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ترجل الفارس انطالق بطولة ا�ولمبياد ا�ول
لطالب قطاع الكليات والمعاهد

في الهيئة الملكية بالجبيل



صدى الجامعية
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خبر صحفي
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مقدمة في الجودة واالعتماد ا�كاديمي

المجلس الطالبي

صوت الطالبات هو هدفنا
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بالتعاون مع برنامج الخدمات الصحية 
كلية الجبيل الجامعية تقيم برنامج 
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إعالن

تعلن اللجنة ا�عالمية لكلية الجبيل 
الجامعية عن مسابقة 

(تصميم شعار للجنة ا�عالمية)
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مهرجان الشتاء
 



              


               
                 


 


الملتقى العلمي ا�ول لطلبة قطاع الكليات والمعاهد
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أسرة التحريرالقلم الحر
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رئيس التحرير
سمية البيشي 

نائب رئيس التحرير
ناصر العجمي

المحررون
د. صالح الغامدي

سهية البقمي
أحمد الحبشي
بشاير العيد

رحاب القحطاني
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