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رؤية الكلية

رسالة الكلية

       أن تكون كلية الجبيل الجامعية معروفة محليًا وإقليميًا بتزويد طالبها 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.

أسرة التحرير

التحرير:  رئيس 

أ. سمية البيشي

نائب رئيس التحرير: 

أ. ناصر العجمي

ا�عضاء:

د. صالح الغامدي

أ. نادية الشريف

أ. عمر السماعيل

أ. رحاب القحطاني

رؤى النصار

م
علُّ

الت
ل 

خال
ن 

م  
ت

معا
جت

لم
وا

د 
فرا

األ
ة 

حيا
ي 

ف
ة 

قل
ن  

ث
دا

إح

في هذا العدد

كلمة العدد              2 

أخبار وأحداث            3

أكاديميات                7

الحياة الجامعية         9

المجلس الطالبي      22

القلم الحر                   23

مواهب وفنون          25

1



2

صدى الجامعية
صدى الجامعية صدى الجامعية

صدى الجامعية

صدى الجامعية

صدى الجامعية

صدى الجامعية

صدى الجامعية

صدى الجامعيةصدى الجامعية

م التعلُّ خالل  من  والمجتمعات  األفراد  حياة  في  نقلة  إحداث 

صدى الجامعية
صدى الجامعية

صدى
صدى الجامعية

الجامعية
صدى الجامعية

صدى

 الجامعية

العدد كلمة 

      الوقت هو الحياة، هو الفرصة، هو ظرف الزمان، 
هو عَمار أو دمار. وللوقت في المرحلة الجامعية مذاق

الجامعية! ذكرياتها  المرحلة  أوقات  أجمل  خاص؛ فما 
بالفخر  مقرونًة  واسترخاء،  ابتسامة،  ترافقها  راسخة 

على  والتغلب  والتفاؤل  بالبساطة  محفوفًة  واإلنجاز. 
العوائق والتحديات. مع أن لذة الوقت في تلك المرحلة،

اليومي،  قد تالشى وتنغمر، في ظّل االعتياد 
يشعر قد  والمعنوية.  والمادية،  الدراسية،  والمتطلبات 

الطالب أو الطالبة بثقل الوقت أو بطئه. قد تمر األيام 
وكلٌّ منهما ينظر إلى نهاية المطاف، يومًا دراسيًا، أو 

اإلنجاز فيها. الحاضرة! فتفوت متعتها، وبهجة  اللحظة  إلى  لكنهما ال ينظران  أو فصًال،  أسبوعًا، 
أو واجبات فإنها ستكون ثقيلًة، ويصاب اإلنسان حينها  الحياة مجرد مسؤوليات  ومتى ما كانت 

بالملل والكلل وربما اإلحباط. وستتوالى حين ذاك األيام وكأنها مجرد أرقام، أو أسماء مختلفة 
ليوم واحد! 

      إن من سعادة اإلنسان أن يستمتع بوقته. وإن من صفات الكرام وأخالق الكبار أن تكون متعتهم
المعالي. وارتقائهم  بإنجازهم،  مقرونًة 

              وإذا كانت النفوس كبارًا  ***  تعبت في مرادها األجساُم 

إناٍء بما فيه ينضح..  وكل 

              على قدر أهل العزم تأتي العزائم  ***  وتأتي على قدر الكرام المكـــــارُم

              وَتْعظم في عين الصغير صغــارها  ***  وَتْصُغر في عين العظيم العظائُم

إن أصحاب الهمم ال يرضون بما دون القمم

              ومن تكن العلياء همَة نفسه  ***  فكل الذي يلقاه فيها مَحّبُب

      إنهم يجدون للتعب في طريق النجاح لذًة هي عندهم من مذاق النجاح نفسه! ويعتقدون أن الوقت هو إناء 
بالتحصيل، ويتوازنون في إعطاء كل ذي حقٍّ حقه،  اإلنجاز، لتحقيق األهداف؛ فيحِرصون عليه، وَيملؤون جوانبه 
الله تعالى أوقاتهم وجهدهم وسعيهم نحو الكمال. ويعلمون أن الوقت عمار أو دمار، لك أو  ويحتسبون عند 

عليك. وأن ما كان منه في معصيٍة لله أو تفريط فإنه غبٌن ونقُص وحسرُة عليه في الدنيا واآلخرة، وتبذير! نعم 
تبذير يفوق ُقبُحه ُقبَح تبذير المال؛ فإن المال يمكن تعويضه، أما الوقت فإنه إذا مضى ال يعود. 

              إذا أنت لم تبُذر وألفيَت حاصدًا  ***  نِدمَت على التفريط في زمن البذر!

    وحينها ال ينفع الندم، وال التباكي على زماٍن مضى، ولن يعود الشباب يومًا وإن فعل المِشيب 
ما فعل! فهّيا ثم هّيا! فالعمر يمضي، وما مضى ال يعود. فأعّدوا واستعدوا، واحتسبوا األجر، 

التحدي.. واقبلوا 

              ألستسهلن الصعَب أو أدرك َ الُمنى  *** فما انقادت اآلمال إال لصابِر

  والله المستعان.

عماٌر أو دمار

د. وليد الباللي
أستاذ مساعد في قسم الدراسات العامة

الجامعـ



الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل
 يزور الكلية

      قام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية الدكتور مصلح العتيبي بزيارة إلى كلية الجبيل الجامعية مؤخرًا. 
استهلت الزيارة باجتماع مع مدير عام قطاع الكليات والمعاهد الدكتور علي عسيري، ومدير كلية الجبيل 
الجامعية الدكتور ماهر الغانم، ومدير عام التشغيل والصيانة المهندس سلطان الخريصي، ومدير إدارة 
المباني أحمد األحمد، وبمشاركة إدارة الكلية لفرع الطالبات. وقد تخّلل االجتماع استعراض ومناقشة 

البرامج األكاديمية في الكلية واالعتمادات ونظام الجودة ومحاورها والنظام المتبع في ذلك. 

     عقب االجتماع تفقد العتيبي مباني الكلية اإلدارية، واألكاديمية، وغرفة الجودة، ومقر المجلس
الطالبي، والمركز الترفيهي، والمالعب الرياضية، ومطعم الكلية. وأشاد سعادته بالتطور الكبير الذي
تحققه الكلية الجامعية سواًء على الصعيد األكاديمي أو اإلداري، مقدمًا شكره لجميع منسوبي الكلية

بفرعيها.

لتنضم الكلية إلى كبرى الجامعات العالمية
برنامج الهندسة المدنية بفرع الطالب يحصل على

ABET االعتماد ا�كاديمي من هيئة االعتماد

     حصلت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بقسم الهندسة المدنية بكلية الجبيل الجامعية على االعتماد 
األكاديمي من قبل هيئة االعتماد األكاديمي ABET، وذلك بعد أن تم تحكيم وتدقيق البرنامج من قبل 

مختصين عالميين في هذا المجال. هذا ويعتبر قسم الهندسة المدنية بكلية الجبيل الجامعية من أقل 
األقسام عمرًا في جامعات وكليات المملكة الذي يحقق هذا االعتماد األكاديمي في هذه المدة.

     من جانبه أبدى مدير كلية الجبيل الجامعية الدكتور ماهر الغانم سعادته بهذا اإلنجاز مقدمًا تهنئته لجميع 
منسوبي الكلية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أهداف ورؤية ورسالة الكلية. ويأتي 

ذلك اإلنجاز ضمن سعي الكلية المتواصل لتحقيق التميز األكاديمي وأعلى معايير الجودة على مختلف األصعدة.

     الجدير بالذكر أن كلية الجبيل الجامعية تأسست عام 2006م، وذلك لتحقيق أهداف الهيئة الملكية في 
تطوير الموارد البشرية، ولتوفير القوى العاملة السعودية من خالل التعليم العالي والتدريب، بحيث يمكنهم 

من إدارة نمو االقتصاد في المملكة بشكل صحيح في مختلف قطاعاته. حيث تهدف إلى المساهمة في 
استقرار المجتمع المحلي في مدينة الجبيل الصناعية، ولجذب المواطنين السعوديين المؤهلين للعمل وإدارة 
مشاريع المدينة، وتوفير قوى عاملة سعودية مدربة جيدًا ومؤهلة؛ لتلبية متطلبات مشاريع التطوير الصناعي 

واالستثمار في مدينة الجبيل الصناعية، وتحقيق مستوى متميز من األداء في مجال التطبيق األكاديمي إلعداد 
مهنيين يمكنهم مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية واالستفادة منها.

وأحداث أخبار 
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تحت رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية 
وسمو ا�مير سعود بن ثنيان

1400 خريج جديد من قطاع الكليات والمعاهد

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

للجبيل وينبع حفل التخرج الذي أقامته الهيئة الملكية بالجبيل لطالب قطاع الكليات والمعاهد
بالهيئة الملكية بالجبيل، والبالغ عددهم (1400) خريج، وذلك بمركز الملك عبد الله الحضاري 

بمدينة الجبيل الصناعية.
 

     ولدى وصول سمو أمير المنطقة عزف السالم الملكي. ثم بدأ الحفل متضمنًا كلمة لمدير عام 
قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور علي عسيري، أشار فيها إلى أن ما تم تحقيقه

من إنجاز وتطّور علمي في عدد من التخصصات، وما تشاهدونه اآلن يا سمو األمير، من كوكبة تم 
تخريجهم هذا العام، لم يحصل إال بفضل من الله تعالى ثم بالدعم السخي والالمحدود من سمو رئيس 

الهيئة الملكية بالجبيل، صاحب السمو األمير سعود بن ثنّيان آل سعود لقطاع الكليات والمعاهد، ثم الدور
الذي يقوم به زمالؤنا في الهيئة الملكية بشكٍل عام. وأضاف: بفضل هذا تّم تخريج (ألٌف وأربُع مئِة) طالب من 

طلبة الكليات والمعاهد، كما أنه تم تحقيق نسبًا عالية في مجال التوظيف لخريجينا، حيث بلغت نسبة التوظيف 
للعام الماضي أكثر من تسعيَن بالمئة ولله الحمد والفضل، من قبل ومن بعد.

 
     وأكد الدكتور عسيري، على أن قيادتنا الرشيدة ال تألو ولن تتوانى أبدًا في الحفاظ على أمننا ومكتسباتنا 

ومقدرات وطننا في ظلِّ عهد سلمان الحزم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونحن 
نبادلهم هذا اإلخالص والتفاني في العمل.

 
ثم عرض فيلم تعريفي عن قطاع الكليات والمعاهد بالجبيل. عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين.

 
     وفي ختام الحفل كرم سمو أمير المنطقة الشرقية الطلبة أصحاب مراتب الشرف األولى، ثم 

التقطت الصور التذكارية الجماعية.
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سعادة الدكتور علي بن حسن عسيري يرعى
الملتقى العلمي الثاني لكليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل 

     تمهيدًا للمشاركة في المؤتمر الطالبي السابع الذي تنظمه وزارة التعليم تحت رعاية خادم الحرمين
الشريفين في المدينة المنورة في شهر صفر 1438هـ،  واستمرار الهتمام الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة 

بقطاع الكليات والمعاهد في دعم مشاريع الجودة األكاديمية وتطوير مخرجات التعليم ما بعد الثانوي، وإيمانًا 
منها بأن االستثمار األمثل هو استثمار العقول الغضة والطاقات الواعدة لدى الطالب والطالبات، رَعى سعادة
الدكتور علي بن حسن عسيري مدير عام الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل فعاليات الملتقى العلمي

الثاني لطلبة قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل والمعرض المصاحب بقاعة المؤتمرات 
والمحاضرات بالفناتير في مدينة الجبيل الصناعية.

 
     ابُتدأ حفل افتتاح الملتقى بتالوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة الدكتور عسيري، حيث أكد أن اكتشاف 

المواهب ليس بجانب منهجي بحت، بل أن ما يجعله مفعًال هو المشاركة في النشاطات والفعاليات 
والمؤتمرات العلمية غير المنهجية التي بدورها تتيح للطلبة فرص ممارسة هواياتهم وإبداعاتهم وكذلك

ترسيخ مفهوم التفكير العلمي والبحثي لديهم الكتشاف القدرات من خالل التجارب والتطبيقات. وأضاف أن
الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بقطاع الكليات والمعاهد كجهة مسئولة عن جيل قادم وواعد هيأت األرض 

الخصبة، وأزالت العقبات من أمام الطالب والطالبات، حيث أن تأمين اإلمكانات وإزالة العقبات يضمن تحقيق 
النتائج اإليجابية والمنشودة. كما بين أنه سنحت للطالب فرص المشاركة في مؤتمرات خارجية حيث عملوا 

وأبدعوا، وال زال التطلع إلى مواصلة هذا اإلبداع مستمرًا؛ فنجاحهم يبدأ من اللحظة التي قرروا فيها التوجه 
إلى هدف ذي قيمة في حياتهم ومجتمعهم. كما نصحهم بالبدء من حيث انتهى اآلخرون، وأّال يكونوا ضحية 
فيقعوا في أول الطريق؛ فباستطاعتهم أن يبدعوا ألن صاحب الهمة ينظر إلى األعلى دائمًا فيسمو بأعماله

بينما اآلخرين ال يزالون على واقعهم.
 

     بعد ذلك ألقيت كلمة الطالب والطالبات ألقتها الطالبة وتين الخضير عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من 
الكلية الجامعية بفرع الطالبات، حيث بينت دور االهتمام الكبير الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين 

بالجوانب التعليمية الذي يعد أساسًا لتحقيق طموحات شباب وشابات الوطن في مجاالت البحث العلمي 
واإلبداع. كما ثمنت دور المسؤولين بالهيئة الملكية في إيجاد بيئة علمية خصبه ساعدت على إيجاد مخرجات 
مناسبة ومتميزة من مختلف الكليات والمعاهد التابعة للهيئة الملكية، مشيرة إلى أن هذا الملتقى يعمل 

على كشف وتطوير مواطن اإلبداع لدى الطالب والطالبات، ويعد طريقًا نيرًا للتقدم العلمي، كما شكرت كل 
القائمين على تنظيم الملتقى وخروجه بالشكل المناسب.

 
     وقد قام الدكتور عسيري في نهاية الحفل بتكريم الجهات واإلدارات المساهمة في تنظيم الملتقى. 

بعد ذلك افتتح سعادته المعرض المصاحب، حيث قص الشريط وتجول في أرجائه مستمعًا إلى شرح 
المشاركين عن محتويات مشاريعهم. وبعد الجولة في المعرض بدأت جلسات الملتقى، وعروض البحوث 

العلمية، والمشاركات األخرى، والتي استمرت على مدى يومين. وقد اختتمت فعاليات الملتقى خالل اليوم 
الثاني، حيث استكملت الجلسات التحكيمية للمشاركات، ثم ُأعِلَنت المشاريع الفائزة، وتم تكريم الطلبة الفائزين.
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تحت رعاية حرم سمو أمير المنطقة الشرقية
الكلية تخرِّج 248 طالبة

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

التخرج الرابع لطالباتها مساء يوم الخميس 29 جمادى اآلخرة 1437هـ، في مركز
الملك عبدالله بن عبد العزيز الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية. ويبلغ عدد خريجات الكلية

للعام الجامعي 1437-1436 هـ 248 خريجة حصدن درجة البكالوريوس من مختلف 
تخصصات الكلية على النحو التالي: 60 خريجة من تخصص إدارة األعمال، و 51 خريجة من 

تخصص نظم المعلومات اإلدارية، و 53 خريجة من تخصص اللغة اإلنجليزية، و 28 خريجة من 
تخصص الحاسب اآللي، و 56 خريجة من تخصص التصميم الداخلي.

 
     بدأ برنامج الحفل بالسالم الملكي وتالوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تبعها المسيرة 

األكاديمية التي تقدمتها وكيلة الكلية لفرع الطالبات وللشؤون األكاديمية الدكتورة غادة بنت أحمد
الصالح، ووكيلة الكلية لشؤون الطالبات، ثم رئيسات األقسام األكاديمية والطالبات الخريجات.

     ألقت بعد ذلك الخريجة ضحى بنت عبد الرحمن العودة كلمة الخريجات بالنيابة عن زميالتها، وعبرت فيها 
عن فخرهن بما حققنه من إنجاز وتطلعاتهن للمساهمة في بناء هذا الوطن، كما أعربت من خاللها عن 

شكرهن لكل من دعمهن خالل مسيرتهن التعليمية.

     تال ذلك قصيدة تعبيرية  بعنوان ”حصاد الوطن“ للشاعر الدكتور خالد بن سعد بن مسعود عن االنتماء لهذا 
الوطن واستحقاقه ألن يسخر أبناءه نجاحهم إلنمائه وازدهاره. ثم ألقت سعادة وكيلة الكلية لفرع الطالبات د. غادة
بنت أحمد الصالح كلمة سلطت الضوء فيها على أهمية اللحمة الوطنية، كما هنأت من خاللها الخريجات والحاضرات

على هذا النجاح معبرًة عن سعادتها بهذا الحدث.

     اختتم برنامج الحفل بإعالن النتائج وتسليم راعية الحفل شهادات التهنئة للطالبات الحاصالت على مراتب الشرف 
ثم بقية الخريجات.  
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قسم إدارة ا�عمال يشارك في 
مسابقة الرواد اµقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي

     شارك قسم إدارة األعمال بالكلية في مسابقة الرواد اإلقليمية 
لدول مجلس التعاون الخليجي 2016، والتي ُتقام سنويًا في كلية 

شمال األطلنطي في مدينة الدوحة بدولة قطر. تستهدف المسابقة 
طلبة إدارة األعمال لشحذ مهاراتهم اإلدراكية والمعرفية والقيادية في 

مجاالت إدارة األعمال.

     تنافس في المسابقة نخبة من المتخصصين والمتخصصات في 
إدارة األعمال من الطلبة واألكاديميين. وشملت المؤسسات 
التعليمية المتنافسة جامعة كارنيجي ميلون، وجامعة ستيندن،

وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة قطر، وجامعة الشمال األطلنطي، 
وكلية الجبيل الجامعية.

     احتوت المسابقة على ثالث جوالت من الدراسات التحليلية لعدد من الحاالت المفترضة التي تم طرحها على 
الفرق المتنافسة، حيث تم تحليل كل حالة وعرض النتائج التي توصل إليها كل فريق عرضًا تقديميًا دون االستعانة 

بأي مصدر أو مرجع خارجي. استغرق كل فريق ساعتين ونصف لعمل الدراسة التحليلية وعشرين دقيقة لعرض 
النتائج. وُأردف كل عرض بجلسة نقاش مدتها عشرة دقائق، حيث تم توجيه عدد من األسئلة لكل فريق من قبل 

لجنة التحكيم المشكلة من عدد من المختصين األكاديميين والعاملين في مجال إدارة األعمال.

     وقد مثل كلية الجبيل الجامعية عدد من الطلبة والمشرفين والمشرفات من قسم إدارة األعمال في الكلية 
بفرعيها. وشمل وفد الكلية من الطالب كًال من أحمد الديواني، وعبد العزيز البوعينين، وفواز الزهراني، 

وعبد اللطيف النعيمي. كما شمل من الطالبات كًال من روان الغامدي، ووضحى العيوني، وضحى العودة، 
ووتين الخضير. 

ئ الكلية قسم إدارة األعمال لتحقيقه هذا اإلنجاز والنجاح.      وبهذه المناسبة تهنِّ

فرع الطالبات للكلية يتبنى إقامة
ورشة عمل تعاونية بين قسم إدارة االعمال لكلية الجبيل الجامعية 

وقسم العلوم اµدارية لكلية ينبع الجامعية

     نظم قسم إدارة االعمال في كلية الجبيل الجامعية (فرع الطالبات) بالتعاون مع قسم العلوم اإلدارية في 
كلية ينبع الجامعية (فرع الطالبات) أول ورشة عمل تنموية تعاونية بعنوان "استراتيجيات التدريس المبتكرة 

وقلب األدوار في الغرف الصفية" وذلك في تاريخ 10/4/1437هـ الموافق 20/1/2016م.

     وقد تم تفعيل هذه الورشة من خالل االتصال المرئي، حيث استهلت رئيسة قسم إدارة األعمال، الدكتورة 
آشا أليكساندر، اللقاء بكلمة ترحيبية تخللها نبذة عامة عن القسم. ثم أبدت سعادة الدكتورة غادة الصالح، وكيلة 

كلية الجبيل الجامعية، ترحيبها بمنسوبي ومنسوبات قسم العلوم اإلدارية لكلية ينبع الجامعية. خالل ذلك أكدت 
الدكتورة غادة أهمية خلق المزيد من قنوات التعاون مستقبًال مما سيسهم في تحقيق المزيد من أهداف 

التطوير لكال اإلدارتين.

               إضافًة إلى ذلك أجرت كل من الدكتورة آبي رامي ديفي سيفاكومار، واألستاذة زكية عبد الصمد، 
          واألستاذة ياسمين الظفيري ورشة عمل بعنوان قلب األدوار في الغرف الصفية كاستراتيجية تدريسية 
          مبتكرة. تضمنت الورشة نشاطًا تم تنفيذه من قبل أعضاء الهيئة التدريسية من الكليتين. وقد أتاح هذا 
          النشاط الفرصة للمشاركة والتدريب على ماهية وكيفية تطبيق ما يعرف بالتعليم االنعكاسي أو قلب 
          األدوار في الغرف الصفية وربط هذه االستراتيجية بإحدى المواد الدراسية. اختتمت ورشة العمل بمنح 

          الشهادات للمتحدثين وشكر القائمين على هذه الورشة.



الكلية تنشر 14 بحث¸ علمي¸ وثالثة كتب
     استمرارًا لدعمها المتواصل لإلثراء المعرفي ولتحقيق التميز في التعليم 

العالي، واإلسهام في بناء مجتمع معرفي تسعى الكلية إلى تشجيع وتحفيز 
منسوبيها ومنسوباتها كافة في مجاالت البحث العلمي. وقدد حققت بذلك 

العديد من اإلنجازات على المستوى األكاديمي من خالل الدراسات البحثية 
والمؤلفات المتخصصة التي تم نشرها مؤخرًا.

     ففي هذا اإلطار تم نشر عدد من األوراق البحثية في مجاالت علمية متنوعة. فقد تم 
نشر بحثين علميين من قبل قسم الدراسات العامة. كما تم نشر ثالث أوراق بحثية من قسم

 اللغة اإلنجليزية. إضافة إلى ما شهده قسم إدارة األعمال من نشر ثمانية بحوث علمية. أما 
قسم التصميم الداخلي فقد أسهم في هذه المسيرة بنشر ورقة علمية واحدة.

     إضافة إلى البحوث العلمية فقد تم نشر ثالثة كتب مختلفة. فقد نشرت الدكتورة آشا أليكساندر،
األستاذ المشارك ورئيسة قسم إدارة األعمال لفرع الطالبات، كتابًا بعنوان " تطوير الكفاءات

التنافسية في تعليم إدارة األعمال". كما نشرت الدكتورة ميرسي شيتا، أستاذ إدارة األعمال المشارك
بفرع الطالبات، كتابًا تحت عنوان "تطوير المهارات المؤهلة لتوظيف حديثي التخرج". باإلضافة إلى أنه تمت 

ترجمة كتاب "قناديل الشوارع" للدكتور محمد المومني من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية من ِقبل
أستاذة ربى مصطفى، محاضر اللغة اإلنجليزية، وتم نشر النسخة اإلنجليزية من الكتاب.    

     هذا وتسعى الكلية إلى التطوير والتنمية المعرفية المستدامة في كافة المجاالت عبر دعمها للبحث العلمي.

     أدناه عناوين البحوث المنشورة كما وردت باللغة اإلنجليزية:  
 

• “A Robust Binary Supramolecular Organic Framework (SOF) with High Co2 
Adsorption and selectivity”, “Analysis of High and Selective Uptake of CO2 in
an of CO2 in an Oxamide-Containing {Cu2(OOCR)4}- Based Metal-Organic 
Framework” by Dr. Nada Smail
• “Prediction of Effective Thermal Conductivity of Consolidated Porous 
Materials under Ombient Conditions” by Ms. Misbah Aurang                                                                                                                                                                  
• “Perceptual Learning Styles: The Case of Selected Female Saudi Learners” 
by Ms. Ethel R. Chua.
• “SMS Code-Switching among Teenagers in Jordan” by Ms. Ruba Mustafa
• “Developing Competencies for Competitiveness in Business Education” 
by Dr. Asha Alexander
• “A Study on Effectiveness of Behavioural Training in Improving Performance
with Special Reference to Iron Manufacturing Industry, Coimbatore, India” 
by Dr. Suja Sundram
• “A Study of English Language Proficiency as a Predictor of Academic 
Achievement among Freshmen Students in Saudi Arabia” by Ms. Saja Audah
& Ms. Nomaqira Mapurisa
• “Design for Resources Conservation: The Balance of Ration and Emotion” by 
Dr. Asma Antari
• “Exploring Factors for Improving Career Fair Experience for Management 
Students” by Dr. Asha Alexander
• “Plagiarism: A Threat to Intellectual Property Rights” by Dr. Ruchi Tuli
• “Currency  Based Mutual Funds' Performance in Saudi Arabia: Individualistic 
Approach” by Dr. Abirami Sivakumar & Dr. Humira Shahid
• “A Study on the Financial Performance Analysis of Indian ITC Company during
2002 to 2012 (Research Report)” by Dr. Abirami Sivakumar
• “Building Green Transport Ecosystem in the Operation Logistics in the 
Kingdom of Saudi Arabia” by Dr. Asha Alexander
• “Conceptualizing Leadership Perceptions: A Critical Analysis of the 
Consequential Impact of Gender on Leadership Effectiveness” by Dr. Mercy Chaita
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• “A Robust Binary Supramolecular Organic Framework (SOF) with High Co2 
Adsorption and selectivity”, “Analysis of High and Selective Uptake of CO2 in
an of CO2 in an Oxamide-Containing {Cu2(OOCR)4}- Based Metal-Organic 
Framework” by Dr. Nada Smail
• “Prediction of Effective Thermal Conductivity of Consolidated Porous 
Materials under Ombient Conditions” by Ms. Misbah Aurang                                                                                                                                                                  
• “Perceptual Learning Styles: The Case of Selected Female Saudi Learners” 
by Ms. Ethel R. Chua.
• “SMS Code-Switching among Teenagers in Jordan” by Ms. Ruba Mustafa
• “Developing Competencies for Competitiveness in Business Education” 
by Dr. Asha Alexander
• “A Study on Effectiveness of Behavioural Training in Improving Performance
with Special Reference to Iron Manufacturing Industry, Coimbatore, India” 
by Dr. Suja Sundram
• “A Study of English Language Proficiency as a Predictor of Academic 
Achievement among Freshmen Students in Saudi Arabia” by Ms. Saja Audah
& Ms. Nomaqira Mapurisa
• “Design for Resources Conservation: The Balance of Ration and Emotion” by 
Dr. Asma Antari
• “Exploring Factors for Improving Career Fair Experience for Management 
Students” by Dr. Asha Alexander
• “Plagiarism: A Threat to Intellectual Property Rights” by Dr. Ruchi Tuli
• “Currency  Based Mutual Funds' Performance in Saudi Arabia: Individualistic 
Approach” by Dr. Abirami Sivakumar & Dr. Humira Shahid
• “A Study on the Financial Performance Analysis of Indian ITC Company during
2002 to 2012 (Research Report)” by Dr. Abirami Sivakumar
• “Building Green Transport Ecosystem in the Operation Logistics in the 
Kingdom of Saudi Arabia” by Dr. Asha Alexander
• “Conceptualizing Leadership Perceptions: A Critical Analysis of the 
Consequential Impact of Gender on Leadership Effectiveness” by Dr. Mercy Chaita

افتتاح نادي إدارة ا�عمال للطالب

       بحضور عدد من الهيئتين اإلدارية والتعليمية، افتتح وكيل الكلية لشؤون الطالب الدكتور صالح 
24/4/1437هـ، حيث أعلن  الزهراني نادي إدارة األعمال التابع ألندية النشاط الطالبي، يوم األربعاء 

االفتتاح بعد نشر أول تغريدة في شبكة التواصل االجتماعي تويتر  عبر حساب نادي إدارة األعمال. خالل 
االفتتاح استعرض رئيس النادي األهداف المرجو تحقيقها من خالل النادي، وخطة فعالياته، وتطلعات 
أعضائه. ويهدف النادي إلى تحقيق التميز والنجاح والتطوير، ومتابعة كل ما هو جديد في عالم اإلدارة 

واألعمال، وإقامة األنشطة الالصفية، واكتشاف وصقل المواهب اإلدارية والقيادية لدى الطالب، وتهيئة
ومهاراتهم. قدراتهم  لتنمية  المالئمة  البيئة 

نادي إعداد القادة يقيم دورة
ا�كثر فعالية السبع ل«شخاص  العادات 

       أقام نادي إعداد القادة دورة تدريبية بتاريخ  1437 / 5 / 21ه، تحت عنوان "العادات السبع لألشخاص
األكثر فعالية ". وذلك في الخيمة الطالبية في الحرم الجامعي للكلية. قدم الدورة المهندس محمد 
الخير، اشتملت الدورة على مناقشة مفاتيح  العمودي، مدير إدارة التخطيط والتطوير بشركة مسالك 
20 متدربًا من  ن شخصيَة الفرد الفعال في المجتمع. وقد استفاد من الدورة قرابة الـ  النجاح التي ُتَكوِّ

والتخصصات. المراحل  بمختلف  الكلية  طالب 

الجامعية الحياة 
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بحضور رمز التطوع أ. نجيب الزامل
مكتب أنشطة الطالبات يدشن نادي "ِرفد" التطوعي

 

        أقامت كلية الجبيل الجامعية ممثلة بمكتب األنشطة بفرع الطالبات، وبالتعاون مع مكتب
األنشطة بفرع الطالب، لقاًء مفتوحًا حول العمل التطوعي، باستضافة أحد أبرز رموز التطوع في 

المنطقة، األستاذ نجيب الزامل، مؤسس ومشرف منتدى الزامل االجتماعي ومنتدى أمطار الرياض
وعضو مجلس الشورى سابقًا، وذلك ضمن فعاليات تدشين نادي "ِرفد" التطوعي. أقيم النشاط يوم

اإلثنين 22 ربيع اآلخر 1437 هـ، من الساعة 5 مساًء واستمر لثالث ساعات، حيث تم نقل اللقاء عبر الدائرة
التلفزيونية المغلقة ليحظى بحضور عدد مميز من الطالب والطالبات بما يقارب (250) طالبًا وطالبة.

     خالل اللقاء تم طرح نبذة عن ماهية العمل التطوعي وقيمته على الصعيد الشخصي للمتطوع وعلى الصعيد
المجتمعي. كما قدم الزامل عددًا من النصائح والتجارب في هذا المجال والتي من شأنها إلهام الحضور وتعزيز ِقَيم

المبادرة والعطاء لديهم. عقب ذلك انعقدت جلسة نقاش تضمنت طرح الحضور بعض األسئلة واالستفسارات على
الضيف. ثم استعرضت عضوات النادي فيلمًا قصيرًا يعكس تطلعات النادي وأهدافه.

     واشتمل النشاط على العديد من الفعاليات بعدة عناوين مختلفة، منها مهمتك تحت مقعدك، وطموحي، وأحمر
أو أخضر، وفسيلة خير، والتي تصب جميعها في قالب العمل الخيري والمبادرة لخدمة المجتمع.  

اللقاء الطالبي مع رؤساء ا�قسام ا�كاديمية

       أقام المجلس الطالبي بفرع الطالب يوم الثالثاء 23/4/1437هـ، اللقاء الطالبي مع رؤساء 
األقسام األكاديمية، في القاعة المتعددة األغراض، حيث استمع الحضور إلى متطلبات واحتياجات 

الطالب من رؤساء األقسام. ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للطالب إلبداء ما يواجهون من 
إيصال أفكار  مصاعب وعقبات، ولطرح تساؤالتهم واستفساراتهم األكاديمية، والمساهمة في 

الطالب واقتراحاتهم في الجانب األكاديمي إلى أقسامهم، مما يعد مبادرة فعالة من شأنها 
احتواء الطالب وتحسين أدائهم األكاديمي.
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الطالبات يشارك في تفعيل فرع 
السادس ا�يتام  مهرجان 

     شاركت كلية الجبيل الجامعية – فرع الطالبات – متمثلة بمكتب األنشطة، وبالتعاون مع نادي 
الحاسب اآللي ونادي إدارة األعمال بمهرجان األيتام السادس الذي نظمته جمعية وهج الخيرية بمدينة

1437 هـ، في مخيم بتروكيميا بمدينة الجبيل الصناعية. 15 جمادى األولى  الجبيل الصناعية، يوم األربعاء 

     شهد المهرجان العديد من الفعاليات والبرامج لألرامل واأليتام. تضمنت مشاركة الكلية عدد من
األركان الترفيهية لألطفال، والتي تميزت ببساطتها وإمتاعها للحضور. شمل ذلك ركن القهوة، وركن

التصوير، وركن صالون التجميل، وركن المختبر. باإلضافة إلى تقديم الهدايا لألرامل واأليتام. 

     الجدير بالذكر أن أركان الكلية نالت على استحسان الحضور وتفاعلهم. نسأل الله أن يجعل ذلك في 
المهرجان والمشاركات فيه. القائمات على  موازين حسنات 

نقاطي برنامج  يختتم  للطالب  االجتماعي  النادي 

      اختتم النادي االجتماعي لطالب كلية الجبيل الجامعية برنامج "نقاطي" لهذا العام. يهدف البرنامج
إلى تعزيز انخراط الطالب في أنشطة الكلية المختلفة لتطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم، وذلك عبر 

منح الطالب رصيدًا من النقاط مقابل أي عمل يكلف به وينجزه ضمن البرامج واألنشطة والفعاليات داخل
األكاديمية وتقويم سلوكياتهم  لتحسين مستوياتهم  الطالب  تحفيز  البرنامج في  الكلية. كما يسهم 

البرنامج تخصيص بطاقات مسجلة بفئات األنشطة ورقم الطالب،  التميز األخالقي لديهم. تضمن  وتحقيق 
ونموذج رصد نقاط االستحقاق للبرنامج. كما يحق للطالب الحصول على إجمالي الرصيد في نهاية كل

فصل دراسي، والمواصلة في جمع الرصيد لعام دراسي واحد كحد أقصى.

            وشملت قائمة الطالب الفائزين: عبد الرحمن محمد الصقيع، والبراء محمد العازمي، وعمار 
     محمد العرفج، وهيثم عبد الله هتان، وعبد الرحمن سعود القحطاني، وعبد الله علي الغامدي، 

     وعبد الله علي المالكي، وسعود مشعل الحربي، ونايف سالم الغامدي، وعبد اللطيف أحمد النعيم، 
     وعلي محمد القحطاني، ومحمد علي البزاز، وعبد اإلله سعيد القحطاني، وعبد الهادي نزار عبد الهادي،

      وعدنان جميل البخيتان.    
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الكلية يقيم  لطالبات  ا�دبي  النادي 
الثقافي َوميض  ملتقى 

     استمرارًا ألنشطته اإلثرائية والثقافية أقام النادي األدبي لطالبات 
الكلية ملتقى َوميض الثقافي، والذي انعقد على مدى يومي األربعاء 

1437هـ، في مبنى الكلية لفرع الطالبات.  15 جمادى األخرة  14 َو  والخميس 
300 زائرة من منسوبات الكلية، ومنسوبات مدارس استقطب الـملتقى  ما يقارب 

بالدمام  المجتمع  بالجبيل وكلية  التربية  كلية  الثانوية، ومنسوبات  للمرحلة  الجبيل 
الدمام. لجامعة  التابعتين 

     تضمن الملتقى عدة فقرات مختلفة تشمل العروض المسرحية وجلسات النقاش 
الثقافية. وأقيم على هامش الملتقى معرض وميض، والذي انطلق تحت عنوان "حيث 

يسافر الضوء". خالل اليوم األول للملتقى تمت استضافة الدكتورة ليلى رضوان، أستاذ اللغة 
العربية في كلية اآلداب بجامعة الدمام، حيث قدمت جلسة نقاش حول بناء ثقافة الفرد في حوار

الحضور.  مفتوح مع 

     عقب ذلك تم  افتتاح معرض َوميض "حيث يسافر الضوء" الذي استهدف استعراض سيرتي 
الدكتور غازي القصيبي والدكتور الثقافية هما  المجاالت  الرائدة في  شخصيتين سعوديتين من الشخصيات 
عبد العزيز الخويطر، بدًء من نشأتيهما ومروًرا بأهم مؤلفاتهما. كما احتوى المعرض على عدد من اللوحات 

الفنية من أعمال عضوات النادي. اسُتكمل البرنامج لليوم األول بجلسة فكرية تضمنت استعراض إنجازات عدد
الله الغذامي، واألمير الرحمن العشماوي، والمفكر عبد  من الشخصيات السعودية المثقفة، مثل الشاعر عبد 

الفيصل.  الله  الشاعر عبد 

     َوفي اليوم الثاني للملتقى تمت استضافة الدكتور صالح الغامدي، أستاذ اللغة العربية المساعد بكلية الجبيل
 الجامعية، برفقة عضوين من نادي القراءة للطالب، والذين فعلوا بدورهم جلسة نقاش حول تجارب في القراءة

وآثار ها على الفرد  ، حيث قدموا ما من شأنه تحفيز الحاضرات وإثراء معارفهن. 

     احتضن الملتقى مواهب وإبداعات طالبات الكلية األدبية والفنية والثقافية من خالل ما قدمنه من لوحات
 وفعاليات. والجدير بالذكر أنه حظي بتفاعل وإقبال الحضور مما أسهم في تحقيقه أصداء مشجعة حيث 

أبدت زائراته إعجابهن بتنوع الفقرات كما أثنين على جهود الطالبات واحتضان الكلية لمثل هذه الفعالية الثرية.
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والميول  اµمكانات  بين  التخصص  ثقافة 

       نظم النادي االجتماعي لطالب كلية الجبيل الجامعية دورة "ثقافة التخصص بين اإلمكانات والميول" 
التي قدمها أخصائي التوجيه واإلرشاد األستاذ نايف العتيبي. احتوت الدورة على العديد من المحاور، 

شملت المبادئ العلمية اإلجرائية في اختيار التخصص، واإلشاعات غير العلمية في سبل اختيار التخصص، 
والفروق الفردية بين الطالب، واالشتقاق التجريبي الذي يعتمد عليه كتغذية راجعة من مراحل التعليم

العام في اختيار التخصص، واإلمكانات الفردية، والحلول والبدائل في مستهل اختيار التخصصات. باإلضافة
إلى تقديم أمثلة تدريبية مبسطة حول ذلك، باإلضافة إلى سبل ومناهج التطوير على رأس التخصص، 

واإلثراء المعرفي، ودور ذلك في التراكمية المعرفية ومجاالت العمل والفرص المتاحة وتوظيف قوانين
اإلبداع في المسيرة العلمية. تال ذلك فتح باب النقاش والحوار وتلقي األسئلة المختلفة من قبل الحضور.

بالجبيل العمل  مكتب  مع  بالتعاون 
المرأة" الكلية تقيم ورشة عمل "قانون عمل 

       نظمت وحدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع مكتب العمل بالجبيل ورشة عمل 
بعنوان "قانون عمل المرأة"، والتي تتم إقامتها خالل كل فصل دراسي، لضمان تحقيق أهداف الورشة
1437هـ، في القاعة المتعددة 22 جمادى األولى  للطالبات بجميع الدفعات. أقيمت الورشة يوم األربعاء 

التخرج،  التعاوني المقبالت على  التدريب  الكلية لفرع الطالبات. استهدفت الورشة طالبات  األغراض بمبنى 
حيث تم تسليط الضوء على قوانين عمل المرأة في القطاع الخاص بهدف نشر الوعي القانوني في 

المجال. هذا 

       خالل الورشة تم تقديم شرح مفصل لعقود العمل وشروطها وما للموظفة وما عليها في القطاع
الخاص من حقوق والتزامات. كما تم توضيح ما ينبغي أن تتضمنه بيئة العمل كي تكون آمنة وتحقق

االستقرار الوظيفي لها أثناء تأدية عملها. أعقب ذلك اإلجابة على جميع استفسارات الطالبات 
وتساؤالتهن التي تصب في إطار نظام العمل. 
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لقاء رائدي ا�عمال

         بهدف إثراء طالبات الكلية بمهارات ريادة األعمال أقام نادي إدارة 
األعمال لقاء رائدي األعمال في القاعة المتعددة األغراض بمبنى الكلية، وذلك

يوم اإلثنين 19 جمادى األخر 1437 هـ.

     ابتدأ البرنامج بلقاء مع رائدة األعمال األستاذة هند القحطاني، وهي صاحبة 
مؤسسة هند القحطاني التجارية لتوريد وتشغيل آالت البيع الذاتي. حيث تحدثت عن

قصة نجاحها والعوائق التي واجهتها في إنشاء مشروعها. واختتمت الحديث باإلجابة على 
لهن. النصائح  الطالبات واستفساراتهن وتقديم  أسئلة 

     أقيم بعد ذلك مسابقة "أفضل دراسة جدوى". وهي مسابقة تقام سنويّا بتنظيم من
عضوات النادي تستهدف جميع الطالبات من كافة التخصصات للتنافس من خالل عرض أفكارهن

الريادية، سواء كانت ألعمال قائمة أو في طور اإلنشاء. قامت لجنة التحكيم المكونة من عدد من 
عضوات هيئة التدريس بقسم إدارة األعمال بترشيح أفضل ثالثة مشاريع بناًء على دراسة الجدوى،

وعرض عينة من المنتج، وتقديم عرض تقديمي عن فكرة المشروع.

     اختتم النشاط بكلمة شكر لرائدة األعمال هند القحطاني وتكريم الثالث مراتب األولى الفائزة بالمسابقة. 

الثقافية المسابقة  يقيم  الطالبات  لفرع  التعلم  مصادر  مركز 

     سعيًا إلى إثراء المحتوى المعرفي لدى منسوبات الكلية
الثالثاء الثقافية يوم  التعلم المسابقة  أقام مركز مصادر 

1437 هـ في القاعة المتعددة األغراض بمبنى الكلية  12 رجب 
األكاديمية،  الكلية  بين أقسام  المسابقة فصليًا  تقام  للطالبات. 

المتفوقات أقسامهن. الطالبات  حيث مثلت مجموعة من 
 

     خالل المسابقة طرح أكثر من ثالثين سؤاًال شملت المجاالت 
الثقافية والعلمية والتاريخية. وقد تم تقييم أداء المشاركات في 

المسابقة من قبل لجنة تحكيمية تشكلت من ثالث عضوات من 
للكلية. والتدريسية  اإلدارية  الهيئتين 

 
     الجدير بالذكر أن قسم اللغة اإلنجليزية حقق المستوى األعلى بين األقسام، 
بناًء على عدد اإلجابات الصحيحة  الثقافية  التتويج بكأس المسابقة  وعليه استحق 

المشاركات. بديهة  وسرعة 

     مبارك للقسم هذا النجاح وحظًا أوفر لبقية األقسام.

صدى الجامعية
صدى الجامعية صدى الجامعية

صدى الجامعية

صدى الجامعية

صدى الجامعية

صدى الجامعية

صدى الجامعية

صدى الجامعيةصدى الجامعية

صدى الجامعية
صدى الجامعية

صدى
صدى الجامعية

الجامعية
صدى الجامعية

الجامعـ
صدى

 الجامعية

الجامعية الحياة 

 الجامعية

14 م التعلُّ خالل  من  والمجتمعات  األفراد  حياة  في  نقلة  إحداث 



الطاولة  تنس  بطولة 

       اختتمت صباح يوم األحد 3/7/1437هـ في المركز الترفيهي بالكلية بطولة تنس الطاولة التي نظمها
 النادي الرياضي في الكلية تحت إشراف األستاذ ماجد عبد الله. 
شارك في البطولة ما يقارب (30) طالبًا، وُلعبت البطولة بنظام

خروج المغلوب من دور واحد.

      وتأهل إلى المباراة النهائية كل من الطالب عبد الله الخلف 
الثاني بنتيجة ثالثة مقابل بالحارث، وانتهت لصالح  والطالب خالد 

ال شيء.

الطالبات بفرع  الطالبي  المجلس  من  بتنظيم 
الترفيهي ا�لعاب"  "يوم  إقامة نشاط 

     وقد تم توفير وجبات غداء بالتعاون مع شركة نادك ومطعَمي "دومينوز بيتزا" و"بابريكا"، كما تم
توفير جلسات شعبية للطالبات. أما طالبات نادي قسم الحاسب فقد تكفلن بتوفير المواد اإلعالنية

وأجهزة األلعاب اإللكترونية، وشاشات العرض، والبالونات والجلسات المضيئة. هذا وقد أسهمت طالبات
نادي رفد التطوعي في تنفيذ الحملة اإلعالنية للنشاط باإلضافة إلى تنسيق استقبال زائرات النشاط، 

القاعة.  وتنسيق  البيع،  وعمليات 

     الجدير بالذكر أن النشاط حظي بحضور مميز حيث بلغ عدد الحاضرات 350 طالبة. وقد أبدت الحاضرات
إيجابية  التواصل االجتماعي  نتائج االستفتاء عبر مواقع  الفعاليات حيث كانت  إعجابهن وثناءهن على 

 .78% بنسبة 
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     بتنسيق من طالبات المجلس الطالبي، وبالتعاون مع 
نادي الحاسب اآللي ونادي رفد التطوعي أقيم

 4 نشاط "يوم األلعاب" الترفيهي، وذلك يوم اإلثنين 
رجب 1437هـ، من الساعة 2 مساًء ولمدة ثالث 

ساعات، في القاعة المتعددة األغراض في مبنى الكلية 
النشاط طابعًا مرحًا حيث للطالبات. ويحمل 

استهدف تفريغ الطاقات السلبية لدى الطالبات في 
مختلف األلعاب حيث تم توفير مجموعة من األلعاب

الذكاء واأللعاب  الشعبية واإللكترونية والورقية وألعاب 
الحركية. 



نفايات" بال  "بيئة  الجبيل يشاركون بحملة  طالب كلية 

       أقامت الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) الحملة البيئية
"بيئة بال نفايات" يوم السبت 27 / 4 / 1437 هـ، تحت شعار "أعد التدوير وكن

جزًء من التغيير". شارك في الحملة مجموعة من طالب الكلية مع نادي الرياضات
بالجبيل، وفريق صفوى للغوص، وفريق اإلمارات التطوعي للغوص. البحرية للغوص 

للكيماويات والبتروكيماويات، وتقام في الخليجي  الحملة إحدى مبادرات االتحاد  وتعد 
الجبيل للسنة الرابعة على التوالي، وهي برعاية ست من كبرى شركات الجبيل الصناعية.

الحملة  الملكية شريكًا استراتيجيًا للحملة. وقد بلغ عدد المشاركين في  الهيئة  كما تعد 
أكثر من خمسين شخصًا.

ا�نشطة مكتب  بتنظيم 
الحاسب اÃلي الطالبات يقيم مسابقة قمة علوم  فرع 

     نّظم قسم علوم وهندسة الحاسب اآللي بكلية الجبيل الجامعية بالتعاون مع نادي علوم الحاسب
 مسابقة "قمة علوم الحاسب ”، والتي كانت األولى من نوعها، حيث تم دعوة طالبات من قسم 

علوم الحاسب اآللي بجامعتي األمير محمد بن فهد والدمام.

48 طالبة من كلتا الجامعتين وكلية الجبيل الجامعية أقيمت عدد من المنافسات       وبمشاركة 
شملت مسابقة البرمجة بلغة الجافا، حيث تنافست الطالبات في ثالث جوالت على أسئلة 
بالبرمجة. ومسابقة تهجئة مصطلحات الحاسب اآللي، وهي عبارة عن منافسة من متعلقة 
جولتين تم خاللها طرح كلمة على كل طالبة لتقوم بتهجئتها. إضافة إلى ذلك أقيم اختبار 

قصير حيث رشحت كل جامعة ثالث طالبات لتكوين فريق، وتم احتساب النقاط بناًء على
عدد اإلجابات الصحيحة. ثم أقيمت فقرة تحت عنوان "دقيقة فقط" تم خاللها منح كل 

طالبة دقيقة واحدة لتشرح مصطلح من مجال الحاسب اآللي، يتم اختياره من قبل 
عشوائيًا. الطالبة 

     انتهت الفعالية بفوز جامعة األمير محمد بن فهد، وتم تكريم فريق الجامعة من قبل
وكيلة شؤون الطالبات األستاذة مها الحجي.
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لينكس لتثبيت واستخدام نظم تشغيل  ورشة عمل 

      نظم نادي الحاسب اآللي بفرع الطالب،
بالتعاون مع قسم علوم وهندسة الحاسب

اآللي، ورشة عمل بعنوان "تثبيت واستخدام
الثالثاء نظم تشغيل لينكس" يوم 

14 / 05 / 1437 هـ. قدم الورشة المدرب
التميمي، أخصائي أمن نظم  سامي 

أرامكو السعودية.  المعلومات في شركة 
ولينكس هو نظام تشغيل للحاسوب، حيث 
بالتفاعل  والمستخدمين  للتطبيقات  يسمح 

والوصول إلى أجهزة الحاسوب؛ لتنفيذ
بلغ عدد المختلفة. وقد  اإللكترونية  العمليات 

20 طالبًا من الطالب الذين حضروا الورشة 
المختلفة. الكلية  تخصصات 

اµنجليزية باللغة  اµلقاء  مسابقة 

      نظم نادي اللغة اإلنجليزية مسابقة "اإللقاء باللغة اإلنجليزية"، التي أقيمت يوم الثالثاء
21 / 5 / 1437 هـ في خيمة األنشطة الطالبية. شارك في المسابقة 17 طالبًا، حيث أتيحت 3 دقائق 

لكل طالب للتحدث عن أيٍّ من المواضيع المختارة. 

      حضر المسابقة ثالثة محاضرين لتقييم مشاركات الطالب. وتم توزيع الجوائز للمراكز األولى وفقًا 
إلتقان مهارات اإللقاء والتحدث. واشتملت الجوائز على قسائم شرائية من مكتبة جرير، قيمة كلٍّ منها: 

األولى 1500 ريال، والثانية 1000 ريال، والثالثة 500 ريال.

الجامعية الحياة 
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العام" تحت شعار "قارئة 
للقراءة  برنامج¸  ينظم  اµنجليزية  اللغة  نادي 

 
     نظم نادي اللغة اإلنجليزية لطالبات الكلية برنامجًا إثرائيًا بعنوان "قارئة 
العام" في فعالية مميزة من نوعها.  ُأقيم البرنامج في القاعة المتعددة 

األغراض يوم الخميس 14 رجب 1437هـ. 

     انعقد البرنامج بحضور ما يقارب الـ 400 طالبة. ترشح للبرنامج 48 طالبة مشاركة 
من عدة تخصصات علمية و18 طالبة مشاركة من السنة التحضيرية. استعرضت 

باللغة اإلنجليزية من اختيارهن في مختلف المجاالت. المشاركات تجربتهن في قراءة كتب 

3 استعراضات لكل من طالبات التخصص وطالبات      أقيمت خالل البرنامج مسابقة ألفضل 
اللغة اإلنجليزية، وهيا  أنوار الصومالي من تخصص  التحضيرية. حيث فازت الطالبتان  السنة 

بالمركز األول. بينما فازت التحضيرية  الظفيري من السنة 
اللغة اإلنجليزية، وريما  الثميري من تخصص  الطالبتان نجد 

الثاني. أما المركز  بالمركز  التحضيرية  المدرع من السنة 
الثالث فقد حازت عليه الطالبتان مالك خردلي من تخصص

التحضيرية. السنة  العتيبي من  اإلنجليزية، ونورة  اللغة 

     الجدير بالذكر أن البرنامج حاز على إعجاب الكثير من 
الكلية، حيث حصدن معلومات قيمة منسوبات وطالبات 

عن مجموعة من الكتب المختلفة التي من شأنها اإلسهام
في توسيع آفاقهن ومداركهن.

حملة الشتاء "دفاهم دفانا 3" 

      نظم النادي االجتماعي بكلية الجبيل الجامعية وبالتعاون مع الجمعية الخيرية بمحافظة الجبيل، برنامج
3" لألسر المحتاجة والمتعففة. ويمثل ذلك قيم المسؤولية االجتماعية  حملة الشتاء "دفاهم دفانا 

والتعاون المشترك التي تسعى إدارة الكلية من خاللها إلى خدمة األسر المحتاجة والمتعففة 
باإلمكانيات المتاحة لديها، ومساندتها والوقوف بجانبها في ظل أجواء الشتاء الصعبة. ويسهم ذلك

التكافل االجتماعي والوطني،  في تأصيل معنى العمل التطوعي للعنصر الشبابي كمبدأ من مبادئ 
وتحقيق مبدأ المبادرة في اإلقبال على األعمال التطوعية. بدأت الحملة يوم الخميس

 18 / 4 / 1437ه بمشاركة عدد من طالب الكلية، وبإشراف األستاذ نايف العتيبي مشرف النادي
 االجتماعي، واشتملت المساعدة على سخانات وبطانية ودفايات كهربائية وقسائم شرائية

 لعدد 30 أسرة.
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تكريم القادة الكشفيين المتميزين بحج 1436هـ

م معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى القادة الكشفيين في قطاع الكليات والمعاهد      كرَّ
بالهيئة الملكية بالجبيل، كًال من القائد عبد المنعم العبد الرزاق من كلية الجبيل الجامعية، والقائد فايز الرشيد 
من كلية الجبيل الصناعية، والقائد محمد المسلم من معهد الجبيل التقني. باإلضافة إلى تكريم الرائد طالل

بن حربي الحريبي، ونائبه هيثم بن عبدالله هتان قادة عشيرة جوالة كلية الجبيل الجامعية؛ لتميزهم في خدمة
حجاج بيت الله الحرام، ولحصول العشيرة على درع التميز في معسكر منى الجبل، وكذلك حصول قائد العشيرة

على لقب أفضل قائد عشيرة في المعسكر.

     من جهته نوه األمين العام للجمعية الدكتور عبد الله بن سليمان الفهد بالدعم واالهتمام والمتابعة المباشرة
الذي تحظى بها الكشافة السعودية وأنشطتها وبرامجها من لدن معالي رئيس الجمعية، وبالمساندة والتعاون

من مختلف قطاعات الجمعية، ومن الوزارات والهيئات والجهات ذات العالقة، حتى تحقق النجاح المنشود
والهدف األسمى.
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الكلية ُتثري المجتمع بحزمة متنوعة من الدورات التدريبية وورش العمل

     سعيًا إلى تحقيق رسالة الكلية بالحفاظ على التنمية المستدامة للمجتمع نظم مركز ووحدة خدمة
المجتمع والتعليم المستمر بفرعي الكلية، بالتعاون مع األقسام األكاديمية، عددًا من الدورات التدريبية

في مجاالت متنوعة. تشمل المجاالت التي قدمت بها الدورات الحاسب اآللي، واللغة اإلنجليزية، والتصميم
الداخلي، وإدارة األعمال. وقد بلغ إجمالي عدد المتدربين والمتدربات 344 متدربًا ومتدربة.

  
   يجدر بالذكر أيضًا أن الوحدة نظمت عددًا من ورش العمل المجانية المتخصصة، والتي هدفت إلى دعم

المجتمع وتزويده بالعارف والمهارات الفنية والثقافية والعلمية التي من شأنها النهوض بهذا المجتمع. وقد
استهدفت الورش شرائح مختلفة من المستفيدين شملت على سبيل المثال طالبات المرحلة الثانوية، 

ومديرات رياض األطفال والمدارس االبتدائية بالجبيل، واألطفال األيتام وغيرهم.

     إضافًة إلى ذلك نفذت الكلية عددًا من البرامج التدريبية الخاصة للغة االنجليزية والموجهة لمجموعة من 
الشركات في مدينة الجبيل الصناعية. وبلغ عدد المتدربين والمتدربات من مختلف الشركات مثل شركة التصنيع

الوطنية ”تصنيع“ وشركة عبد الله المسحل للمقاوالت وشركة التعدين العربية السعودية ”معادن“ 68 
متدربًا ومتدربة.



الطالب �نشطة  الختامي  الحفل 

       تحت رعاية سعادة مدير الكلية باإلنابة الدكتور صالح بن سعيد الزهراني، أقامت وكالة الكلية 
1437 هـ. بدأ الحفل 19 رجب  لشؤون الطالب الحفل الختامي لألنشطة الطالبية وذلك يوم الثالثاء 

بتالوة عطرة من الذكر الحكيم، وتال ذلك العديد من الفقرات الشعرية والمسابقات الترفيهية وكلمة
النشاط الطالبي. هذا باإلضافة إلى تقديم عرض مرئي عن األنشطة الطالبية التي أقيمت خالل العام

النجاح الداعمين للبرامج الطالبية،  1436ه1437-ه في الكلية. واختتم الحفل بتكريم شركاء  الدراسي 
باإلضافة إلى تكريم مشرفي األندية والطالب المشاركين والمتميزين في األنشطة الطالبية. وفي نهاية

الحفل. الجماعية للمكرمين مع راعي  الصور  التقطت  الحفل 
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الفنون“ الطالبات يقيم نشاط ”شارع  بفرع  الطالبي  المجلس 

     بتنسيق المجلس الطالبي أقامت فرع الطالبات نشاط شارع الفنون وذلك في يوم الثالثاء 19 رجب 1437هـ،
في القاعة المتعددة األغراض، من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة. يعرض النشاط مواهب طالبات الكلية من 

الرقمي.  والفن  الفوتوغرافي  والتصوير  والرسم  التشكيلية  الفنون 

     أطلق على النشاط اسم (شارع الفنون) إشارة إلى فكرة فنون الشارع التي يتم من خاللها عرض 
المواهب في بعض الدول. فتم تنظيم القاعة بديكور مستوحى من الفكرة، حيث ُخصص ركن لكل طالبة
مشاركة في النشاط لتكون لها حرية عرض موهبتها. كما احتوى النشاط على عروض مباشرة تمارس بها

المشاركات مواهبهن مع الطالبات. وقد عملت طالبات المجلس الطالبي على تنظيم حملة إعالنية لهذا 
بالتعاون مع بعض المتطوعات والطالبات المشاركات، كما وفرن ركنًا للضيافة،  القاعة  النشاط ونظمن 

إضافة إلى المشروبات المجانية بالتعاون مع شركة نادك. والجدير بالذكر أن النشاط حضي بحضور مميز،
300 طالبة.  فبلغ مجمل حضور الطالبات ما يقارب 



الطالبية ا�نشطة  يختتم  الطالبات  فرع 
     بتنظيم من وكالة شؤون الطالبات أقام فرع الطالبات الحفل الختامي لألنشطة الطالبية للعام

الدراسي 1436 - 1437 هـ، وذلك يوم األربعاء 27 رجب 1437 هـ في القاعة المتعددة األغراض بمبنى
الهيتين بالحضور من الضيوف ورئيسات األقسام األكاديمية وأعضاء  الحفل بكلمة ترحيبية  ابتدأ  الكلية. 

التعليمية واإلدارية والطالبات. ثم ألقت كًال من وكلية الكلية لشؤون الطالبات ورئيسة اللجنة العامة ألندية
النشاط الطالبي وأخصائية األنشطة كلمات الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق اإلنجازات المتميزة

في األنشطة الطالبية لهذا العام، والتي تم بعد ذلك استعراضها بعرض مرئي. وقد بلغ مجموع عدد 
280 نشاطًا. األنشطة الطالبية لهذا العام ما يقارب 

     عقب ذلك تم تكريم رعاة األنشطة الطالبية وشركاء النجاح من األقسام اإلدارية، إضافة إلى تكريم
مشرفات ورئيسات األندية الطالبية. تال ذلك اإلعالن عن نتائج مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية 
ومسابقة أفضل قناة تعليمية على اليوتيوب. تم بعد ذلك إعالن نتائج مسابقة أفضل نادي، حيث فاز 

نادي اللغة اإلنجليزية بالمركز األول، وفاز نادي إدارة األعمال بالمركز الثاني، وفاز النادي الديني 
بالمركز الثالث. كما فازت الطالبة نعمة آل سالم من نادي علوم الحاسب اآللي بجائزة أفضل رئيسة

نادي، وحصلت الطالبة ماريا البلوي من نادي رفد التطوعي على جائزة أفضل عضو فعال في 
األنشطة الطالبية. ومن ثم تم إعالن نتائج أفضل نشاط 
متميز وحصل على المركز األول «نشاط ملهمون» لنادي

إعداد القادة، وحصد النادي األدبي المركز الثاني بـ«معرض 
بوك تشينو»، وحقق المجلس الطالبي المركز الثالث من 

خالل «نشاط شارع الفنون».

     واختتم الحفل بجولة حول األركان المخصصة لألندية
الطالبية، التي تم من خاللها استعراض األنشطة التي أنجزها

كل نادي إضافة إلى تكريم جميع من أسهم في تفعيل تلك
األنشطة.

الجامعية الحياة 
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وحدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر تقيم
لقاء تهيئة الطالبات للتدريب التعاوني

 
     نظمت وحدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر لقاًء مفتوحًا
مع الطالبات المقبالت على التدريب التعاوني للفصل الدراسي

المقبل. أقيم اللقاء يوم الثالثاء 23 ربيع اآلخر 1437هــ، في القاعة
المتعددة األغراض بمبنى الكلية، واستمر ألكثر من ساعة. استهدف
اللقاء تبصير طالبات التدريب التعاوني بالمرحلة المقبلة من حياتهن 

الجامعية والتي تعد حلقة الوصل التي من شأنها ربط تجاربهن وخبراتهن العلمية بمستقبلهن المهني، حيث تم
تسليط الضوء على أهداف التدريب التعاوني بالنسبة للطالبة وما يعود عليها به من نفع وتقوية وإثراء لمهاراتها
  العلمية وفقًا للتطبيقات المهنية والتكيف مع بيئة العمل. وتم خالل اللقاء توضيح حقوق الطالبة وما عليها من 

     واجبات خالل فترة التدريب، إضافًة إلى الشرح المفصل لإلجراءات الرسمية والضوابط والقوانين الالزم االلتزام 
      بها إلتمام برنامج التدريب التعاوني بنجاح، ومن ثم تخريج الطالبة واستحقاقها للدرجة العلمية. وفي نهاية اللقاء

       استقبلت مشرفة التدريب والمنسقة األكاديمية للتدريب جميع استفسارات الطالبات وتساؤالتهن.



المجلس الطالبي لفرع الطالب

الطالبات لفرع  الطالبي  المجلس 

الطالبي المجلس  تجربة 
     المجلس الطالبي تجربة ممتعة وتعليمية بما تحيطك به من

مسؤوليات متنوعة بين أقسام الكلية، حيث يعد كيانًا إداريًا هامًا يلعب
الدور األكبر في تشكيل حلقة الوصل بين إدارة الكلية والطالبات. ترا 

المجلس الطالبي يسعى جاهدًا للبحث عن معلومة عبر التواصل مع رئيسات
ومشرفات األقسام وأندية األنشطة. كما يبحث المجلس الطالبي عن جواب

لكل سؤال يوجه إليه من قبل الطالبات ولم ُتعرف إجابته وذلك بالتوجه للمكتب
الناحية اإللكترونية  المخصص لذلك. يخدم المجلس الطالبي على شكل كبير من 

في الرد على جميع استفسارات الطالبات، وفي طرح االقتراحات، والسعي لعمل
الترفيهية واإلثرائية وغير ذلك، وذلك عبر إيصال النشاطات  التغييرات اإليجابية، وتنفيذ 

المعنية رسميًا.  للجهات  المقترحات واألفكار واالستفسارات  تلك 

     يتيح المجلس الطالبي الفرصة للطالبة في تعلم المهارات الوظيفية واإلدارية واالجتماعية، 
ويعزز في عضواته الثقة والمسؤولية ومهارات القيادة. فالمجلس الطالبي ما هو إال تجربة 

الكثير من المهارات والخبرات كتنظيم الوقت،  وظيفية مؤقتة وفرصة نادرة تكتسب منها الطالبة 
والتعامل مع شركات وجهات رسمية خارج الكلية، والتسويق، والكثير مما يفيد بشكل كبير مستقبًال 

في جميع مجاالت الحياة على الصعيدين الشخصي والمهني. وإنه لينبغي أن يسود المجلس التعاون 
التجربة وضاعت الجهود.  واالنسجام ليتحقق العطاء واإلنجاز وإال فشلت 

     وإنه لشعور ال مثيل له عندما تسمع أو تقرأ ما حققه إنجازك من ثمار مما يوجب الثناء على العطاء والشكر
على العمل. لقد كان المجلس بالنسبة لنا تجربة رائعة ننصح بها جميع الطالبات الالتي يتطلعن إلى تطوير 

الحياة. المجلس الطالبي وتنمية مهاراتهن ومعارفهن في جميع إطارات 
هو فرصة ذهبية لكل طالبة لها نظرة مستقبلية!
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الطالبي! المجلس  لعضوية  تقدم 
      لم يكن عامًا سهًال مّر كغيره مرور الكرام، كان عامًا مختلفًا وتجربة فريدة

لكل عضو ِمّنا. لطالما حملنا نحن - أعضاء المجلس الطالبي - هدفًا منذ أن رّشحنا أنفسنا لنشغل المكان الذي
نشغله اليوم، كّنا نحمل هّمًا هو أن يستمر المجلس الطالبي بالقيام بدوره الذي ُعِهَد عنه من خدمة الطالب
الكلية، والعمل على  إدارة  واإلجابة عن استفساراتهم، وتلبية طلباتهم واحتياجاتهم، وإيصال اقتراحاتهم إلى 

تحقيق ما يصلح ويفيد منها .

      لم تكن تجربة سهلة خرجنا منها مثلما دخلناها، لكّنها تجربة غّيرتنا وأضافت إلينا الكثير؛ وذلك لفرادتها 
واختالفها عن غيرها من األنشطة، فـعضو المجلس الطالبي يشغل حيزًا هامًا ضمن كيان إداري رسمي

في الكلية مما يضع على عاتقه الكثير بخالف التجارب والمشاركة في األنشطة األخرى داخل الكلية.
 

     فـالمجلس الطالبي مطالب دومًا بالحضور عند رغبات واحتياجات الطالب من خالل اإلجابة
عن استفساراتهم، والتواصل مع إدارات الكلية العليا في سبيل توفير ما من شأنه تحقيق

رضى الطالب واستفادتهم بما يتوافق مع قوانين الكلية ولوائحها .كما يطالب عضو
المجلس بأن يتحلى بالصبر والتعاون والحصافة خالل التعامل مع الطالب واإلجابة عن

الحريص وغيره.  المهمل والطالب  الغاضب والطالب  العجول والطالب  الطالب  أسئلتهم، فهناك 
لذا يمكن القول بأن مهارات التواصل الفعال والذكاء االجتماعي وإدارة الحوار من أهم

المهارات التي يمكن أن تصقلها تجارب وخبرات المجلس الطالبي.

      في النهاية، من يرى في نفسه القدرة على تحّمل هذه
المسؤولية، واالستعداد للتعّلم من خالل التجارب التي قد

 تخطئ وتصيب، فعليه أن يستغل هذه الفرصة المثرية 
ويتقّدم لعضوية المجلس الطالبي في دورته القادمة. 
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أجوُب المدى شغفًا ... لعّلي اليوَم ألقاها
لعّلي اليوَم ُأدِركها ... فُتدِرُكني من الحبِّ أرجاها

شِربُت ُبحوَرها ِعلًما َفيا ... حلَو بحوِرها وأنقاها
مياُه البحِر ليَس يشرُبها ... سوى الذي قّطرها ونّقاها

للّضاِد بحٌر في ُعذوَبِتِه ... جرى اُألجاُج وتاَه
ال برَزٌخ في أنهارها ... ال ُعمَر ِلبهاهــا

َرت ذكراهـــا ألٌف، وستُّ مَن القروِن ... تجذَّ
مصادُر نحِوهْم ُوِجَدْت ... ِمن أصِل ُنصوِصنا وِغناها

غاِت بدائٌل ... وغيُر طريقٍة إّالها ما ِللُّ
فاذهْب أيَن طريُقها ... وال ُتعاِكس قطُّ مجراها

عًا؛ فَتَناَل تقواها ك بنافلِة القصيد ... تضرُّ وتمسَّ
هَي ُلغة الجماِل ِبَنحِوها ... وَعروِضهـا وِقفاهـا

غاِت بعطِرها ... هَي للّزهوِر َشذاهـا هَي ورُد اللُّ
هَي ُلغُة الّتماِم تفّرَدْت ... أيِتمُّ كالٌم لوالهــا؟
هَي لإلسالِم لساُنُه ... ولساُن كتاِب موالها

فاللُه في ُمنَزل آِيِه ... كّرمها وأعالهـا
وقّدَر ِحفظها أبدًا ... فهل حِفظَت معناها؟

وفِهمَت حقُّ مكاَنها؟ ... وأبصرَت ُحسَن زهاها؟
للَخْلِق ربٌّ ليَس ُيهِمُلُهم ... وللّضاِد َنْشٌء قد توّالهـا

هَي كالرعّيِة، وللرعّيِة ... حٌق عليَك ترعاهــا
الجعفري الطالبة: فاطمة  بقلم 

لم أعتد أن أكتب إليك

     لم أعتد أن أكتب إليك، وفي الحقيقة هذه هي المرُة األولى التي أقرر فيها أن أفصح عما في مكنوني 
تجاهك، فأما بعد؛

 .      أنا ال أعِرُفك لكنك تعرفني. تعرفني من الُخدوش التي أحدَثْتها أرُضك في ساقي في يديَّ وعلى ركبتيِّ
تعرفني ِمْن كمية الدموع التي حاولت فيها مرًة تلو مرة أن أشرح شعوري البسيط تجاهك فُيعجزني الكالم 

وأبكيك حبًا وانتماًء، وتعرفني بابتسامة العزة حين يتحدث فيك الغرباء فيبتهل وجهي وتلمع عيناي ألني منك
من أرضك، وتعرفني من لوني! من حفنِة ُترابك التي امتزجت بطينتي فشكلتني مثلما أنا! امرأًة سعوديًة ال 
تكل وال تِمل، وتظل رغم الظروف التي تصقلها وتسقطها في أحياٍن كثيرة طموحة ذكية ماهرة جميلة بكل 

الصفاِت الخلقية والُخلقية. 

     وأعرف قليلك أعرف أني من شرقك، من أحسائك، وأعرف أني أميل لشمالك، وأحب جنوبك، ومشغوف 
! من تفرعاتك واختالفاتك.. اختالفات تقاليدك، اختالف  قلبي بنجدك وحجازك. أعرفَك من امتدادك الطويل فيَّ

عاداتك حتى اختالف لهجاتك. وأحبك كلما قسوت علي كأمي، وأغادرك وأنا أعرف بأنه لن يعيدني إليك إال 
شوقي لك.

     ومثلما قال درويش لفلسطينه سيدة األرض على هذه األرض ما يستحق الحياة كل الحيـاة، أقولها لَك: أنت
 الحيـاة والمستقبل يا موطني "فارفع الخفاق األخضر يحمل النور المسطر أردد الله أكبر الله أكبر الله أكبر 

     يا موطني."

أجوب المدى شغف¸

    23

الفيروز الطالبة: مريم  بقلم 
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تي في رثاء جدَّ
       إلى الطيـبة الحنون....

                                      أمي الغالية..                   
تي....                                                            جدَّ

 
واراِك قبَرِك،.. ما أقسى أصاِبَعُه ! 

َعه !  وما أحنَّ سًنا أغفـى،.. وضيَّ
وما أحيلى دعـاًء سال منسكبًا

فأرهف القلُب فوَق النبِض مسمَعُه
وما أحيلى ُبَييتًا كنِت زينتُه 

ُيهدي له الفجُر فوق النوِر مطلَعُه
* * * *

ياصفحَة الفجِر زوري الرمَل حانيًة 
ولملمي من خيوط الصبح أنصَعُه

هناك بعُض تراتيٍل ومسبحـٌة 
َعُه وناصٌع من مصلى الفجـِر ودَّ

* * * *
أماه..! لي أضلٌع - بعَد النوى - ِقَطٌع

أخاف أن ألمس الباقي فأقَطَعُه ! 
أماه حزٌن على قلبي يصاِحُبني 

مرَّ الصباُح على حزٍن...فأبدَعـُه

أيمن الشماسي بقلم األستاذ: 
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حكايات  وغابت 

       ساهمت مواقع التواصل االجتماعي في تغيير طريقة تفكير الشباب السعودي وتعامله مع كثير 
من القضايا، فقد أصبح المجال أمامه مفتوحًا ليعّبر عن رأيه في قضايا الرأي العام التي ُتثار بين الحين واآلخر، 

وواتته الفرصة ليشارك اآلخرين صوره ولحظاته ومقاطع الفيديو الخاصة به على يوتيوب وسناب شات وغيرها. 

      نستطيع أن نقول: إّن مواقع التواصل االجتماعي أصبحت مصدرًا أساسيًا من مصادر التلّقي
والمشاركة لدى كثير من الشباب، لكن - وبجانب هذه الميزات - تبرز سلبيات كبيرة تترك أثرًا من الصعب

تجاهله في حياة الشاب. أول هذه السلبيات وأوضحها اإلدمان غير الهادف، وهو يتمّثل في متابعة جديد
التغريدات والفيديوهات دون هدف محّدد.

       ثاني هذه السلبيات هو أّن كثيرًا من الشباب أصبح يعتمد على" الواقع االفتراضي" المتمّثل
 في هذه المواقع؛ من أجل إكمال ما يراه نقصًا في شخصيته، حيث أصبح تقديره لذاته نابعًا من

 عدد متابعيه وعدد" إعادات التغريد" على تويتر، والتشجيع والتصفيق في سناب شات.

      قد ال نكون مدركين حّقًا لحجم تأثير هذه المواقع علينا؛ كوننا ال زلنا نعيش وهجها. نحتاج
إلى االبتعاد قليًال وإعادة حساباتنا، ووضع هذه المواقع في المكان المناسب لها في حياتنا.

بقلم الطالب: حزام العطاوي

اللحظة تويتر وسناب شات وتأثير 
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ومواهب فنون 

أنا لست متأسفة..
ال على الراحلين، وال على الذين تركونا في بدايات الطريق..

أنا لست ميتة.. لست أتكور على نفسي في مساحات الفراغ.. لست جثًة فقدت الحياة في عمق الظالم..
أنا لست نهاية.

في صبح كنت ضعيفة.. بدأت أتنفس! أتفقد الحياة.. جفت الحياة فّي
هربت .. للطريق.. لالطريق .. لمكان! أي مكان يمكن أن يحتضن احتضاري!

تسود السماء ويأتي الليل، آخر الليل.. أمتلئ بالظالم..
أسقط.. أحترق.. أبكي بصوت عال..

لم أستطع أن أرى.. عيني تمتلئ بالدموع.. 
أمسح وجهي بيدي، أحتضن وجهي.. 

وفي آخر األشياء، آخر الكلمات التي تحرق صدري..
أقف نصف وقوف.. نصف حياة

وأمر في هذي الحياة مرورًا..
لست الحكاية

ولست الغربة.
أنا كنت البداية! اللحن الطويل..

أنا لست الموت.
لست نهاية.

النصار بقلم الطالبة: رؤى 

متأسفة لسُت 

بريشة الطالبة: غادة غزيز

الغامدي لمياء  الطالبة:  العجميبريشة  غيداء  الطالبة:  بريشة 
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اتصل بكلية الجبيل الجامعية
  

على الموقع اµلكتروني:

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 اµلكتروني:  

PublicRelations-f@ucj.edu.sa
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