
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 املجلس الطالبي لفرع الطالبات: 

 ما زال في الجعبة املزيد !
 

 
 

 

  باملجلس الطالبي وكيف  كمنظًرا لحداثة فكرة املجالس الطالبية في جامعات اململكة أحببنا أن ننقل ل
ً
بشكل مختصر تعريفا

للتفاعل  بين الطالب واألستاذ و إدارة الكلية مما يعزز العالقات  املجلس الطالبي هو وسيلة. من املمكن أن يساعد الطالب

ستفادة من الخبرات، واملساهمة بشكل فّعال في تحقيق الكلية لرؤيتها بأن تكون واحدة من الكليات ال التواصل ويحقق  يوينم

 تثبيت الدور الطالبي كحلقة وصل أساسية للوصول إلى هذه إلى جانب  .وعاملًياالرائدة إقليمًيا 

إطار القيم واملبادئ واألخالق اإلسالمية  ضمنالغاية باإلضافة إلى الهتمام باحتياجات الطالب الخاصة وتحقيق رغباته 

 فيما يأتي : حققها مجلسنا الطالبيالسامية، ويمكن إيجاز بعض النتائج التي 

مواقع عبر في الحرم الجامعي أو  ناإلجابة عن استفساراتهو وقوانينها  الكليةلبات بأنظمة املساهمة في توعية الطا -1

 لذلك وبحمد هللا ارتفعت  ،التواصل  الجتماعي
ً
في الخاص باملجلس الطالبي للحساب  نسبة املتابعيننتيجة

 .UCJ_SCمتابع  @ 0333إلى  033تويتر من  موقع التواصل الجتماعي

عن طريق القيام بجملة من  الهيئتين اإلدارية والتدريسيةين الطالبات ومنسوبات الكلية من توثيق العالقة ب -0

 في جو تفاعلي ترفيهي. لدى الطالبات وكافة منسوبات الكلية، والنتماء إلى الكلية األنشطة التي تنمي اإلبداع

 املناسبة لها .تمكين الطالبات من طرح مشكالتهن ومقترحاتهن وإشراكهن في وضع الحلول   -0

 بيد في سبيل بناء شخصية الطالبة 
ً
ومازال في الجعبة املزيد، وما هذا إل غيض من فيض، وسنكمل املسير للعمل يدا

 لناحية البتكارية عندها.االجامعية ودعم القناعات اإليجابية و 

  نشكر األيدي 
ً
وكيلة شؤون ، ونخص بالذكر استقبلت مقترحاتنا وأفكارنا بروح رائعة طيلة عامنا املاض ي تيالوختاما

  ملا بذلنه من عون في سبيل تحقيق ما تم إنجازه. اإلرشادو  التوجيه وأخصائية ،ومشرفة خدمات الطالبات ،الطالبات

كمال املسيرة إلطالبات املجلس الطالبي الجديد كل التوفيق ل نتمنى و  ،بأفضل صورة الكليةمن هللا أن نكون مثلنا  نرجو كما 

 وتحقيق كل ماهو مثمر وفعال.
 املجلس الطالبي السابق لفرع الطالبات

 كلمة العدد

 يمر اإلنسان بمراحل عمرية مختلفة،

 وتختلف الذكريات من شخص إلى آخر 

 في كل مرحلة عالوة على اختالف 

 الستفادة من هذه املراحل. ولكن 

 الجميع يتفق أن مرحلة الشباب هي 

ه الشباب خاللها  مرحلة القوة والحيوية وتفجر الطاقات والتي إذا ُوّجِّ

التوجيه الصحيح فإن أثرها يستمر على حياة الفرد من جهة وعلى 

 ع من جهة أخرى.املجتم

املجتمع، حيث أنه هو في ب من أهمية للشباا موكما يعلم الجميع 

في بناء  ةود الحقيقي والثروة الغالية التي تعتمد عليها األمالعم

وهم ا ورقيها فهم جزء من الحاضر وكل املستقبل. و نها وكياهحضارت

ة الذي يكسبه الطاقة املوجهة له، التي قـد تكون طاق وقود املجتمع

بناء، ترتفع باملجتمع وتبني به حضارته، أو األخرى فتهوي به إلى مهاوي 

 ف والجهل.التخل

باب سالح ذو 
َّ

، تقدمهام الفئة التي تعتمد عليها األمم في حدين؛ هفالش

والـدفاع عنها، وتحقيق أهدافها. ذلك إذا تمكنت األمة من استغالل 

 
ً
 صحيحا

ً
باب استغالل

َّ
، فإنهم يصبحون همملتأما إذا أه. طاقات الش

لة 
َّ
فائدة،  بال طاقات مهدرة ملقدرات األمة، أو على األقل طاقات معط

نظًرا ملا تتميز به فترة الشباب من قوة وحيوية وطموح، لذا فإن أغلب 

 حاجات املجتمع تعتمد على الشباب.

باب وبين أهميتهبولقد اهتم اإلسالم 
َّ

وأشار إلى ذلك في قصة أهل  مالش

ار، فآمنوا الكفالكهف، الذين كان لهم من الشجاعة ما واجهوا بها 

ه: } آياتكم محبعقيدة التوحيد وتركوا الدنيا وزينتها. يقول عـز وجل في 

اُهْم 
َ
ْدن ْم َوزِّ هِّ َرّبِّ  آَمُنوا بِّ

ٌ
ْتَية ُهْم فِّ نَّ َحّقِّ ۚ إِّ

ْ
ال ُهْم بِّ

َ
َبأ

َ
ْيَك ن

َ
ُقصُّ َعل

َ
ْحُن ن

َ
ُهًدى{. ن

أما السنة النبوية املطهرة فقد حثت على الهتمام بالشباب ولنا في 

بعض الصحابة في لفقد كان  ،وصحابته الكرام قدوة حسنة رسول هللا

 مرحلة شبابهم الدور الكبير في قيام الدولة اإلسالمية.

ونحن في كلية الجبيل الجامعية نسعى لتوجيه طالب وطالبات الكلية 

يح لتحمل املسؤولية وضبط النفس ليكون لبنة التوجيه الصح

صالحة في املجتمع. ويتم ذلك بعدة وسائل وطرق من أهمها إقامة 

الثقافية والجتماعية والرياضية والتنمية البشرية. الدينية و نشطة األ

وقت فراغ الطالب والطالبات من  استثمار إلى تلك األنشطة تهدف 

اهبهم من جهة أخرى. وبذلك يتم جهة واكتشاف قدراتهم ومهاراتهم ومو 

طاقات الشباب في هذه املرحلة لتعم الفائدة على الطالب  استغالل

وبذلك يتحقق دور الكلية في خدمة  ،والطالبات أنفسهم وعلى املجتمع

 الفرد واملجتمع.

طالبات املشاركة والنخراط الو طالب المن هذا املنطلق نهيب بجميع 

 التوفيق.دوام نشطة. متمنين للجميع األفي تلك 
 

 وكيل الكلية لشؤون الطالب

 د. صالح بن سعيد الزهراني

 كلية الجبيل الجامعية تحتفي بذكرى اليوم الوطني
 

 

 

 

 

 

حيت العديد من أن لتوحيد اململكة العربية السعودية، حيث يبحلول الذكرى الرابعة والثمان بفرعيهااحتفلت الكلية الجامعية 

 احتفى فرع الطالب من الكلية بهذا اليوم عبر اكتساء  الفعاليات
ُ

والبرامج الترفيهية والثقافية والجتماعية والرياضية. حيث

 عن للطالب توعوية محاضرة الباللي وليد د. املبنى باللون األخضر، إضافة إلى البرامج التي تم تقديمها. خالل البرنامج قدم

 عدد أقيم البرنامج نهاية وفي عليها، والحفاظ النعم شكر وضرورة املعطاء البلد هذا في واألمان األمن استشعــار أهمية مدى

 الطائرة. وكرة والبلياردو الطاولة تنس بطولة شملت الرياضية املنافسات من

 
ً
أخصائية ، ومن ثم كلمة بمناسبة اليوم الوطني ألقتها من الكتاب الكريمابتدأ بتالوة آيات أما فرع الطالبات فقد أقام حفال

 ، والعديد من العروض الشعبية.(وحدة وطن)أوبريت و  ،عرض فيلم وثائقي عن اململكة العربية السعوديةتال ذلك  األنشطة.

هاية الحفل في ن. وأفضل طبق شعبي(و) ي(عالن نتائج مسابقتي )أفضل صورة تعبر عن اليوم الوطنإخالل البرنامج كما تم 

عالن نتائج التصويت إتم  ،ثمنجازاتهإاملجلس الطالبي و  مهام قدمت رئيسة املجلس الطالبي السابق كلمة تحدثت فيها عن

، إضافة إلى بيع املأكولت وبعض املنتجاتل أركان ةبخمس نالطالبات شارك. الجدير بالذكر أن للمجلس الطالبي الجديد

 .تقديمها لجميع الحضور الضيافة املجانية التي تم 

 إعالمية دورية تصدرها اللجنة اإلعالمية للكليةنشرة 

 صدى الجامعية
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 حياة أجمل بال تدخين
 

 

 

 

 

 

فرع  –نظمت اللجنة الجتماعية بكلية الجبيل الجامعية 

بالتعاون مع مجمع األمل للصحة النفسية بالدمام  –الطالب 

حملة ومعرض مكافحة التدخين بعنوان ) حياة أجمل بال 

 ه.11/11/1101 -11ثالثة أيام تدخين( وذلك على مدى 

 من جميع منسوبي الكلية، وبلغ  103بلغ عدد الزوار 
ً
زائر تقريبا

عدد املتجاوبين مع املرحلة العالجية لإلقالع عن التدخين ما 

. احتوى املعرض على منشورات ولفتات حالة 00يزيد عن 

ومجسمات توعوية عن آثار التدخين و خطورته، باإلضافة إلى 

اء حقيقية ألشخاص أصيبوا بأمراض جراء عرض أعض

ممارستهم للتدخين. وصاحب املعرض عيادة تحتوي على أجهزة 

لقياس نسبة األعراض املوجودة في املدخن، وقد قدم د. محمد 

بوهاها محاضرة توعوية حول أضرار التدخين وطرق الوقاية 

جاء تنظيم هذه الحملة واملعرض املصاحب كجزء والعالج منه. 

سؤولية الجتماعية حيث تحرص إدارة الكلية على دعم من امل

 مثل هذه الحملة وإقامتها بشكل سنوي.

 

برنامج تدريبي الستخدام قاعدة البيانات اإللكترونية 

(EBSCO) 

 

 

 

 
 

 

يوم اإلثنين  لفرع الطالب أقام مركز مصادر التعلم )املكتبة(

وكيل بالتنسيق مع ، م00/9/0311هـ املوافق 02/11/1101

الكلية للتخطيط والتطوير األكاديمي بالنيابة/ د. طيفور 

 
ً
  عبدهللا محمد، برنامجا

ً
ملجموعة من طالب قسم إدارة  تدريبيا

 التالي:البرنامج تضمن  ،األعمال

كيفية الدخول على قاعدة البيانات اإللكترونية * 

(EBSCO.) 

 استخدامها وطرق البحث فيها.* 

قاعدة  منتحميل املقالت واملستخلصات العلمية * 

هي عبارة عن قاعدة بيانات واسعة و  (EBSCOالبيانات )

التغطية على مستوى العالم، تتيح أهم املعلومات من 

مصادر متعددة وتحتوي على عشرات اآللف من املجالت 

واملقالت العلمية اإللكترونية في مختلف املجالت 
 والتخصصات.

 صدى الجامعية
 نشرة إعالمية دورية تصدرها اللجنة اإلعالمية للكلية
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 إقبال ود. نضال النصر د. طاهر 

 كتابين جديدين نيصدرا

 

 

 

 

 عنوان تحت( األعمال إدارة قسم رئيس) إقبال د. طاهر كتاب إصدار عن فخر وبكل الجامعية الجبيل كلية تعلن

 ،(األكاديمي للنشر لمبرت) طريق عن" وتضمينات نظرية عمل أطر اتجاهات، مفاهيم،: واإلنتاجية الجودة إدارة"

 أن الرأي توافقوني أنكم بد ل" :لقول  الفرصة هذه اغتنم د. إقبال اإلطار هذا . وفي1-12032-119-0-929 :ردمك

  لكونه إضافة– الكتاب نشر
ً
  إنجازا

ً
  يعد -شخصيا

ً
. عام بشكل وللكلية خاص بشكل األعمال إدارة لقسم يحسب إنجازا

 ".الجامعية الجبيل كلية نجاح في لإلسهام بوسعي ما أعمل أن أعدكم السياق هذا وفي

:  عنوان تحت(  العامة الدراسات عضو هيئة التدريس بقسم)  نصر آل نضال د. كتاب إصدار كما تعلن الكلية عن

  صدر وقد"  الشفوي  التصال مهارات"
ً
 طبع وقد. املحتوى  فهم القارئ  على ليسهال ممغنطين شريطين على محتويا

 علمية إضافة الكتاب في . وترى املؤلفة929-130-31– 0903-0: ردمك ،(الدمام – املتنبي مكتبة) طريق عن الكتاب

 في وثرية لحقة بمساهمات وتعد.  ه1101 الدراس ي عامها في الجامعية الجبيل كلية في العامة الدراسات قسم ملنجزات

 .للكلية القادم املستقبل

 

 

 

 فخورون بك
 

 
 

تحت شعار )فخورون بك( نفذ مكتب التوجيه واإلرشاد لفرع 

 ذا طابع توعوي، وذلك خالل 
ً
 اجتماعيا

ً
الطالبات نشاطا

األسبوع األسبوع الثاني من الفصل الدراس ي الحالي. استهدف 

النشاط طالبات الكلية املتدربات داخل الحرم الجامعي 

ا يلزمهن للترحيب بهن وإطالعهن على أنظمة ولوائح الكلية فيم

معرفته واللتزام به داخل الكلية؛ بما في ذلك الزي الرسمي، 

وأجهزة الجوال املزودة بكاميرا، وبوابات الدخول إلى الكلية، 

وأخالقيات املهنة. كما تم منح الطالبات فرصة طرح 

احتياجاتهن واملشاكل التي يواجهنها، حتى يتسنى للجهة املعنية 

 لتي قد يحتجنها أثناء تدريبهن. العمل على تقديم املساعدة ا

كما تم توزيع مذكرات صغيرة كهدايا رمزية تسهم في خلق روح 

مهنية مرنة، حيث تزامن ذلك مع تقديم وجبة اإلفطار كتعبير 

عن مدى فخرنا بوجود طالبات اجتهدن ليصبحن زميالت لنا 

 داخل الكلية.
 

 نادي إدارة األعمال يقيم دورة

 الفريق الفعالبناء 

 
تحت إشراف مكتب األنشطة الطالبية لفرع الطالبات أقام 

نادي إدارة األعمال دورة تدريبية بعنوان )بناء الفريق الفعال(، 

، بمبنى الكلية ه01/11/1101م الثالثاء املوافق وذلك في يو 

. مشرفة النادي وقد تم تنفيذ الدورة من قبل .لفرع الطالبات

التدريبية على توضيح أهمية دور الفريق في اشتملت الدورة 

 عظيمة إنجازات تحقيق للفرق  يمكن كيف اقشتالعمل كما ن

 النادي عضوات كما حفزت املدربة. ل يمكن أن يحققها األفراد

 فرق ال وإنجازات فوائدحتى يتسنى لهن ملس  فريقال بناء لتجربة

 
ً
من شأنها  لالهتمام مثيرة أفكار نوقشتإضافة إلى ذلك . عمليا

 
ً
 وفعال

ً
 . جعل الفريق منتجا

ً
بتحديد  قامت مشرفة النادي ،أخيرا

 
ً
 تكون قائدة

ً
ن كل منهن فريقا مهام معينة لكل عضوة بحيث تكّوِّ

كما  ،فريقها عن كما نوهت بأن كل قائدة تعد مسؤولة. له

أكدت بأنه سيصلهن الدعم واملساعدة الالزمة من قبلها 

 كيف ت عضوات الناديتعلمك من خالل ذل كمشرفة للنادي.
  الفرق  تتشكل

ً
 وعمليا

ً
 .نظريا
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 الكلية الجامعية و مشاريعها املتعددة
 

دة والتي تبني املستقبل من الجبيل الصناعية بمشاريعها العديمدينة تميزت 

ووضعته باألمر اته  الجامعيةالجبيل كلية اهتمت به و بنائها لإلنسان،  خالل

 وتعد. ةمنتجالبات متميزات ذوات عقول ، فتميزت بتخريج طنصب عينيها

حيث أنها املرحلة التي يختبر  ،املحطة الهامة في حياة الشباباملرحلة الجامعية 

 . ويسترجع كل ما تعلمه من السنوات التي قضاها في التعليم ،بها نفسه

وعلى مدار خمس سنوات   ي هذه الكلية الفتيةعلى مقاعد الدراسة ف ولكوني

فيطيب لي الحديث عن الكثير مما ، محيطهامن رحلة التعليم في أرجائها و 

، والكثير مما صقلتني به تلك املرحلة، فالجامعية تزرع الدراسة إياهوهبتني 

من خالل حثهن على  في نفوس الطالبات (حب )التفكير ( وحب )إبراز الذات

 هواياتهنو فتجمع مواهبهن  !متنوعة بغض النظر عن بساطتها إنتاج مشاريع 

 . هنئعلومهن لتجعلهن يتفكرن ثم يخرجن بمشروع يحمل أسماو 

 جانب تعدإن كثرة املشاريع في الكلية الجامعية 
ً
 إيجابي ا

ً
 كبير  ا

ً
دعم الروح ي ا

قة لدى ال
ّ

جتهاد حين حيث تعزز بها حب ال ، وإن تأخرت رؤية ثمرته طالبةالخال

وتعزز بها الثقة ها ثم تقوم بعرضها على مجموعتها تبحث و تستطرد أفكار 

املشرفات من ح مشروعها أمام منسوبات الكلية و بالنفس حين تقوم بشر 

وتنمي فيها حب املشاركة حين تعمل مع مجموعة كبيرة من  ،املدارس املختلفة

حيث  تجعل الطالبة ذات أسلوب قيادي؛ومن إيجابياتها أنها . الطالبات

و في ذلك تدريب على جو العمل  ،ستطيع إدارة مجموعة كاملة بنفسهات

  والعراقيل التي قد 
ً
 . في محيط عملها تواجهها مستقبال

 لتلك الفكرة الناجحة 
ً
الجامعية )يوم املشاريع السنوي( ويعد  فّعلتفقد وتتمة

كل قسم من أقسام الكلية عدة مشاريع تغطي  ينفذحيث ، من أبرز أيام السنة

  كليأخذ ف كل تخصص دراس ي؛مواضيع مختلفة تتمحور حول 
ً
 منهم حيزا

 
ً
 بطريقته الخاصة.ض فكرته ليعر  معينا

من أكثر بالنسبة لي اليوم  الجامعية يعد هذاالجبيل كلية و كطالبة من طالبات 

 
ً
ويتم التحضير له  ،التي تسبقه ! حيث يتم الستعداد له في األسابيعاأليام إنجازا

الناحية الفكرية  ،الناحية الجمالية كتنسيق للمشروع :من جميع النواحي

الناحية النفسية في جعل الطالبة  ،كابتكار فكرة جديدة أو تطوير فكرة قديمة

 
ً
، الناحية العلمية للمحتوى الذي سيتم ملا ستطرحه من أفكار  مهيأة تماما

 . الطالباتحي العديدة التي تهتم لها وغيرها من النوا طرحه،

 كما 
ُ
 أثار  والذي ،(يوم )تحدي املشاريع من خالل ت مواهب الطالباتظهرَ أ

 والرغبة في التفوق إلبراز هّمة الطالبة وشخصيتها املعطاءة فكرته حب التحدي 

 ،مشروعها الخاص أو تجارتها الخاصة فتقوم كل طالبة بتقديم نواة.

 . عن ذلك و تدعو الطالبات لحضور ركنها املقام في الكلية فتعلن 

باإلضافة إلى املشاريع التي تعد من األعمال السنوية أنه وخالصة األمر 

بعمل مذهل في جعل طالباتها الجامعية تقوم  فإن كلية الجبيل ،للطالبات

و تحفزهن على بذل مجهودهن إليصال  ،تحفر في الذاكرةنجاحات نجزن ي

 . من خالل أعمالهن أصواتهن

 ،
ً
 يبقى إنجاز  ،شروع أو بلغت أفكاره عنان السماءمهما بلغ حجم املوأخيرا

ً
ا

 ويظل مفتاح ،تفتخر به الطالبة
ً
 .لبلوغها أوسع أحالمها ا

 

 الطالبة: ضحى بن هالل

 نعم لأللم

 
في .كتاب يستعرض تجربة الكاتب مع األلم. هـ1100مؤلف مشارك(،)علي بن محمد أبو الحسن ورائد عبدهللا غنيم ل

 معه كمنحة إى التعامل يل مبسط ينقلنا من التعامل مع األلم كمحنة إلشرح جم
ً
. لهية تحمل في طياتها خيرا

ً
 كثيرا

 :مقتطفات من الكتاب

 خطيئة العين الواحدة

تعايش مع ألمي فأدركت أن هللا تعالى وهبني أعمق، وهذا مافهمته عندما بدأت أ أشياءفي كل ش يء رمزية تدل على 

 
ً
، وكما أن هناك الضيق ( ول ثالثة أعين كرمزية لنظام املتقابالت في حياتنا واألشياء من حولناواحدة العينين )ل عينا

 وكما أن هناك األلم هناك األمل. ،هناك السعة

والعيش بواحدة من هذه املتقابالت دون األخرى يدخل املرء في دوامة بين حالتين هما )استطالة اللذة( وذلك ملن 

التركيز على املؤلم( وذلك ملن يفتح عين )والحالة الثانية  ،(ل يحب احتمال ما)يحب( ويغلق عين  ما)يفتح عين 

يسرين( ومن لحظتها قررت أن أتوب توبة حضارية )وقع له )الواقع( ويغلق عين )املتوقع( فمن وقع في العسر فيت

ا قال)أسميتها 
ّ
مع  فتم صلحي، 9ية سورة البلد آ )ألم نجعل له عينين(: التوبة من النظر بعين واحدة( وصدق هللا مل

 نفس ي حتى أصبحت أقرب إليها.

: لأللم كائنية؛ 
ً
 حق؛ مخرج طوارئ؛ األلم فاتورة مسبقة الدفعفي الكتاب أيضا

ً
 ن املؤلم هو امللهم..إ ..ا

 كبير في معانيه وآثاره.نعم لأللم كتاب صغير في عدد صفحاته 

 أمينة املكتبة
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