 
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قمة علوم الحاسب اÀلي

       نظم نادي علوم الحاسب اآللي مسابقة "قمة علوم الحاسب 2017" التي ُتعد من أكبر مسابقات 
و أنشطة نادي الحاسب اآللي والتي يتم تنفيذها سنويًا ،حيث تهدف إلى جمع الطاقات الشبابية في المفيد 

النافع وإشعال التنافس بين طالبات قسم علوم وهندسة الحاسب اآللي في الكلية مع طالبات أقسام 
الحاسب اآللي وتقنية المعلومات في الجامعات  األخرى على مستوى المنطقة الشرقية. تنافست طالبات 

الكلية مع طالبات قسم علوم الحاسب اآللي من جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، ومع طالبات كلية 
المجتمع ، حيث بلغ عدد المشاركات في المسابقة 70 طالبة مشاركة، فيما بلغ عدد الحضور 250.   

       اشتملت المسابقة على ثالث فقرات أساسية هي البرمجة، ومسابقة (Quiz wiz)، ومسابقة الدقيقة 
الواحدة. هذا وتم توزيع دروع تذكارية وجوائز مالية للثالثة مراكز األولى في فقرات المسابقة، وانتهت الفعالية 

بفوز طالبات جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

    19  

الرياضة للجميع

       شارك النادي الرياضي بكلية الجبيل الجامعية في تنظيم فعاليات برنامج «الرياضة للجميع» والذي أقامته 
إدارة الخدمات االجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل في النادي البحري بالفناتير يومي الجمعة والسبت 

21/5-20/ 1438هـ. اشتمل البرنامج على مجموعة من األقسام منها قسم اللياقة، وقسم كمال األجسام، 
وقسم الدراجات الهوائية، وقسم الغوص واأللعاب المائية، وقسم المشي والهرولة، وقسم الصالة المغلقة 

(البولنج وألعاب الفيديو)، وقسم الصحة والتثقيف الصحي، وقسم ألعاب األطفال، وقسم األلعاب الهوائية.

       أشرف أعضاء النادي على عدة فعاليات بما في ذلك تنظيم مباريات كرة القدم والطائرة، وتنظيم دخول 
الزوار وتوجيههم لألماكن المخصصة لهم، ومساعدة األطفال في أداء بعض األلعاب الرياضية، وغيرها.



الذاتية  السيرة  كتابة 

       من منطلق الحرص على تطوير الطالبات وتهيئتهن لتلبية متطلبات 
سوق العمل بعد التخرج نظم المجلس الطالبي بفرع الطالبات ورشة عمل 

بعنوان "كتابة السيرة الذاتية"، قدمتها الدكتورة ميرسي شيتا، أستاذ إدارة 
الكلية. عرضت خاللها د. ميرسي كيفية كتابة السيرة  األعمال المساعد، لطالبات 

الذاتية، وقدمت بعض النصائح التي يجب أن تتبعها الطالبة أو تتجنبها لدى عرضها 
الذاتية. السيرة  لمهاراتها في 
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الشتاء كرنفال 

       نظم المجلس الطالبي بفرع الطالبات كرنفال الشتاء الذي احتوى على العديد من 
إلى تخفيف  الشتاء  الكلية. يهدف كرنفال  الترفيهية لمنسوبات  األنشطة والفعاليات واأللعاب 
العبء الدراسي لدى الطالبات وإضفاء أجواء من المتعة والتجديد داخل الكلية. كما يهدف إلى 

18 مشروعًا من داخل الكلية وخارجها.  وقد القت الفعالية  دعم األسر المنتجة حيث تمت استضافة 
الكلية. الجميع من منسوبات  استحسان وإقبال 



إدارة ا�عمال المستجدين بقسم  الطالب  برنامج مساعدة 
       ضمن مبادرات نادي إدارة األعمال ُأقيم برنامج مساعدة الطالب المستجدين في تخصصي إدارة 

األعمال ونظم المعلومات اإلدارية، والذي يهدف لمساعدة الطالب المتعثر في إعداد الخطة الدراسية، 
وشرح أهمية اتباع الخطة الدراسية للطالب المستجدين، وتقديم نبذة عامة عن جميع مواد التخصص. 

كما يتم فيه طرح المشورة التي تفيد الطالب لمساعدته في التغلب على الصعوبات، وعقد اللقاءات 
التعريفية الدورية بين طالب القسم وأعضاء هيئة التدريس في مقر النادي.

الجامعية الحياة 
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المتنقلة المكتبة  مشروع 
       بتفعيل قسم الدراسات العامة أقيم مشروع المكتبة المتنقلة في الكلية، والذي يعد أحد أنشطة 

الكلية  العامة. أقيم المشروع بهدف تشجيع جميع منسوبات  الدراسات  التابعة لقسم  العربية  اللغة  مقررات 
من طالبات وموظفات وأعضاء هيئة تدريس على القراءة وتطوير الذات وتوسيع مجاالت االطالع وتسهيل 

طرق الوصول للمعلومات واألفكار ووجهات النظر المختلفة على جميع األصعدة بما يتناسب مع قيم 
ل المشروع تحت إشراف األستاذة نادية الشريف وإعداد وتنفيذ المتدربة  ومبادئ مجتمعنا وديننا الحنيف. ُفعِّ

المساعدة سارة القحطاني. وقد شمل الفريق التطوعي القائم على المشروع ست طالبات هن نورة الحزيم، 
وشوق الغامدي، ومجدا الخاطر، وريم الدوسري، وضي الشمري، وراوية القرشي.

       أقيم هذا المشروع بناًء على حاجة الفئة المستهدفة، بما في ذلك الطالبات على وجه الخصوص، وعلى 
ذلك تم توفير أكبر عدد ممكن من الكتب ذات المواضيع المختلفة التي تناسب حاجة الجميع.

       تم جمع المعلومات لتحديد نوع الكتب المرغوبة كخطوة أولى على عتبة هذا المشروع، وذلك عن طريق
الثانية فتمثلت في  أما الخطوة  الكلية في مختلف المستويات والتخصصات.  توزيع استبيان على طالبات 

توفير الكتب فعليًا استنادًا على نتائج االستبيان. الجدير بالذكر أنه تم شراء الكتب عن طريق أحد المتبرعات 
الداعمات لفكرة المكتبة من خارج الكلية. من جانب آخر تم استقبال تبرعات الطالبات من الكتب كمساهمة 

منهن في دعم وتطوير المشروع.

       أتاح مشروع المكتبة المتنقلة للطالبات فرصة مشاركة وجهات النظر المختلفة عن محتوى الكتب، مما 
الجميع من مشاركة لألفكار وتشجيع بعضهن لبعض وتوسيع مداركهن وأساليب تفكيرهن  بالفائدة على  عاد 

في مختلف المواضيع ذات الطابع الفكري واللغوي.

1437/1438هـ بتقديم         انتهى مشروع المكتبة المتنقلة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
هدايا رمزية مرفقة ببطاقات عرفان لمن دعم وحفز القائمات على المشروع آملين استمرار مثل هذا النوع 

الفعالة. من األنشطة 



المفتوح الرياضي  اليوم 
       أقامت عشيرة الجوالة فعاليات اليوم الرياضي المفتوح بملعب 

لحماية  السعودية  العربية  الكشافة  الكلية وذلك ضمن فعاليات جمعية 
الفعاليات على المالعب الصابونية  النشء من االنحراف الفكري. اشتملت 
لكرة القدم، وكرة الطائرة، واأللعاب الهوائية. شارك في فعالياته أكثر من 

50 طالبًا.
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2 ملتقى وميض 

       سعيًا إلى إثراء المجتمع وإتاحة الفرص أمام المثقفات لتبادل تجاربهن أطلق النادي الثقافي فعاليات ملتقى 
2 الذي استمر لمدة أسبوع. تم افتتاح البرنامج المسرحي للملتقى يوم الثالثاء بمحاورة بين اليأس  وميض 
الثنيان وندى  الثقافي بشاير مجرشي، قدمتها الطالبتان فرح  بالنادي  الخريجة وعضو الشرف  والنهوض بقلم 
العتيبي. خالل البرنامج تمت استضافة الروائي الدكتور سعود الشعالن بمحور الرواية والثقافة. إضافة إلى 

األستاذة عالية نوح، ضمن محور صناعة المثقف. وقد أقيم على هامش الملتقى معرض "نور على نور"، 
والذي امتد ألسبوع كامل.

       احتوى الملتقى على مسابقة رحلة كتاب، والتي تنافست الطالبات خاللها باستعراض  تجاربهن مع 
القراءة. وقد حصلت الطالبة عائشة الدوسري  على المركز األول في المسابقة.  اختتم الملتقى بمسابقة 

أفضل صورة لغالف كتاب، حصلت فيها الطالبة شوق متكي على المركز األول.

الجامعية الحياة 
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بسايتك التاسع  والتقنية  العلوم  مهرجان 
       شاركت كلية الجبيل الجامعية ممثلة بالنادي العلمي في مهرجان العلوم والتقنية التاسع والذي أقيم 

– 28/6/1438 في مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك)، خالل الفترة من 
9/7 /1438هـ. افتتح المهرجان بحضور معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان.

       شملت مشاركة الكلية عدة مشاريع منها مشروع تصميم كوبري حديدي، ومشروع تصميم خزان مياه 
الكربون النشط لتنقية المياه من مخلفات الخشب، ومشروع تصميم ثيرموسايفون  علوي، ومشروع إعداد 

لنقل الطاقة الحرارية، ومشروع توليد الطاقة من الحركة المرورية.

       هذا وقد نال جناح الكلية إعجاب زواره من الحضور بما فيهم معالي مدير جامعة البترول.

عشيرة الجوالة تشارك في دورة الدفاع المدني
       شاركت عشيرة الجوالة في كلية الجبيل الجامعية في دورة الدفاع المدني، التي قدمها األستاذ حسين 

الدرويش، والمقامة في المركز التدريبي في الهيئة الملكية في الجبيل الصناعية، حيث تم في الدورة 
تعريف المشاركين على مفهوم الدفاع المدني وأقسامه ومبادئه األساسية، باإلضافة إلى أنواع الحرائق 
أنواع الطفايات وكيفية استعمالها، والتدريب على  وكيفية تعامل رجل اإلطفاء والمواطنين معها، وكذلك 

أنواع ربط الحبال، وكيفية استخدام اسطوانات اإلطفاء.

       وفي ختام الدورة تم تكريم المحاضرين، وتسليم شهادات المشاركين والتقاط الصور التذكارية.

السابع ا�يتام  مهرجان 
       للمرة الخامسة على التوالي تشارك كلية الجبيل الجامعية لفرع الطالبات ممثلة بمكتب النشاط وبالتعاون 

مع المجلس الطالبي لفرع الطالبات واألندية الطالبية في مهرجان األيتام السابع الذي تنظمه جمعية وهج 
الكلية على فعاليات وأنشطة متنوعة قدمت خاللها ما  الصناعية. اشتملت مشاركة  بالجبيل  الخيرية  النسائية 
50 هدية لألطفال. كما شاركت بتنظيم أركان متنوعة حيث نظم مكتب النشاط بالتعاون مع نادي  الـ يتجاوز 
التصميم الداخلي ونادي إدارة األعمال ركن تجهيز األطفال، والذي يبدأ بركن للتجميل واألزياء للبنات وركن 

الفوري. بالتصوير  الوجه وينتهي  الرسم على 

       وفي الساحة الخارجية من مقر المهرجان جهز نادي إعداد القادة ونادي الحاسب اآللي ألعاب هوائية وكرات 
التصادم المطاطية كما شارك المجلس الطالبي بأركان لأللعاب الحركية. وشارك نادي رفد التطوعي بركن 
األلعاب الشعبية. إضافة إلى ذلك قدم النادي الديني وجبات لألطفال وهدايا للمشاركين في المسابقات 

 الحركية. ويجدر بالذكر أن األركان القت استحسان وتفاعل المشاركات في المهرجان.
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الطالبية  لÆنشطة  الختامي  الحفل 
الطالبات بفرع 

       بتنظيم من وكالة شؤون الطالبات أقيم الحفل السنوي لختام األنشطة 
الطالبية بحضور سعادة وكيلة الكلية لفرع الطالبات، وسعادة وكيلة الكلية للشؤون 
األكاديمية، ووكيلة الكلية لشؤون الطالبات، ورئيسات األقسام األكاديمية، وأعضاء 

الهيئتين اإلدارية واألكاديمية، وطالبات الكلية.

       ابتدأ الحفل بكلمة ترحيبية للحضور، ثم تقدمت وكيلة شؤون الطالبات بكلمة شكر 
وتقدير لمشرفات ورئيسات وأعضاء األندية الطالبية على مجهوداتهن المبذولة في األنشطة 

الالمنهجية خالل العام الدراسي. تال ذلك كلمة شكر وامتنان من رئيسة اللجنة العامة ألندية 
النشاط الطالبي ولكل من ساهم في تحقيق هذه اإلنجازات المتميزة. ثم عرضت أخصائية 

األنشطة ملخصًا ألهم إنجازات اللجنة العامة ألنشطة األندية الطالبية للعام 1437/1438 هـ.

       عقب ذلك تم تكريم شركاء النجاح من األقسام اإلدارية، واألكاديميات المشاركات في األنشطة 
َجت األندية الفائزة بجائزة أفضل ناٍد  الطالبية، إضافة إلى تكريم مشرفات ورئيسات األندية. بعد ذلك ُتوِّ

حيث فاز نادي (التصميم الداخلي) بالمركز األول، و(النادي الثقافي) بالمركز الثاني، ونادي (إدارة األعمال) 
بالمركز الثالث. كما تم تكريم األنشطة الفائزة بجائزة أفضل نشاط طالبي، حيث حاز نشاط (مهرجان الشتاء) 

للمجلس الطالبي على المركز األول، وفاز نشاط (هاكاثون) لنادي الحاسب اآللي بالمركز الثاني، ونشاط 
(مسابقة الشعر) لنادي اللغة اإلنجليزية على المركز الثالث. هذا وفازت الطالبة يمان السعيدي رئيسة النادي 

الديني بجائزة (أفضل رئيسة ناٍد). إضافة إلى ذلك تم تكريم أفضل عضو من كل ناٍد.

       تال ذلك اإلعالن عن الفائزات في مسابقة القرآن الكريم، ومسابقة البحث العلمي، واإلعالن عن نتائج جائزة الطالبة 
المثالية لهذا العام والتي حصلت عليها الطالبة والء القوز على مستوى طالبات التخصص.  وحصلت الطالبة وعد الظفيري 

على الجائزة على مستوى طالبات السنة التحضيرية.

       هذا وانتهى الحفل بتكريم عضوات الشرف من الخريجات في األندية الطالبية لهذا العام.

الطالبي النشاط  الطالب يختتم  فرع 

       ال يخفى على الجميِع التميز الملحوظ في مخرجاِت كليِة الجبيِل الجامعيِة في المجاِل األكاديمي 
وغيِر األكاديمي، وما حققتُه من إبداعاٍت في األنشطِة بكافِة مجاالتها على مداِر األعواِم الماضية، 

وما ذلك إال نتاُج حرٍص وعمٍل وجهوٍد جبارٍة ُتبذُل لتحقيق ذلك، فكان عدد األندية الطالبية لهذا العام 
عشرة أندية طالبية التحق فيها أكثر من 134 طالبًا، نفذوا من خاللها أكثر من 55 برنامجًا في مختلف 

المجاالت. استهدفت األنشطة اكتشاف وتنمية وتطوير مهارات الطالب، والعمل على التشجيع 
واالبتكار واإلبداع لديهم من خالل القيام بأعمال وبرامج وأنشطة ذات صبغة تطوعية. كما تتيح 

لهم التواصل مع رواد هذه األنشطة داخل الكلية وخارجها. فبلغ عدد المستهدفين من هذه 
البرامج 7278 مستفيدًا.
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الجامعية الحياة 

الطالبات لفرع  الطالبي  المجلس 

ٍز ُحّقَق أو ُجهٍد ُبذَل سواًء من الطالِب أو         أقيم حفُل ختاِم األنشطِة الطالبيِة ليكوَن يوَم التكريِم والتقديِر لكل تميُّ
من الهيئتين األكاديميِة واإلداريِة بالكّلية خالل العاِم الدراسي. بدأ الحفل بتالوة آيات من الذكر الحكيم تالها الطالب 

عبد العزيز العصيمي، ثم كلمة للنشاط الطالبي ألقاها األستاذ/ عمر السماعيل، شكر فيها كل من كان ساعدًا وعونًا 
وسندًا لإلنجاز والبذل والعطاء من منسوبي الكلية. عقب ذلك قدم العرض المرئي لألنشطة والفعاليات المقامة خالل 

العام الدراسي. بعدها تقدم مدير الكلية بالنيابة الدكتور صالح الزهراني ووكيل الكلية لشؤون الطالب الدكتور فهد 
الشهراني لتكريم كل من ساهم بإنجاح أنشطة هذا العام.

       تم تكريم الطالب الحاصل على جائزة الطالب المثالي على مستوى التخصص، وهو الطالب فواز بن سعيد 
الزهراني. كما حصل كًال من الطالب طالل الحريبي والطالب فواز بن سعيد الزهراني على جائزة أفضل طالب نشاط، 
فيما حصل الطالب فواز بن بخيت الزهراني على جائزة أفضل رئيس نادي طالبي. هذا وتوجت األندية المتميزة على 

النحو التالي: المركز الثالث (النادي العلمي)، المركز الثاني (نادي عشيرة الجوالة)، المركز األول (نادي إدارة األعمال). 
اختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية مع الفائزين.

الطالبي المجلس 

وخبرات تجارب  الطالبي  المجلس 
       إن من شأن عضوية المجلس الطالبي أن تحسب كخبرة مهنية كاملة لصاحبها. ذلك أن المجلس الطالبي وبما 
يتطلبه من تعزيز للعالقات ومهارات التواصل والتفاوض واإلقناع بشكل فعال يلعب دورًا كبيرًا في بناء الشخصية 

المهنية. فمثًال االستماع للطالبات ومشاركة آرائهن واقتراحاتهن والرد على استفساراتهن وخلق حلقة االتصال بينهن 
وبين إدارة الكلية يضع أمام عضو المجلس تحديًا كبيرًا يتطلب درجة عالية من فاعلية االتصال والذكاء االجتماعي والوعي 
بالمنظومة اإلدارية واإلجراءات النظامية واللوائح المتبعة، كما يتطلب المعرفة التامة بالجمهور من الطالبات. ومن ناحية 

أخرى تسهم عضوية المجلس الطالبي في إطالق العنان لتفجير طاقات أعضائه اإلبداعية من خالل تعزيز الجانب 
الترفيهي واإلثرائي في الكلية بطرق مبتكرة تحييها الدماء الشابة ألعضاء المجلس.

       وحتى يتحقق ذلك يجدر بعضو المجلس الطالبي أن يطور ذاته ليلبي متطلبات ذلك الدور الفعال. إن من أهم ما 
يجب أن يتصف به عضو المجلس القدرة على التنسيق والتنظيم فيما يخص الفعاليات واألنشطة والحمالت. كما أن 

 المرونة والقدرة على تحمل ضغوط العمل أداة مهمة ليتمكن العضو من تحقيق أهدافه. باإلضافة إلى ذلك تعد مهارات 
   حل المشكالت والتخطيط االستباقي لتفادي األزمات متطلبات محورية لنجاح المجلس. وتعتبر المصداقية في 

     المعلومات المقدمة للطالبات أحد ركائز الثقة التي يجب بناؤها بين المجلس وجمهوره. أيضًا يمكن اعتبار االلتزام 
       بالمواعيد وسرعة اإلنجاز الركيزة الثانية لبناء ثقة الطالبات بالمجلس. وحتى يتسنى للمجلس أن يرسم خطته بشكل 

         دقيق وفعال على أعضائه أن يعوا نقاط القوة في الفريق ويبنوا عليها، إلى جانب معرفة نقاط الضعف والعمل 
           على تخطيها. وكما ُذكَر آنفًا في هذا المقال، من أهم المهارات التي تعد مفتاحًا لنجاح عضو المجلس الطالبي 

             مهارات االتصال الفعال والتفاوض الحضاري الذي يضمن الحفاظ على الحق في اختالف الرأي. 

                  ختامًا، إن أهم ما يميز عضو المجلس الطالبي، فضًال عن المهارات المذكورة أعاله، المحافظة على روح 
                   المبادرة. ذلك أنه من المفترض أن يكون عضو المجلس قد ترشح لعضويته لتحقيق هدٍف ساٍم ُجّله تذليل 

                     العقبات التي يواجهها زمالؤه من طلبة الكلية. 
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ومواهب فنون 
جميع األعمال المعروضة في هذه الصفحة هي من أعمال طالبات 

قسم التصميم الداخلي.



اتصل بكلية الجبيل الجامعية
  

على الموقع ا°لكتروني:

www.ucj.edu.sa 

أو عبر بريد الكلية:10074 

مدينة الجبيل الصناعية 31961 

المملكة العربية السعودية

أو عبر الهاتف: 013-342-9000 / 013-345-9000

أو  الفاكس: 013-340-6841 / 013-345-3337

أو عبر البريد ا°لكتروني:  

PublicRelations-f@ucj.edu.sa
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