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برعاية سعادة مدير عام القطاع
اللجنة الموحدة للنشاط الطالبي بقطاع الكليات والمعهد تقيم حفلها الختامي

تحت رعاية سعادي مدير عا طان الكليات والمعاهد د .علي بن حسن عسيري ،وبحضور مدراء العمو
بالهياة الملكية ومدراء الكليات والمعهد ،أ امت اللجنة الموحدي للنناط الطلبي بالقطان الحفل الختامي
لألننطة الطلبية وذلط مساء اإلثنين  82جمادى اآلخر 5341هـ ،بمسرح كلية الجبيل الصناعي .بدأ
الحفل بافتتاح سعادي مدير عا القطان لمعر األعمال الفنية لطلبة القطان المناركين في المؤتمر
العلمي الخامس للتعلي العالي والذي انتمل على العديد من األعمال الفنية واألفل الوثااقية المناركة في
المؤتمر ،بعد ذلط بدأ الحفل الختامي للنناط منتمل على العديد من الفقرات اإلننادية والمسابقات
باإلضافة إلى تقدي عر مراي عن األننطة الطلبية بالقطان واختت الحفل بتكري الرعاي الداعمون
للبرامج الطلبية باإلضافة إلى تكري منرفي وطلب القطان المناركين في األننطة الطلبية.

كلية الجبيل الجامعية تشارك في يوم المهنة الثاني عشر

طموحنا في هذه المؤسسة األكاديمية

حين عزمت على كتابة
مقالة لإلصدار الثاني
لصدى الجامعية ،رأيت
أن أكتب عما تختلجه
أنفسنا من آمال في هذا
الصرح األكاديمي ،فجميع
د .سعد العلياني
منسوبي الكلية يطمح
للوصوووول بهوووا إلوووى أعلوووى المسوووتويات األكاديميوووة،
فوونحن بكوول فااتنووا نقبوول بوودون المراكووز المتقدمووة،
وهوووذا حوووع منووورون لنوووا أن نطموووح بوووالو و فوووي
الص األول بين مختل المؤسـسات األكاديمية.
وهووذا نووط يتطلووب منووا جميع وا أن نسووعى لتحقيووع
ذلووووط ،وأن نضووووع ا سووووتراتيجية الصووووحيحة التووووي
توصلنا لهذا الهد النبيل ،فنحن إذا آمنا إيمانوا ويوا
بأهدافنا وسعينا إلى تحقيع هذه األهودا فننهوا حتموا
ستتحقع بنذن هللا تعالى .ولكن هذا األمر يحتاج مون
الجميع مضاعفة الجهد عمل و  ،فنن النجاح
يتحقوووع بوووالتمني دون عمووول ،وهوووذا موووا أكوووده أميووور
النعراء أحمد نو ي بقوله:
وما نيل المطالب بالتمني***ولكن تؤخذ الدنيا غلبا

ناركت كلية الجبيل الجامعية بفرعيها في فعاليات يو المهنة الثاني عنر الذي نظمه طان الكليات والمعاهد
بالهياة الملكية في الفتري من 84-85من جمادى الثاني وتهد هذه المناركة إلى تعزيز معرفة طلبة الكلية
بسوع العمل السعودي ،واحتياجاته من التخصصات التقنية والعلمية والمهارات المطلوبة لن ل هذه
الوظاا  .وتأكيدا للدور الذي تقو به الكلية في خدمة المجتمع والتعري بمخرجاتها التعليمية من خلل
حرصها المستمر على التواجد والمساهمة الفعّالة في كافة األننطة والمناسبات تأتي مناركة الكلية هذا العا
والتي نظمها مركز خدمة المجتمع .ت خلل ذلط توزيع الننرات التعريفية وعر بع ا بتكارات
والمناريع الخاصة بالطلبة و د ت استحسانا وإعجابا من الزوار و د بلغ عدد النركات المناركة لتوظي
الفتيات  51نركة ،وبلغ عدد الزاارات ( )211زااري ،في حين وصل عدد طلبات الوظاا ( .)381وأنار
مدير طان الكليات والمعاهد د .علي العسيري إلى أن نسبة التوظي لدى خريجات كلية الجبيل الجامعية
تصل إلى  % 511حيث أن الدفعة األولى من خريجات الكلية د ن لن وظاا مختلفة.

وإن كان هذا الصرح األكاديمي موا زال فوي بدايتوه،
إ أن البووودايات مبنوووري بوووالخير ،وإن كوووان الوووبع
يوورى أن هووذا يمثوول لنووا صووعوبة بال ووة كوننووا زلنووا
في البدايات ،إ أنني أرى أن ذلط يمثول لنوا فرصوة
عظيمووة فووي أن نووتقن البنوواء منووذ البدايووة فيخوورج لنووا
صرحا نامخا مبنيا على أسس متينوة تزعزعهوا
صوووعوبات ،و يعتووور طريقهوووا عقبوووات إ ويوووت
تجاوزها بهمة وفكور ،وبعزيموة وطمووح ،فأنوا ألموح
فووي عيوووون منسوووبي هوووذا الصوورح األكووواديمي بكووول
فااته أمل حدود له ..
فلوون تخووور عزاامنووا ،ولوون طتعطوول طموحاتنووا ،ولوون
نقبووول أن نعوووي حيووواي هامنوووية دون أن نقووود نفعوووا
لمجتمعنا وألنفسنا ،وكما ال الناعر:
ومن يتهيبْ صعو َد الجبال***يع

أب َد الدهر بين الحفرْ

وصووولى هللا علوووى سووويدنا ونبينوووا محمووود وعلوووى آلوووه
وصحبه أجمعين.

د .سعد العلياني

رئيس اللجنة :عبداهلل العتييب

رئيس حترير النشرة :ناصر العجمي

نائب رئيس حترير النشرة :مسية البيشي

عضو اللجنة :بشاير العيد

عضو اللجنة :مسرية األنصاري

عضو اللجنة :نايف املقهوي

عضو اللجنة :بسام السليمان

عضو اللجنة :أمحد احلبشي
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كلية الجبيل الجامعية تنظم حملة التبرع بالدم
تحت شعار " خذ من دمي كي نحيا معا"

مشاركة أكثر من  066طالب من طالب السنة
التحضيرية وطالب المدارس الثانوية

فريق (شعلة الجامعية) ينظم حملة جمع
المصاحف الممزقة والقديمة

دنن وكيل كلية الجبيل الجامعية لنؤون الطلب
الدكتور صالح الزهراني حملة التبرن بالد الثالثة التي
نظمتها اللجنة ا جتماعية بالكلية بالتعاون مع برنامج
الخدمات الصحية بالهياة الملكية ،تحت نعار(خذ من
دمي كي نحيا معا) والتي استهدفت جميع منسوبي
الكلية واستمرت لمدي يومين من الساعة التاسعة صباحا
وحتى الثانية ظهرا تحت إنرا كادر طبي من بنط
الد بمستنفى الهياة الملكية بالجبيل ،وسط.
من جهته نكر الزهراني اللجنة ا جتماعية بالكلية
لتنظيمها هذه الحملة وأضا أنها جزء من المسؤولية
ا جتماعية التي تقو بها الكلية و نجد أفضل من
اإلجادي بد اإلنسان ،كما نكر إداري الخدمات الصحية
لتعاونها وتنفيذها لهذه الحملة اإلنسانية .وأوضح
الدكتور المرافع للحملة محمد البليهي أن اإل بال الجيد
من منسوبي الكلية يساعد على توفير احتياجات
المستنفى كما أعرب عن نكره إلداري الكلية على
تعاونها في إ امة هذه الحملة.

نظمت كلية الجبيل الجامعية ممثلة باللجنة العامة للنناط
الطلبي بالتعاون مع وكالة الكلية للنؤون األكاديمية
برنامج اليو التعريفي بالتخصصات األكاديمية والموجه
لطلب السنة التحضيرية وطلب المدارس الثانوية بمدينة
الجبيل الصناعية ،برعاية مدير الكلية الدكتور ماهر ال ان .
انتمل البرنامج على معر تضمن تخصصات الكلية
األكاديمية باإلضافة إلى ركن خاص بخريجي الكلية من
جميع التخصصات لتلقي ا ستفسارات فيما يتعلع بطبيعة
العمل بعد التخرج .ويهد البرنامج إلى توعية الطلب
بالتخصصات األكاديمية وطبيعة كل تخصص والبرامج
المناسبة ،ومساعدته في اختيار التخصص الذي يناسب
دراته  ،باإلضافة إلى إنناء مجموعة أطلع عليها
"اسألني!" بقيادي مسجل الكلية لإلجابة عن استفسارات
الطلب فيما يخص إجراءات اختيار التخصص و د ى
البرنامج القبول وا ستحسان من الجميع.

استمرارا للمسيري التطوعية واصل فريع نعلة الجامعية
التطوعي نناطاته المميزي حيث أوضح رايس وحدي
التوجيه واإلرناد ناي العتيبي بالكلية أن هذه الحملة
تحمل مسمى العناية بكتاب هللا مستهدفة المصاح
القديمة والممز ة وحفظها من ا متهان وإعادي تجديدها ث
إرسالها للمتلقين ،وأضا أن هذه الحملة تهد أيضا إلى
تجديد روح المبادري والمسؤولية تجاه كتاب هللا وحفظ
كلمه عزوجل فهو أمانة ونر  .ونعار حملة أبناء هذه
الكلية ابت اء األجر والمثوبة و يادي لواء المبادري ،وأنار
إلى جمع  5111مصح من مساجد األحياء والجوامع
في مناطع مختلفة نملت الدما والجبيل .كما بيّنَ أنه
يجري العمل على فرزها وتصنيفها حسب درجة الضرر
تمهيدا إلرسالها وأكد العتيبي أن الروح الحماسية لدى
الفريع سو تسه بنذن هللا في توسيع نناطاته لتنمل
العديد من مناطع المملكة بالتعاون مع الجهات المختصة.

كلية الجبيل الجامعية تقدم برامج تدريبية للغة
اإلنجليزية لموظفي شركة سابك

كلية الجبيل الجامعية تقدم برامج تدريب في
الحاسب اآللي لموظفات شركة سابك

نادي إعداد القادة بالتعاون مع كلية الجبيل
الجامعية ينظم أمسية شباب األعمال

نفذت كلية الجبيل الجامعية فرن الطالبات ممثلة في س
علو الحاسب اآللي بتقدي برنامج تدريبي لمنسوبات
نركة سابط ،على برامج المايكروسوفت أوفيس ،لمدي
سبعة أيا وذلط انطل ا من مبدأ النراكة بين الكلية
والمؤسسات الصناعية .ويعد هذا البرنامج األول من
نوعه في سلسلة البرامج التدريبية التي تقدمها وحدي
خدمة المجتمع .ومما يجدر ذكره أن إحدى عنر
موظفة من أصل عنرين هن من خريجات الكلية
اللتي حصلن على نهادي البكالوريوس في تخصصات
الل ة اإلنجليزية ،والحاسب اآللي ،ونظ المعلومات
اإلدارية ،وإداري األعمال .في ختا الدوري التدريبية
سلمت وكيلة الكلية لفرن الطالبات نهادات إتما الدوري
لمنسوبات النركة معربة عن نكرها للنركة على
اختيارها للكلية كمحفل للعل والمعرفة لرفع مستوى
أداء موظفاتها و إثراء مسيرتهن المهنية.

نظ نادي إعداد القادي وبالتعاون مع كلية الجبيل
الجامعية أمسية بعنوان ( نباب األعمال :آفاع
وتحديات) بحضور  81متدربا من طلبة الكلية
وأعضاء النادي وموظفي الهياة الملكية بالجبيل،
دمها رااد األعمال ناي القحطاني الرايس التنفيذي
لنركة  LSSللخدمات اللوجستية والمؤسس لها
وعضو لجنة نباب األعمال بال رفة التجارية .تحدث
خللها عن تجربته النخصية والتحديات التي
واجهها في سوع العمل وصو إلى تأسيس نركة
خاصة ،منيرا إلى ضروري التمسط باألفكار
الص يري ومحاولة العمل على تبنيها ،مؤكدا أن كل
المناريع العمل ة كانت عباري عن فكري.

نرن س الل ة اإلنجليزية في إطار برنامج خدمة
المجتمع بتقدي دوري تعليمية في الل ة اإلنجليزية
لعدد من موظفي نركة سابط لهذا العا ، 8153
ويعتبر البرنامج التدريبي من أه النناطات التي
يقو بها س الل ة اإلنجليزية باإلضافة إلى كون
القس مركز امتحان معتمد ختبارات التوفل
العالمية .وتكمن أهمية مثل هذه البرامج في كونها
وسيلة من الوساال التعليمية التي من خللها يقو
القس باكتساب الخبري الكافية في إداري وإنجاح
البرامج التدريبية ومنح أعضاء هياة تدريس القس
الفرصة لتحسين أدااه المهني ممايعود بالنفع على
كافة القس .
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اللجان االستشارية لبرامج الكلية األكاديمية تعقد
اجتمعاتها

كلية الجبيل الجامعية تستقبل مدارس المرحلة
الثانوية

 0066طالبة بالجبيل يتعرفون على أنظمة
كليات الجبيل

استقبلت كلية الجبيل الجامعية وفودا طلبية من
مدارس المنطقة النر ية ،نملت مدرسة الجبيل األهلية
ومدرسة رحيمة الثانوية ومدرسة محمد الفاتح األهلية
بالدما ومدرسة األحساء الثانوية بالجبيل .و د أعد
مركز خدمة المجتمع والتعلي المستمر بالكلية برنامجا
خاصا نمل عرضا مرايا ،تطرع خلله مسجل الكلية
األستاذ عبد الرحمن النمراني إلى رؤية ورسالة الكلية
واأل سا الدراسية وآلية التسجيل وبع ا ستفسارات
المتعلقة بالدراسة في الكلية كما اطلعت هذه الوفود على
بع مرافع الكلية بما في ذلط مركز مصادر التعل
والمعامل والمختبرات العلمية للكلية .وفي ختا الجولة
أعرب المنرفين المرافقين لهذه لوفود عن نكره
إلداري الكلية لما لمسوه من حفاوي وحسن استقبال.

نظمت وكالة كلية الجبيل الجامعية لنؤون الطالبات
برنامجا تعريفيا استهد طالبات المرحلة الثانوية المقبلت
على الحياي الجامعية وذلط بالتعاون مع مكتب اإلنرا
التربوي بمحافظة الجبيل وكلية التربية في الجبيل التابعة
لجامعة الدما  .يرمي البرنامج إلى التعري بأنظمة الكلية
ومواعيد وآلية القبول والتسجيل ،ونظا الدراسة
والتخصصات األكاديمية المتوفري بها ،إضافة إلى
الخدمات التي تقدمها الكلية لطالباتها .جرى ذلط عن
طريع إ امة عدد من العرو التقديمية وتوزيع
المننورات واإلجابة على استفسارات الطالبات .و د أ ي
البرنامج في مبنى كلية التربية بمدينة الجبيل الصناعية
على مدى أربعة أيا اعتبارا من يو األحد الموافع
 5341/10/54ه وحتى يو األربعاء الموافع
 5341/10/50هـ .وبلغ عدد الطالبات اللتي حضرن
البرنامج  5021طالبة من  58مدرسة من مدارس
المرحلة الثانوية في الجبيل.

كلية الجبيل الجامعية تقوم برحلة لمبنى الهيئة
الملكية (مركز الزوار)

كلية الجبيل الجامعية تقيم حفالا تكريميا ا
لمسابقتي الخاسر األكبر وعيش اللحظة

كلية الجبيل الجامعية تقيم حملة (نلقاكم بسرور)

أ امت كلية الجبيل الجامعية فرن الطالبات تحت إنرا
مكتب النناط ،حفل تكريميا إلعلن الفاازات في مسابقة
(الخاسر األكبر) ،والتي طنف َذت بهد التوعية الصحية
تحت رعاية نركة غاز ،ومسابقة (عي اللحظة) ،التي
تهد إلى تعزيز المسؤولية ا جتماعية تجاه ذوي
ا حتياجات الخاصة بحيث يعي أفراد المجتمع تجارب
هذه الفاة ليو كامل ،و د ت تنفيذ المسابقة بتنظي المجلس
الطلبي .أ ي الحفل في يو األحد الموافع 5341/13/18
بمبنى الكلية وبحضور وكيلة الكلية لفرن الطالبات،
ووكيلة الكلية للنؤون األكاديمية ،ورايسات األ سا
األكاديمية ،وعدد من الموظفات والطالبات .الجدير بالذكر
أن مسابقة الخاسر األكبر استوعبت مناركات الطالبات
وعضوات الهياتين اإلدارية والتدريسية .في حين نملت
مسابقة عي اللحظة الطالبات فقط.

أ امت كلية الجبيل الجامعية لفرن الطالبات ممثلة
باللجنة السلوكية حملة تحت نعار (نلقاك بسرور
واستمرت لعدي أسابيع .استهدفت الحملة طالبات
الكلية خاصة وجميع منسوبات الكلية بنكل عا ،
وترمي إلى تعزيز روح التفاؤل لدى منسوبات
الكلية ورس ا بتسامة على وجوههن ،و سيما
وأنهن يواجهن ض وطا دراسية ومهنية .انتملت
الحملة على العديد من الفعاليات المتنوعة ،وأبرز
ما جاء فيها صنع وتوزيع ورود ور ية ذات ألوان
زاهية وتحتوي على عبارات تحفيزية تنحذ
التفاؤل بنفوس ،إضافة إلى توزيع الحلويات،
وإعداد صاصات ور ية لتدوين آراء وتعليقات
المناركات بالحملة.

أ امت كلية الجبيل الجامعية (فرن الطالبات)
رحلة إلى مركز الزوار القاا بجوار مبنى الهياة
الملكية للجبيل وذلط في صباح يو األحد الموافع
 5341/13/84هـ .استهدفت الرحلة طالبات
التدريب التعاوني اللتي يتدربن داخل الكلية،
ب ر تعريفهن بتاريخ إنناء الهياة الملكية
وتطويرها ورؤيتها ورسالتها و يمها وخططها
المستقبلية على مختل األصعدي التنموية
والتربوية والصحية والثقافية .كما ت استعرا
إنجازات الهياة الملكية والنهادات اللتي نالتها منذ
إننااها في عا  5711وحتى اآلن.

عقدت اللجان ا ستنارية لبرامج الكلية األكاديمية
اجتماعاتها خلل فتري نهر أبريل  ، 8153و د نارط في
هذه ا جتماعات ممثلين للنركات الصناعية والجهات
الحكومية مثل نركة أرامكو ،ونركة سابط ،ونركة
معادن ،والهياة الملكية بالجبيل ،والهياة السعودية
للمهندسين ،كما نارط في ا جتماعات ممثلين من األ سا
األكاديمية بالكلية .ونو في ا جتماعات العديد من
القضايا الهامة التي تخص أهدا البرامج التعليمية،
ونتااج البرامج ،والخطط الدراسية للبرامج ،وهيكلة المواد
والمتطلبات األساسية ،وعل ة البرامج مع الصناعة وآفاع
العمل في المستقبل للخريجين ،باإلضافة للتدريب
التعاوني .و د خرج المجتمعون بالعديد من التوصيات
والملحظات الهامة التي يمكن أن يستفاد منها في تطوير
األداء ا كاديمي وتجويد المقررات الدراسية في المستقبل.

رئيس اللجنة :عبداهلل العتييب

رئيس حترير النشرة :ناصر العجمي

نائب رئيس حترير النشرة :مسية البيشي

عضو اللجنة :بشاير العيد

عضو اللجنة :مسرية األنصاري

عضو اللجنة :نايف املقهوي

عضو اللجنة :بسام السليمان

عضو اللجنة :أمحد احلبشي

