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 الجامعية

العدد كلمة 

    كنت قد طرحت على طالبي تساؤًال عن مدى رضاهم 
أثناء  الجامعي  الطالب  عليها  يحصل  التي  المكافأة  عن 
أثناء طرحنا  الجامعية، وجاء ذلك  المرحلة  دراسته في 

العمل والتملك كأحد مفردات مقرر حقوق  لموضوع حق 
اإلنسان في اإلسالم، وقد لمست عدم رضى أغلب 

أنها قليلة  اعتبار  الطالب بما يمنح لهم من مكافأة على 
احتياجاتهم جدًا في نظرهم وكونها ال تمكنهم من قضاء 
الموضوع أناقش هذا  والمعيشية. فلعلي هنا  الدراسية 

شديد. باختصار 

     فنحن نعلم بدايًة أن الطالب الجامعي يتلقى تعليمه في الجامعات السعودية مجانًا، وتوفر
المباني األكاديمية  إلى  الطالب  المواصالت من سكن  بالمجان، وكذلك  السكن  الجامعة  له 

بالمجان، فإن من اإلنصاف النظر إلى هذه المكافأة على أنها فضل من الله ُحرم منه أغلب طالب
العالم. على مستوى  الجامعات 

ُكْم) فشكر النعمة  ِزيَدنَّ      ولذا فإنه البد أوًال من شكر الله عز وجل على هذه النعمة (َلِئن َشَكْرُتْم َألَ
من أجلِّ الصفات وأطيبها، التي يجب أن يتصف بها المسلم، وهي من مكارم األخالق، فالمسلم 

يشكر كل من قدم إليه خيًرا، أو صنع له معروًفا، فمن ال يشكر الله على القليل لن يشكره على الكثير، 
الجميل على من  الله، والثناء  بها، واستخدامها في طاعة  بالنعم، والتحدث  باالعتراف  الله  ويتحقق شكر 

يقدم الخير واإلحسان. فكم من أمة، وكم من مجتمع، كان مساؤه نعيمًا وترفًا، وغنًى مطغيًا، ثم كان صباحه 
َرَغًدا ِمْن  ِرْزُقَها  َيْأِتيَها  ًة  َآِمَنًة ُمْطَمِئنَّ َكاَنْت  َقْرَيًة  َمَثًال  ُه  اللَّ (َوَضَرَب  عذابًا وتشريدًا وفتكًا، وآيات الكتاب شاهدة: 

التاريخ منذ  َيْصَنُعوَن). وال تزال حوادث  َكاُنوا  ِبَما  َواْلَخْوِف  اْلُجوِع  ِلَباَس  ُه  اللَّ َفَأَذاَقَها  ِه  اللَّ ِبَأْنُعِم  ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت 
النعم فما رعوها حق رعايتها التي فتحت عليها  المجتمعات  الدنيا من  الخليقة إلى زماننا هذا تصب في سمع  بدء 

النعم. فذهبت عنهم هذه 

     هذا من جانب، ومن جانب آخر فال بد من االستهالك الرشيد لهذه المكافأة من قبل الطالب، فيصرف هذه 
الثانوية، مع مراعاة سلم األولويات، ومثال ذلك المغريات  الضرورية وعدم السعي خلف  احتياجاته  المكافأة على 

كم من الطالب لديه أكثر من جهاز جوال، بل لقد وجدنا بعضهم لديه ثالثة أجهزة، وكم منهم من يحرص على شراء
كل جديد من األجهزة الحديثة دون حاجة، وقس على ذلك. فكثير من استهالكنا ترفي يتم فيه اإلنفاق على سلع

الجانب البد من إعادة النظر في التباهي وحب الظهور، ففي هذا  كمالية، ويشوبه اإلسراف والتبذير بقصد 
ثقافة إن  المتحققة من ذلك.  الفعلية  المنفعة  المغريات النعدام  الركض خلف  والبعد عن  ثقافتنا االستهالكية، 
بالمظهر ينشغل  اإلنسان  وتجعل  بقيمته،  اإلحساس  وتفقد  المال  تبتلع  انهزامية  ثقافة  الرشيد  غير  االستهالك 

الغالي والنفيس. يبذل فيه  اجتماعيًا  الكماليات هدفًا ورسالة ومظهرًا  اإلنفاق على  الجوهر عندما يصبح  عن 
التفاعل والتفكير  القدرة على  العقل ويفقده  المفرط يخمد  أن االستهالك  بل يقول بعض االقتصاديين 

باستسالم. المنتجات  الذهن مع صنوف  يتعامل  حيث  والتحليل، 

     ثم هناك أمر آخر في غاية األهمية أال وهو الصدقة فلو حرص كل طالب على التصدق من هذه 
المكافأة كل شهر حتى ولو بمبلغ يسير لكان في هذا السلوك خيرًا عظيمًا له في دنياه وآخرته، ذلك

ِذي ُيْقِرُض الّلَه  ن َذا الَّ  أن الصدقة ال ُتنقص المال بل تكون سببًا في زيادته ونمائه، يقول تعالى: (مَّ
الله عليه وسلم حين قال: أخبر بذلك المصطفى صلى  َكِثيَرًة) وكما  َأْضَعافًا  َلُه  َفُيَضاِعَفُه  َحَسنًا  َقْرضًا 

(ما نقص ماٌل مـن صدقة). ومن يقرأ في فضائل وفوائد الصدقة يجد أنها كثيرة جدًا لعل من
فوائدها في الدنيا: تطهير المال، ودفع البالء واألمراض، وبركة المال، وسعة الرزق. وأما في

الحر، وتثقل الميزان، والجواز على الصراط، أنها تكون ظًال لصاحبها في شدة  اآلخرة فمنها: 
الجنة. وزيادة الدرجات في 

     أقول أخيرًا أن ما ذكرته أعاله من سلوك استهالكي غير رشيد ال يقع فيه كل الطالب،
بل منهم من يحسن استخدام هذه المكافأة خير استخدام، بل من شبابنا من يصرف على

المكافأة... ودمتم أسرته من هذه 

مكافأة الطالب الجامعي...هل تكفي ؟!

د. سعد العلياني
أستاذ مشارك في قسم الدراسات العامة

الجامعـ
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تشمل توسيع أطر التعاون ا�كاديمي والعلمي
الكلية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة ا�مير سطام بن عبد العزيز 

        ضمن سعي كلية الجبيل الجامعية للمضي قدًما في تطوير مناهجها وتجويد مخرجات التعليم فيها؛ 
للحصول على أعلى االعتمادات المحلية والدولية، أبرم سعادة مدير عام قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة

الملكية بالجبيل الدكتور/ علي بن حسن عسيري مذكرة تفاهم بين كلية الجبيل الجامعية وجامعة األمير
سطام بن عبدالعزيز بالخرج، ممثلًة بمعالي مدير الجامعة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد العاصمي، حيث

شملت المذكرة العديد من البنود والمبادرات؛ لفتح أفق التعاون المشترك بين العاملين في الطرفين، 
كتبادل الخبرات في المجاالت األكاديمية البحثية االستشارية ونقلها، وتطوير الخطط الدراسية وتقييمها،

وتبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس، وتوفير فرص التدريب التعاوني للطالب.

       الجدير بالذكر أن كلية الجبيل الجامعية عضو في اتحاد الجامعات العربية، ولديها العديد من البرامج 
األكاديمية الهندسية واإلدارية المعتمدة، وقد حصل قسم الهندسة الميكانيكية فيها مؤخًرا على اعتماد 

دولي من منظمة االعتماد ABET، وتسعى للحصول على اعتمادات دولية لكافة برامجها.

لتنضم لكبرى الجامعات العالمية
حصول برنامج الهندسة الميكانيكية بفرع الطالب على

ABET االعتماد ا�كاديمي من هيئة االعتماد الـ

       ضمن سعيها المتواصل للتطوير والتميز األكاديمي، حصل
قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الجبيل الجامعية على االعتماد 

األكاديمي من قبل هيئة االعتماد ABET، وذلك بعد أن تم 
تحكيم البرنامج وتدقيقه من قبل مختصين عالميين في زيارة 

سابقة للكلية. ويعتبر ذلك إنجاز غير مسبوق، حيث يعتبر قسم
الهندسة الميكانيكية بكلية الجبيل الجامعية أقل األقسام عمًرا 
في جامعات المملكة يحقق هذا االعتماد األكاديمي في هذه

المدة، وبهذه المناسبة رفع سعادة مدير الكلية الدكتور 
ماهر الغانم، تهنئته لجميع منسوبي الكلية، وحثهم على 

بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أهداف ورؤية 
ورسالة الكلية.
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الكلية تشارك 
في الملتقى العربي ا�ول لمكافحة جرائم المعلومات

         استجابًة للدعوة الرسمية الخاصة التي قدمتها جامعة األمير نايف العربية للعلوم األمنية لكلية
الجبيل الجامعية للمشاركة في جلسات الملتقى العربي األول لـ "مكافحة جرائم المعلومات"، والذي 
عقدته كلية أمن الحاسب والمعلومات على مدى ثالثة أيام  في الفترة من 13 – 15 محرم 1437 هـ 

الموافق لـ 27 – 29 أكتوبر 2015  بمقر الجامعة بالرياض، شاركت الكلية بمجموعة من طالبها المهتمين 
والمتخصصين في هذا المجال في تلك الفعاليات، التي بدأت بحفل افتتاح مبسط، ثم بدأت أولى جلسات 

الملتقى الست التي استعرضت في مجملها الجوانب القانونية واألخالقية للجرائم اإللكترونية، وأساليب
وتقنيات الطب الشرعي الرقمي الحديث، والتحقيقات الجنائية لإلنترنت، وكذلك اشتراطات السالمة بالتعامالت

العامة والتجارية، ومخاطر الهجمات اإللكترونية والتهديدات، وانتهت باستعراض آخر ما تّم التوصل له في عالم أمن
المعلومات، حيث شارك فيها 220 مشاركًا ومختصًا من عدة دول.

       وفي ختام اليوم الثالث أعلنت اللجنة العلمية للملتقى عن 10 توصيات كان أهمها إطالق منظمة عربية لمكافحة
جرائم المعلومات بعضوية الحضور، وكذلك طلب إقامة مؤتمر لمكافحة اإلرهاب اإللكتروني في القريب العاجل

ودعوة الحضور لمناقشته وإثرائه.

سعادة مدير عام قطاع الكليات والمعاهد في رحاب الجامعية

        في ظل دعمه الدائم والمستمر لكلية الجبيل الجامعية، استضافت الكلية سعادة مدير عام
قطاع الكليات والمعاهد الدكتور علي بن حسن عسيري بفرعيها للطالب والطالبات، وذلك يوم

األربعاء 8 محرم 1437 هـ الموافق 21 أكتوبر 2015 م، حيث تفقد سعادته المشاريع الجديدة 
كالمستودع ومطعم الكلية والقاعات المعاد تصميمها حديًثًا. هذا باإلضافة إلى اجتماعه بقيادات
الكلية، وحضور عرض تقديمي عن تقارير المشاريع الذي قدمه قسم التخطيط والتطوير بالكلية.

       كما كرم على هامش الزيارة الطالب المثاليين بالكلية عن العام الدراسي المنصرم. من
جهته أبدى سعادة المدير العام سعادته بما شاهده من تطور وتسارع في خطوات النجاح 

في الكلية مثنًيا في الوقت نفسه على الجهود الكبيرة التي يبذلها الموظفون 
والموظفات والخطوات المتسارعة في النهوض بسمعة الكلية ومكانتها.
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الكلية تشارك 
في الملتقى العربي ا�ول لمكافحة جرائم المعلومات

         استجابًة للدعوة الرسمية الخاصة التي قدمتها جامعة األمير نايف العربية للعلوم األمنية لكلية
الجبيل الجامعية للمشاركة في جلسات الملتقى العربي األول لـ "مكافحة جرائم المعلومات"، والذي 
عقدته كلية أمن الحاسب والمعلومات على مدى ثالثة أيام  في الفترة من 13 – 15 محرم 1437 هـ 

الموافق لـ 27 – 29 أكتوبر 2015  بمقر الجامعة بالرياض، شاركت الكلية بمجموعة من طالبها المهتمين 
والمتخصصين في هذا المجال في تلك الفعاليات، التي بدأت بحفل افتتاح مبسط، ثم بدأت أولى جلسات 

الملتقى الست التي استعرضت في مجملها الجوانب القانونية واألخالقية للجرائم اإللكترونية، وأساليب
وتقنيات الطب الشرعي الرقمي الحديث، والتحقيقات الجنائية لإلنترنت، وكذلك اشتراطات السالمة بالتعامالت

العامة والتجارية، ومخاطر الهجمات اإللكترونية والتهديدات، وانتهت باستعراض آخر ما تّم التوصل له في عالم أمن
المعلومات، حيث شارك فيها 220 مشاركًا ومختصًا من عدة دول.

       وفي ختام اليوم الثالث أعلنت اللجنة العلمية للملتقى عن 10 توصيات كان أهمها إطالق منظمة عربية لمكافحة
جرائم المعلومات بعضوية الحضور، وكذلك طلب إقامة مؤتمر لمكافحة اإلرهاب اإللكتروني في القريب العاجل

ودعوة الحضور لمناقشته وإثرائه.

سعادة مدير عام قطاع الكليات والمعاهد في رحاب الجامعية

        في ظل دعمه الدائم والمستمر لكلية الجبيل الجامعية، استضافت الكلية سعادة مدير عام
قطاع الكليات والمعاهد الدكتور علي بن حسن عسيري بفرعيها للطالب والطالبات، وذلك يوم

األربعاء 8 محرم 1437 هـ الموافق 21 أكتوبر 2015 م، حيث تفقد سعادته المشاريع الجديدة 
كالمستودع ومطعم الكلية والقاعات المعاد تصميمها حديًثًا. هذا باإلضافة إلى اجتماعه بقيادات
الكلية، وحضور عرض تقديمي عن تقارير المشاريع الذي قدمه قسم التخطيط والتطوير بالكلية.

       كما كرم على هامش الزيارة الطالب المثاليين بالكلية عن العام الدراسي المنصرم. من
جهته أبدى سعادة المدير العام سعادته بما شاهده من تطور وتسارع في خطوات النجاح 

في الكلية مثنًيا في الوقت نفسه على الجهود الكبيرة التي يبذلها الموظفون 
والموظفات والخطوات المتسارعة في النهوض بسمعة الكلية ومكانتها.
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الكلية تشارك في معرض التعريف بالجامعات

        شاركت كلية الجبيل الجامعية في معرض التعريف بالجامعات الذي نظمته مؤخرًا مدارس الظهران األهلية
بحضور 22 جهة تعليمية. تهدف المشاركة إلى عرض رؤية الكلية ورسالتها ودورها في تزويد سوق العمل

بالكوادر الشابة المؤهلة للمنافسة على أعلى المستويات، باإلضافة إلى التعريف بالتخصصات العلمية والبرامج
الدراسية التي تقدمها.

         من جهته أوضح المشرف على المعرض مدير مدارس الظهران األهلية األستاذ عبد المحسن بالطيور أن 
الهدف الرئيس من فعاليات المعرض هو تعريف طالب المرحلة الثانوية بتخصصات الجامعات المشاركة، 

والوقوف على برامجها األكاديمية، إلى جانب تسليط الضوء على مستقبل هذه التخصصات في سوق العمل
السعودي، وصوًال إلى تعزيز التوجيه المهني للطالب ومساعدتهم في اتخاذ القرار المناسب، وتحديد 

مستقبلهم الجامعي، مبيًنا أن المعرض استقطب في اليوم األول المخصص للبنين أكثر من 700 طالب ثانوي
من مختلف المدارس بالقطاعات التعليمية في المنطقة، ومشيرًا إلى أن فعاليات الجهات المشاركة هذا العام
كانت متميزة، إضافة إلى وصفها بالناجحة إثر مشاركاتهم السابقة، واستطاعتهم استقطاب عدد من الطالب 

المميزين دراسيًا من خالل مثل هذه المعارض، التي تكون فرصة مناسبة للجامعات للتعرف على الطالب
المناسبين لها.

        وكشف بالطيور عن إقامة برنامج توعوي بالتزامن مع المعرض الجامعي، يختص بعدد من المواضيع الهامة، 
ومنها ريادة األعمال، المؤسسات الصغيرة، وكيفية اختيار التخصصات للمرحلة الجامعية. 

المدير العام يلتقي بمسؤولي القطاع

       استعدادًا للعام األكاديمي الجديد، التقى سعادة مدير عام 
الكليات والمعاهد الدكتور علي بن حسن عسيري بمديري الكليات 

والمعهد، إضافة إلى وكالء ومديري اإلدارات 
ورؤساء اللجان في القطاع. وذلك يوم األربعاء

11 ذو القعدة 1436هـ. قدم سعادته خالل 
االجتماع شكره للجميع بمناسبة حصول القطاع 

على شهادات اعتراف أكاديمية مؤخرًا، وعلى 
الجهود المبذولة واإلنجازات المميزة التي تحققت

بفضٍل من الله تعالى، كما نقل شكر سعادة 
الرئيس التنفيذي لمسؤولي القطاع على األداء

المتميز خالل العام األكاديمي المنصرم. وبعد ذلك ُنوقشت خالل اللقاء العديد من المواضيع التطويرية منها 
على سبيل المثال: تطوير األنظمة اإللكترونية والتعليم اإللكتروني، كما تطرق النقاش لجميع االحتياجات 

المطلوب توفيرها خالل العام الحالي.

       وفي نهاية اللقاء أكد سعادة المدير العام على ضرورة االستعداد التام لبدء العام الدراسي الجديد 
والفعاليات التي سوف تقام خالله، وبذل المزيد من الجهود وتسخير كافة اإلمكانات المتاحة واالستغالل 

األمثل لها لتجاوز التحديات.

وأحداث أخبار 

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

5

مسيرة الكلية التنموية المعرفية

       سعيًا منها إلى تحقيق التميز في التعليم العالي واإلسهام في خلق 
مجتمع معرفي تقدم كلية الجبيل الجامعية الدعم لمنسوبيها ومنسوباتها 

كافًة فيما يخص البحث العلمي. وقد حققت بذلك العديد من اإلنجازات على
الصعيد األكاديمي من خالل الدراسات البحثية واألطروحات العلمية التي تم 

نشرها في مجالت علمية عالمية، أو تقديمها في مؤتمرات دولية.

       فقد قدمت الدكتورة غادة الصالح، وكيلة الكلية لفرع الطالبات، ورقة علمية في 
مؤتمر علمي ُعقد في إسطنبول خالل شهر أكتوبر الماضي، كما قدمت األستاذة رانيا 

عبيد، الُمحاضرة في قسم التصميم الداخلي دراسًة بحثية في المؤتمر الثالث والعشرين
للتقنيات الهندسية المبتكرة بمدينة الرياض خالل شهر نوفمبر، وتم نشرها في إحدى

الجمعيات الغير ربحية والتي تهدف إلى دعم وتعزيز البحوث المتقدمة في مجاالت العلوم 
والهندسة واالبتكار على المستوى العالمي من خالل إقامة المؤتمرات ونشر البحوث. 

       إضافة إلى ذلك تم نشر عدد من األوراق البحثية في مجالت علمية عالمية. فقد ُنِشَرت ورقة 
علمية لألستاذتين إيثيل شوا وعهود الشمري، عضوتي هيئة التدريس في قسم اللغة اإلنجليزية.

ُنِشَرت الورقة في المجلة الدولية للغة اإلنجليزية واألدب والعلوم اإلنسانية خالل شهر سبتمبر الماضي. 
ونشرت الدكتورة حميرا شهيد، عضو هيئة التدريس في قسم إدارة األعمال، ورقة علمية في المجلة 

الدولية للعلوم االجتماعية.

       هذا وتتطلع الكلية إلى تحقيق مزيٍد من مشاريع التنمية المعرفية في مختلف المجاالت.

       وفيما يلي ملخص ألوراق العمل والبحوث كما وردت بصيغتها اإلنجليزية:

1 -  البحوث التي تم تقديمها في مؤتمرات دولية:

 2 - البحوث التي تم نشرها في مجالت علمية: 

• “Exploring the Use of Social Media for Transferring 
Knowledge in the Business Environment” by Dr. Ghadah Al-Saleh: 
published in ADVED’15 International Conference on Advances in 
Education and Social Sciences proceedings.
• “Integrate Sustainable Standards in Interior Design 
Curriculum: Interior Design Department– Jubail University College
- Case Study” by Ms. Rania Obead: published in Institute of 
Research Engineers and Scientists (IRES) proceedings.

• “Motivational Strategies for Teaching English in the 
Preparatory Year Program: towards Development of a Handbook 
on Motivational Strategies for Language Teachers in Saudi Arabia” 
by Ms. Ethel R. Chua and Ms. Ohood Al-Shammary: published in 
IJELLH (International Journal of English Language, Literature and 
Humanities), ISSN 2321-7065, Volume III Issue VII.
• “The Relationship Between Reward Management System 
and Turnover Intention: Mediating Role of Motivation” by 
Dr. Humera Shahid: published in International Review of Social 
Sciences (IRSS), Volume 3 Issue 10.
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مسيرة الكلية التنموية المعرفية

       سعيًا منها إلى تحقيق التميز في التعليم العالي واإلسهام في خلق 
مجتمع معرفي تقدم كلية الجبيل الجامعية الدعم لمنسوبيها ومنسوباتها 

كافًة فيما يخص البحث العلمي. وقد حققت بذلك العديد من اإلنجازات على
الصعيد األكاديمي من خالل الدراسات البحثية واألطروحات العلمية التي تم 

نشرها في مجالت علمية عالمية، أو تقديمها في مؤتمرات دولية.

       فقد قدمت الدكتورة غادة الصالح، وكيلة الكلية لفرع الطالبات، ورقة علمية في 
مؤتمر علمي ُعقد في إسطنبول خالل شهر أكتوبر الماضي، كما قدمت األستاذة رانيا 

عبيد، الُمحاضرة في قسم التصميم الداخلي دراسًة بحثية في المؤتمر الثالث والعشرين
للتقنيات الهندسية المبتكرة بمدينة الرياض خالل شهر نوفمبر، وتم نشرها في إحدى

الجمعيات الغير ربحية والتي تهدف إلى دعم وتعزيز البحوث المتقدمة في مجاالت العلوم 
والهندسة واالبتكار على المستوى العالمي من خالل إقامة المؤتمرات ونشر البحوث. 

       إضافة إلى ذلك تم نشر عدد من األوراق البحثية في مجالت علمية عالمية. فقد ُنِشَرت ورقة 
علمية لألستاذتين إيثيل شوا وعهود الشمري، عضوتي هيئة التدريس في قسم اللغة اإلنجليزية.

ُنِشَرت الورقة في المجلة الدولية للغة اإلنجليزية واألدب والعلوم اإلنسانية خالل شهر سبتمبر الماضي. 
ونشرت الدكتورة حميرا شهيد، عضو هيئة التدريس في قسم إدارة األعمال، ورقة علمية في المجلة 

الدولية للعلوم االجتماعية.

       هذا وتتطلع الكلية إلى تحقيق مزيٍد من مشاريع التنمية المعرفية في مختلف المجاالت.

       وفيما يلي ملخص ألوراق العمل والبحوث كما وردت بصيغتها اإلنجليزية:

1 -  البحوث التي تم تقديمها في مؤتمرات دولية:

 2 - البحوث التي تم نشرها في مجالت علمية: 

• “Exploring the Use of Social Media for Transferring 
Knowledge in the Business Environment” by Dr. Ghadah Al-Saleh: 
published in ADVED’15 International Conference on Advances in 
Education and Social Sciences proceedings.
• “Integrate Sustainable Standards in Interior Design 
Curriculum: Interior Design Department– Jubail University College
- Case Study” by Ms. Rania Obead: published in Institute of 
Research Engineers and Scientists (IRES) proceedings.

• “Motivational Strategies for Teaching English in the 
Preparatory Year Program: towards Development of a Handbook 
on Motivational Strategies for Language Teachers in Saudi Arabia” 
by Ms. Ethel R. Chua and Ms. Ohood Al-Shammary: published in 
IJELLH (International Journal of English Language, Literature and 
Humanities), ISSN 2321-7065, Volume III Issue VII.
• “The Relationship Between Reward Management System 
and Turnover Intention: Mediating Role of Motivation” by 
Dr. Humera Shahid: published in International Review of Social 
Sciences (IRSS), Volume 3 Issue 10.
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بمشاركات تخطت الـ200 مشروع�
فرع الطالبات يقيم معرض المشاريع 

       أقامت وكالة الكلية للشؤون األكاديمية بفرع الطالبات معرضها السنوي للمشاريع الطالبية في الفترة 
من 14-13 صفر 1437هـ الموافق 26-25 نوفمبر 2015م، بالقاعة متعددة األغراض، إذ يهدف المعرض لخلق
مساحة تستوعب إبداع الطالبات ومواهبهن بإتاحة الفرصة لهن لتطبيق ما تعلمنه عمليًا واإلضافة إليه وفقًا 

ألسس أكاديمية وعلمية، كما يتيح المعرض فرصة تبادل الخبرات مع المهتمين مما يسهم في تحقيق
المتعة في التعلم.

       وقد بلغ عدد المشاريع المشاركة في المعرض مئتان وسبعة وعشرون مشروعًا، منها مئة وخمسون
مشروعًا من قسم التصميم الداخلي، وثمانية وعشرون مشروعًا من قسم إدارة األعمال، وستة عشر 

مشروعًا من قسم علوم الحاسب اآللي، وخمسة عشر مشروعًا من قسم اللغة اإلنجليزية، وثمانية عشر 
مشروعًا من قسم الدراسات العامة، تناولت فيها الطالبات مواضيع متنوعة اشتملت على التسويق 

واالبتكار والتاريخ والتقنية ومشاريع إعادة التدوير وحفظ البيئة. الجدير بالذكر أن قسم التصميم الداخلي 
هو القسم الفائز بجائزة معرض مشاريع الطالبات على مستوى األقسام األكاديمية للعام الجامعي 

1436/1437هـ.
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 تحت عنوان
(االبتكار التكنولوجي لتعزيز ا�بداع في التعليم العالي من خالل وسائل التواصل االجتماعي)

 قسم إدارة ا�عمال يقيم مسابقة ل�وراق العلمية

       بتنظيم قسم إدارة األعمال، أقامت كلية الجبيل الجامعية (فرع الطالبات) مسابقة لعرض األوراق العلمية 
وذلك تحت عنوان (االبتكار التكنولوجي لتعزيز اإلبداع في التعليم العالي من خالل وسائل التواصل

االجتماعي). أقيمت المسابقة يوم الخميس 1 محرم 1437هـ الموافق 15 أكتوبر 2015م، عند الساعة 12
ظهرًا واستمرت ألكثر من ساعتين. 

       ترمي المسابقة إلى تشجيع الطالبات المتدربات في الكلية على إبداء أفكارهن اإلبداعية وخططهن
المستقبلية التي تهدف إلى تنمية وتطوير العملية التعليمية. تنوعت مواضيع األوراق العلمية التي 

تم طرحها ومناقشتها، حيث اشتملت المسابقة على عدة عناوين مثل "تجديد التعليم العالي من 
خالل وسائل التواصل االجتماعي" و"دور وسائل التواصل االجتماعي في تهيئة المتعلمين في 
القرن الحادي والعشرين" و"أهمية شبكات التواصل االجتماعي اإللكترونية متعددة االتجاهات" 

وغير ذلك العديد من المواضيع.

       الجدير بالذكر أنه تم اختيار أفضل تسع أوراق علمية من مختلف أقسام الكلية األكاديمية،
وتم إعالن الطالبتين الفائزتين على مستوى الكلية وهن الطالبة أمل المطيري من 

تخصص إدارة األعمال، والطالبة سارة خالد من تخصص نظم المعلومات اإلدارية.

تحت شعار "التسويق لجيٍل جديد"
قسم إدارة ا�عمال يقيم معرض� للملصقات العلمية

       أقامت كلية الجبيل الجامعية (فرع الطالبات)، وبتنظيم قسم إدارة األعمال، معرضًا للملصقات
العلمية والتي تم إعدادها من قبل طالبات مواد التسويق في القسم. وقد انطلق المعرض تحت 

عنوان "التسويق لجيٍل جديد" في القاعة المتعددة األغراض بمبنى الكلية للطالبات، وذلك في يوم
الخميس 1 محرم 1437ه الموافق 15 أكتوبر 2015م، واستمر من الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة 
والنصف بعد الظهر. ويعد هذا المعرض هو المبادرة األولى للقسم التي من شأنها تهيئة الطالبات 

للمشاركة في المنافسات العالمية المماثلة.

      ويعد هذا النشاط التعليمي محفزًا وملهمًا لشغف الطالبات كما أن من شأنه تشجيعهن على االستكشاف 
وتمكينهن من استنباط وتوظيف المفاهيم المتكاملة مما يسهم في إعداد تلك األدمغة الغضة للمنافسة 

عالميًا عبر الوسائل الحديثة.

       احتوى المعرض على ستة وثالثين ملصقًا من مختلف مواد التسويق بما في ذلك تطوير المنتجات الجديدة 
والتسويق العالمي وغيرها. وقد القى المعرض إقباًال كبيرًا من الزائرات من أستاذات وطالبات والالتي أبدين إعجابهن

بمشاريع الطالبات المشاركات في المعرض.
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الجامعية الجبيل  كلية  جوالة  تكرم  الملكية  الهيئة 
الرحمن لمشاركتهم في خدمة ضيوف 

       كرم الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور
الجامعية الجبيل  كلية  المشاركين من  الجوالة  العتيبي  مصلح 
1436هـ؛ نتيجة جهودهم المميزة والبارزة في حج هذا عام 

في خدمة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمشاعر 
المقدسة.

      وحققت عشيرة جوالة كلية الجبيل الجامعية المركز 
األول على معسكر منى للعام الثاني على التوالي، 

وحصدت المركز األول في المسح الميداني، وفي الزيارات
الصباحية للمقرات، والكشاف المؤدب والمطيع، إضافة إلى المركز األول في الكشاف النظيف. كما حقق

رائد العشيرة الطالب طالل حربي الحريبي جائزة (أفضل رائد عشيرة).

       من جهته ثمن الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بالجبيل مشاركة طالب جوالة كلية الجبيل الجامعية في 
خدمة حجاج بيت الله الحرام، وما قدموه من أعمال جليلة وجهود متميزة في توعية وإرشاد الحجيج، وتقديم 

العون والمساعدة لهم.

بالجبيل  المخدرات  لمكافحة  العامة  المديرية  مع  بالتعاون 
المخدرات الجامعية تنظم محاضرة توعوية عن أضرار  الكلية 

        نظم النادي االجتماعي في كلية الجبيل الجامعية بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في
محافظة الجبيل برنامجًا بعنوان (أضرار المخدرات) شمل عرضا مرئيًا، وقصصًا توعوية، ووقائع مأساوية

للمخدرات، باإلضافة إلى معرض اشتمل لوحات إرشادية ومطويات وحقائب توعوية. ويهدف البرنامج إلى 
المخدرات العربية السعودية لمكافحة  المملكة  القانونية في  النظم والتشريعات  تقديم إضاءات حول 

الثقافية  المفاهيم  للدول، وإشباع  الدورة االقتصادية  المخدرات على  المخدرات وتأثير  واستراتيجية مكافحة 
364 طالبًا. وفي نهاية البرنامج أعرب  بعناصر الممانعة المبنية على الوعي واإلدراك. وبلغ عدد المستفيدين 

ن حرصها على دعم سبل اإلجراءات الوقائية  المحاضر مداوي البيشي عن شكره وتقديره إلدارة الكلية وثمَّ
في حماية الطالب، وغرس قيم الهوية واألمن واالنتماء الوطني. 

       كما أقام النادي برنامًجا بعنوان (اكتشف ذاتك) يهدف إلى إعداد جيل ريادي في البرامج الالمنهجية، 
واكتشاف القدرات الكامنة والعمل على صقلها، باإلضافة إلى احتواء فئات من الطالب والتركيز على 

استماع همومهم وأفكارهم، ضمن منهج وآلية خدمة الفرد، ومن خالل محاور وفقرات البرنامج جرى عقد 
التحصيلي بمساعدة زمالئهم  الراغبين في تحسين مستواهم  الدراسي للطالب  التأخر  حلقات عن مشكالت 

17 طالبًا.  المستفيدين  المتميزين، وبلغ عدد 

الجامعية الحياة 
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تحت شعار "مواهب تحت المجهر"  
نادي إدارة ا�عمال بفرع الطالبات ينظم مهرجان ا
دارة 

       ينظم نادي إدارة األعمال لفرع الطالبات مهرجان اإلدارة بشكل سنوي حيث تتنافس المشاركات في
الفعالية من خالل مهارات اإلدارة والتسويق. أقيم المهرجان لهذا العام على مستوى كليات إدارة األعمال 
خَذت في المنطقة الشرقية والذي من شأنه بناء الشراكات التعاونية مع المؤسسات التعليمية األخرى. اتُّ

القاعة المتعددة األغراض بمبنى الكلية لفرع الطالبات مكانًا للمهرجان، وذلك يوم األربعاء 29 محرم 1437هـ.

       يستهدف المهرجان تسليط الضوء على مواهب وإمكانات الطالبات من خالل عدد من المسابقات والفعاليات 
التنافسية المتعلقة بالمهارات اإلدارية. إضافًة إلى ذلك ترمي الفعالية إلى تطوير وتنمية مهارات الطالبات المطلوبة

في سوق العمل على المستويين المحلي والعالمي. 

       شارك في المهرجان فريقين من جامعة الدمام وأربع فرق من كلية الجبيل الجامعية. والجدير بالذكر أن أحد فرق
كلية الجبيل الجامعية فاز بجائزة المهرجان لهذا العام. 

الميكانيكية للهندسة  التعريفي  اليوم 

       ضمن أنشطة وبرامج كلية الجبيل الجامعية، أقام
الميكانيكية،  بالهندسة  التعريفي  اليوم  العلمي  النادي 
والعلوم  الميكانيكية  الهندسة  بتخصص  التعريف  شمل 

األساسية في هذا المجال، باإلضافة إلى التفرعات 
وتطبيقات  الميكانيكي  للمهندس  العمل  وطابع  المهنية 

التخصص والدور المحوري بين فروع الهندسة األخرى. 
قدم هذا البرنامج كٌل من الدكتور غسان نايل واألستاذ 

إيالف محروس. تال ذلك مناقشة الخطط الدراسية 
للطالب واستقبال أسئلة الطالب، وقد بلغ عدد 

40 طالًبا. الحضور 
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بحضور ما يقارب الـ 300 طالبة
برنامج "ملهمون" الطالبات ينظم  القادة لفرع  نادي إعداد 

       نظمت عضوات نادي إعداد القادة برنامجًا إثرائيًا بعنوان "ملهمون" في فعالية مميزة من نوعها.
أقيم البرنامج في القاعة المتعددة األغراض بمبنى الكلية لفرع الطالبات خالل الفترة المسائية من يوم 
1437ه.  استهدفت الفعالية شحذ همم الطالبات وتشجيعهن بطريقة ملهمة وممتعة  19 صفر  الثالثاء 

لتحقيق مزيٍد من اإلنجازات في المجاالت األكاديمية وغير األكاديمية على حٍد سواء.

       تضمن البرنامج استضافة شخصيات شابة وملهمة، ابتداء باألستاذة بشائر الحمد، إحدى خريجات الكلية
ريادة األعمال. وانتهاًء  المعلومات لتتحدث عن تجربتها في  التنافسية" لتقنية  وصاحبة مشروع "الحلول 
بالدكتور عبد الله الناهسي، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض، والذي تحدث عن قصة 

كفاحه التي نقلته من حارس أمن في الجامعة إلى أستاذ أكاديمي في الجامعة ذاتها.

       تخلل البرنامج العديد من العروض التقديمية والنشاطات الترفيهية التي نظمتها عضوات النادي بعناوين
متنوعة مثل "هل تعرف أحالمك؟“ و”أطلقي أحالمك إلى السماء" وغيرها. كما سلطت منظمات الفعالية
الضوء على مواهب وأعمال طالبات الكلية، والالتي صممن شعار البرنامج، وأعددن موقع الفعالية بأعمالهن

اليدوية، إضافًة إلى تصميمهن مقطع فيديو يتضمن أبرز إنجازات الطالبات على صعيد أندية ولجان أنشطة
 الطالبات. تميز البرنامج بإقبال وتفاعل الحضور مع جميع فقرات البرنامج تفاعًال مميزًا وغير مسبوق.

الشرقية غرفة  مع  بالتعاون 
الجامعية برنامج عن ريادة ا�عمال لطالب  إقامة 

       نظمت كلية الجبيل الجامعية ممثلًة بمركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وبالتعاون مع مركز تنمية
المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية برنامًجا عن ريادة األعمال، تحدث من خالله مشرف وحدة

المعلومات بالمـركز األستاذ عمر الغامدي عن أبرز الخدمات التي يقدمها المركز ونشأته ومجلس شباب أعمال 
الشرقية والبرامج التي يقدمها المجلس، كما جرى عرض تجربة أحد رواد األعمال في محافظة الجبيل األستاذ
DAZ، تحدث فيها عن أبرز العقبات والصعوبات التي واجهها وكيف زامل الشهراني الرئيس التنفيذي لشركة 

  استطاع التغلب عليها.

       وفي ختام البرنامج أعرب الغامدي عن شكره إلدارة الكلية؛ إلتاحة الفرصة لهذا اللقاء الذي حضره أكثر 
        من سبعين طالًبا من قسم إدارة األعمال في الكلية.
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الجامعية) الجبيل  تحت شعار (بوك تشينو في كلية 
للكتاب ادبي ينظمان معرض�  والنادي  التعلم  مركز مصادر 

       استضافت كلية الجبيل الجامعية (فرع الطالبات)، ممثلًة بمركز مصادر 
التعلم والنادي األدبي، مكتبة (بوك تشينو) التي فعلت أسبوع المكتبة عبر 

معرض الكتاب والقراءة الذي أقيم على مدى أسبوع اعتبارًا من يوم األحد 28 
ذي الحجة 1436ه وحتى الخميس 2 محرم 1437ه، في القاعة المتعددة األغراض 

بمبنى الكلية لفرع الطالبات. تهدف هذه االستضافة إلى نشر الثقافة األدبية وتوعية 
الطالبات بأهمية القراءة حيث أنها تعد الغذاء الروحي للعقل والمصدر األساسي 

األفكار. لتوليد 

       خالل المعرض قدم النادي األدبي برنامجًا عن أهمية القراءة، كما ُطرَحت مسابقة 
ثقافية للزائرات. وقد تم توفير أكثر من ألف كتاب في ستين عنوانًا في مجاالت ثقافية 

بالقراءة وأركان بيع القرطاسية والقهوة.  الخاصة  مختلفة، باإلضافة إلى توفير بعض الملحقات 
كما استحدثت منظمات المعرض فكرة ركن "ساعي البريد" الذي تم من خالله تبادل إهداءات الكتب.

       إضافًة إلى ذلك شاركت عدة جهات من داخل الكلية في المعرض، حيث أعد قسم القبول 
الزيادة الممنهجة في أعداد  الكلية بهدف  للزائرات من خارج  الجامعية  الجبيل  والتسجيل ركنًا تعريفيًا لكلية 

َص  طالبات الكلية. كما شارك نادي إعداد القادة بركن (كتابك القديم هو كتابي الجديد)، والذي ُخصِّ
النادي.  الملكية عبر عضوات  الهيئة  القديمة وتقديمها لمرضى مستشفى  بالكتب  الزائرات  تبرعات  الستقبال 

       الجدير بالذكر أن المعرض استقطب الزائرات من داخل وخارج الكلية، حيث اسُتقبلت منسوبات الكلية 
الجامعية كافًة، وطالبات المرحلة الثانوية من إحدى عشرة مدرسة ثانوية في الجبيل، باإلضافة إلى استقبال 

وفد جامعة الدمام من كلية التربية في الجبيل.
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الجامعية) الجبيل  تحت شعار (بوك تشينو في كلية 
للكتاب ادبي ينظمان معرض�  والنادي  التعلم  مركز مصادر 

       استضافت كلية الجبيل الجامعية (فرع الطالبات)، ممثلًة بمركز مصادر 
التعلم والنادي األدبي، مكتبة (بوك تشينو) التي فعلت أسبوع المكتبة عبر 

معرض الكتاب والقراءة الذي أقيم على مدى أسبوع اعتبارًا من يوم األحد 28 
ذي الحجة 1436ه وحتى الخميس 2 محرم 1437ه، في القاعة المتعددة األغراض 

بمبنى الكلية لفرع الطالبات. تهدف هذه االستضافة إلى نشر الثقافة األدبية وتوعية 
الطالبات بأهمية القراءة حيث أنها تعد الغذاء الروحي للعقل والمصدر األساسي 

األفكار. لتوليد 

       خالل المعرض قدم النادي األدبي برنامجًا عن أهمية القراءة، كما ُطرَحت مسابقة 
ثقافية للزائرات. وقد تم توفير أكثر من ألف كتاب في ستين عنوانًا في مجاالت ثقافية 

بالقراءة وأركان بيع القرطاسية والقهوة.  الخاصة  مختلفة، باإلضافة إلى توفير بعض الملحقات 
كما استحدثت منظمات المعرض فكرة ركن "ساعي البريد" الذي تم من خالله تبادل إهداءات الكتب.

       إضافًة إلى ذلك شاركت عدة جهات من داخل الكلية في المعرض، حيث أعد قسم القبول 
الزيادة الممنهجة في أعداد  الكلية بهدف  للزائرات من خارج  الجامعية  الجبيل  والتسجيل ركنًا تعريفيًا لكلية 

َص  طالبات الكلية. كما شارك نادي إعداد القادة بركن (كتابك القديم هو كتابي الجديد)، والذي ُخصِّ
النادي.  الملكية عبر عضوات  الهيئة  القديمة وتقديمها لمرضى مستشفى  بالكتب  الزائرات  تبرعات  الستقبال 

       الجدير بالذكر أن المعرض استقطب الزائرات من داخل وخارج الكلية، حيث اسُتقبلت منسوبات الكلية 
الجامعية كافًة، وطالبات المرحلة الثانوية من إحدى عشرة مدرسة ثانوية في الجبيل، باإلضافة إلى استقبال 

وفد جامعة الدمام من كلية التربية في الجبيل.
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بتواجد إعالمي مميز وعدد كبير من الحضور
الحوار ل�عالمي فهد السنيدي المجتمع يقيم دورة فن  مركز خدمة 

1437هـ،  4 صفر         أقام مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بكلية الجبيل الجامعية مساء اإلثنين 
2015 م في الصالة متعددة األغراض بالكلية أمسيًة رائعًة ومميزة، قدمها اإلعالمي 16 نوفمبر  الموافق 

التربية  الدكتور فهد بن عبدالعزيز السنيدي أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة المشارك بكلية   المميز 
بجامعة الملك سعود بالرياض، حيث تحدث فيها عن فن الحوار وأساليبه وطرق تأثيره على اآلخرين، وقد 

شهدت الدورة حضوًرا إعالمًيا مميًزا من جميع محافظات المنطقة الشرقية، وحضوًرا الفًتا تخطى (200) 
متدرب من الجنسين، حيث تم نقل الدورة لفرع الطالبات عن طريق النقل التلفزيوني.

      وفي نهاية الدورة تم تكريم المحاضر من قبل إدارة الكلية والتقاط الصور التذكارية مع الحضور 
البالغة بتواجده في مدينة الجبيل  وتسليم الشهادات للمشاركين، وقد أعرب السنيدي عن سعادته 

إليه كلية الجبيل الجامعية من مخرجات تعليمية وسمعة رائعة في  الصناعية، وعن إعجابه الكبير بما وصلت 
وقٍت قصير.

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 
1437هـ، في القاعة المتعددة 27 محرم  بعنوان "قانون عمل المرأة". أقيمت الورشة يوم اإلثنين 

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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الطالبي المجلس  بتنظيم 
الطالبات الثدي بفرع  الوقاية من سرطان  إقامة حملة 

       بتنظيم المجلس الطالبي أقامت كلية الجبيل الجامعية (فرع الطالبات) 
الثدي والتي اشتملت على فعاليات  التوعوية السنوية للوقاية من سرطان  الحملة 

1437 هـ، حيث  20 محرم  وبرامج متعددة. انطلقت الحملة يوم الثالثاء الموافق 
الثامنة صباحًا وحتى العاشرة في القاعة  ابتدأ المجلس الطالبي الفعاليات من الساعة 

متعددة األغراض، والتي اكتست باللونين األبيض والوردي إشارًة إلى شعار الوقاية 
من سرطان الثدي.

       حظيت الحملة باستضافة  الدكتورة فاطمة الملحم والتي ألقت محاضرة توعوية 
ابتدأتها بنبذة عن نفسها وعن خدمتها في هذا المجال، ومن ثم  طرحت  عدة مواضيع 

متمحورة حول سرطان الثدي مثل ماهية المرض، وأسبابه، وطرق الوقاية منه، وسبل عالجه. 
كما حضرت في معيتها طالبتا االمتياز د. شهالء الدوسري، ود. منال المطيري، واللتين قدمتا 

ورشة عمل حول طريقة الفحص الذاتي لسرطان الثدي.

       بعد المحاضرة تجولت الطالبات في المعرض المصاحب للحملة، وأقسام الضيافة التي شارك بها 
نادي إدارة األعمال. كما أقام المجلس الطالبي مسابقة لجميع منسوبات الكلية، بحيث يتم منح كل 

سترتدي اللونين األبيض والوردي جائزة رمزية؛ عبارة عن كوبون لوجبة إفطار مقدمة من أحد مطاعم مدينة 
الصناعية. الجبيل 

      الجدير بالذكر أن الحملة القت إقباًال كبيرًا من منسوبات الكلية حيث قارب عدد الحاضرات المئتين.

الثقافية المسابقة  يقيم  الطالبات  لفرع  التعلم  مصادر  مركز 

       سعيًا إلى إثراء المحتوى المعرفي لدى منسوبات كلية الجبيل
 20 الجامعية أقام مركز مصادر التعلم المسابقة الثقافية يوم األربعاء 

1437هـ في القاعة المتعددة األغراض بمبنى الكلية. تقام صفر 
الكلية، حيث مثلت  المسابقة فصليًا بين األقسام األكاديمية في 

أقسامهن. المتفوقات  الطالبات  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 التصميم الداخلي حقق المستوى األعلى بين األقسام، 
بناًء على عدد اإلجابات الصحيحة، وسرعة الثقافية  التتويج بكأس المسابقة  وعليه استحق 

بديهة المشاركات. مبارك للقسم هذا النجاح وحظًا أوفر لبقية األقسام.
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الطالبي المجلس  بتنظيم 
الطالبات الثدي بفرع  الوقاية من سرطان  إقامة حملة 

       بتنظيم المجلس الطالبي أقامت كلية الجبيل الجامعية (فرع الطالبات) 
الثدي والتي اشتملت على فعاليات  التوعوية السنوية للوقاية من سرطان  الحملة 

1437 هـ، حيث  20 محرم  وبرامج متعددة. انطلقت الحملة يوم الثالثاء الموافق 
الثامنة صباحًا وحتى العاشرة في القاعة  ابتدأ المجلس الطالبي الفعاليات من الساعة 

متعددة األغراض، والتي اكتست باللونين األبيض والوردي إشارًة إلى شعار الوقاية 
من سرطان الثدي.

       حظيت الحملة باستضافة  الدكتورة فاطمة الملحم والتي ألقت محاضرة توعوية 
ابتدأتها بنبذة عن نفسها وعن خدمتها في هذا المجال، ومن ثم  طرحت  عدة مواضيع 

متمحورة حول سرطان الثدي مثل ماهية المرض، وأسبابه، وطرق الوقاية منه، وسبل عالجه. 
كما حضرت في معيتها طالبتا االمتياز د. شهالء الدوسري، ود. منال المطيري، واللتين قدمتا 

ورشة عمل حول طريقة الفحص الذاتي لسرطان الثدي.

       بعد المحاضرة تجولت الطالبات في المعرض المصاحب للحملة، وأقسام الضيافة التي شارك بها 
نادي إدارة األعمال. كما أقام المجلس الطالبي مسابقة لجميع منسوبات الكلية، بحيث يتم منح كل 
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الصناعية. الجبيل 

      الجدير بالذكر أن الحملة القت إقباًال كبيرًا من منسوبات الكلية حيث قارب عدد الحاضرات المئتين.

الثقافية المسابقة  يقيم  الطالبات  لفرع  التعلم  مصادر  مركز 
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1437هـ في القاعة المتعددة األغراض بمبنى الكلية. تقام صفر 
الكلية، حيث مثلت  المسابقة فصليًا بين األقسام األكاديمية في 

أقسامهن. المتفوقات  الطالبات  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 التصميم الداخلي حقق المستوى األعلى بين األقسام، 
بناًء على عدد اإلجابات الصحيحة، وسرعة الثقافية  التتويج بكأس المسابقة  وعليه استحق 

بديهة المشاركات. مبارك للقسم هذا النجاح وحظًا أوفر لبقية األقسام.
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الناجحين لقاء 
       أقام نادي إعداد القادة بكلية الجبيل الجامعية أمسية

البتروكيماويات" بعنوان "نجاحات وخبرات في صناعة  ثقافية 
يوم األربعاء الموافق 6/2/1437ه، قدمها المهندس محمد

المهندس عن  البتروكيماويات. تحدث  البيبي، خبير قطاع 
المهارات  البتروكيماويات وعن  العمل في قطاع  طبيعة 

النجاح في المطلوب تطويرها لدى الشخص؛ ليتميز ويحقق 
هذا المجال، وعن فرص العمل المتاحة في الفترة الحالية،

المتاح اجتيازها، والخبرات  الشخصية وكيفية  المقابالت  وعن 
الحصول عليها لدى الطالب حديث التخرج. وفي نهاية اللقاء تم

تكريم المهندس من قبل األستاذ بخيت المدرع مشرف نادي
إعداد القادة. وقد كان عدد الحضور 50 طالبًا.

الطالبات بتنظيم من وكالة شؤون 
ومسؤولية" انتماء  "الوطنية  محاضرة  إقامة 

       استضافت وكالة شؤون الطالبات بكلية الجبيل الجامعية الدكتورة مريم بنت راشد التميمي، أستاذ
الدراسات اإلسالمية المشارك بجامعة الدمام، والتي قدمت محاضرة "الوطنية انتماء ومسؤولية"، وذلك

1437هـ. نوقش خالل المحاضرة أهمية االنتماء للوطن وأنه واجب ديني، إضافة  18 صفر  في يوم اإلثنين 
إلى توضيح مفهوم حب الوطن، والقيم األصيلة التي ترعرعت عليها األجيال من االنتماء للدولة والوالء 

للقيادة الرشيدة. كما تحدثت التميمي عن أهمية دور المواطنين في دعم األمن في بلدنا الحبيب، 
والحرص على ضرورة مراقبة األبناء ومتابعة سلوكياتهم مستشهدًة بالعديد من األمثلة من القرآن الكريم 

النبوية وسير األنبياء في والئهم لحكامهم. والسنة 

       الجدير بالذكر أنه أقيمت مسابقة ألفضل تلخيص لمحاضرة، فازت بها الطالبة وفاء الغامدي.
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الطالبات يشارك في فرع 
التشكيلية  للفنون  الجبيل  إبداعات  معرض 

الفوتوغرافي والتصوير 
       شاركت كلية الجبيل الجامعية (فرع الطالبات) في معرض إبداعات الجبيل

التنمية بتنظيم من مركز  أقيم  الفوتوغرافي والذي  التشكيلية والتصوير  للفنون 
الصناعية في مقر المركز. شاركت طالبات الكلية في المعرض باثنين وستين عمل 

التجريدي، والفنون التشكيلية ثالثية األبعاد،  فني. تنوعت األعمال بين الرسم 
والتصوير الضوئي، والرسم الجرافيتي، والفن الرقمي. إضافًة إلى ذلك شمل المعرض 

عدة أعمال فنية تجسد اإلبداع في إعادة التدوير. 

       استمر المعرض ثالثة أيام، لفترتين صباحية ومسائية، بدًء من يوم اإلثنين 27 محرم
صت الفترة الصباحية لزيارات مدارس الجبيل 1437هـ. ُخصِّ 29 محرم  1437هـ وحتى يوم األربعاء 
الجامعية الزيارات مفتوحة خالل الفترة المسائية. أبدت زائرات ركن الكلية  الصناعية، بينما كانت 

استحسانهن لما احتواه من أعمال فنية متنوعة ومتميزة. 

انشطة مكتب  بتنظيم 
الترفيهية الخارجي  ا�فطار  فعالية  يقيم  الطالبات  فرع 

       أقامت كلية الجبيل الجامعية (فرع الطالبات) ممثلة بمكتب األنشطة نشاطًا ترفيهيًا تحت عنوان 
اإلفطار الخارجي؛ لما لوجبة اإلفطار من أهمية صحية حيث تعمل على تطوير القدرات العقلية والذهنية
وتمنح الجسم الطاقة والحيوية طيلة اليوم. أقيم النشاط في الساحات الخارجية من مبنى الكلية لفرع

1437هـ. 4 صفر  الطالبات في يوم اإلثنين 

       تضمنت الفعالية عشرين ركنًا تنوعت فيها وجبات اإلفطار الصحية، كما تم استضافة مطعم
«just falafel» لتقديم وجباته للطالبات. كما تم توفير جلسات خارجية حتى يتسنى للطالبات

تناول وجباتهن واالستمتاع باألجواء الجميلة. وقد القى النشاط إقباًال كبيرًا من منسوبات الكلية 
للفعالية. عبرن عن استحسانهن  الالتي 
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تنّظم الدينية  اللجنة 
"اعرف نفسك" بعنوان  المنورة  للمدينة  ثقافية  رحلة 

         نظمت كليُة الجبيل الجامعية ممثلًة في اللجنة الدينية والثقافية رحلًة إلى المدينة المنورة لعدد (14) 
1 /1437هـ؛ لتعزز بذلك أهم أهداف اللجنة المتمثلة في  /29 طالًبا، لمدة أربعة أيام ابتداًء من يوم األربعاء 
تعزيز الجانب اإليماني واألخالقي والثقافي. تم خالل الرحلة تفعيل العديد من األنشطة والبرامج كالصالة 

في المسجد النبوي الشريف والسالم على النبي _صلى الله عليه وسلم_ وصاحبيه رضي الله عنهما، 
وزيارة مطبعة الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ومتحف المدينة للتراث الحضاري والعمراني. هذا 

الثقافية المتعلقة بشعار باإلضافة إلى الصالة في مسجد قباء، وتنفيذ مجوعة من االستضافات والبرامج 
 الرحلة "اعرف نفسك".

المستمر والتعليم  المجتمع  خدمة  وحدة  بتنظيم 
المجتمعية" التنمية  الشباب في  "دور  الطالبات يقيم محاضرة  فرع 

       إيمانًا من كلية الجبيل الجامعية بأهمية الدور الذي يلعبه الشباب في المجتمع، وسعيًا منها في 
ت  تبنَّ بالنفع على المجتمع والبالد  الثرية وتوجيهها توجيهًا صحيحًا مما سيعود  الفئة  تنمية واحتواء هذه 

التربوي واالبتعاث  إقامَة محاضرة "دور الشباب في التنمية المجتمعية" باستضافة مديرة إدارة التدريب 
بإدارة التعليم للمنطقة الشرقية، أ. هدى الحزيم، والتي قدمت المحاضرة امتدادًا لدعمها المتواصل في
الهيئة  الكلية وعدد من عضوات  التثقيفية والتنموية. أقيمت المحاضرة بحضور كل من وكيالت  المشاريع 

5 صفر  اإلدارية والطالبات في القاعة المتعددة األغراض بمبنى الكلية لفرع الطالبات، وذلك يوم الثالثاء 
2015م، من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحًا.  17 نوفمبر  1437هـ الموافق 

       استضافت الكلية عدد من الجهات التربوية والمراكز النسائية في مدينة الجبيل والتي من شأنها 
الكلية كافًة. احتوت المحاضرة  التنموية لشابات المجتمع. كما استهدفت أيضًا طالبات  النهضة  اإلسهام في 

على عرض تقديمي يصب في قالب التنمية المجتمعية، كما اشتملت على عدة مواضيع حول مفهوم 
المستدامة  التنمية  التطوعية. ومن ثم ناقشت األستاذة مواضيع  بالمشاريع  التنمية  التنموي، وعالقة  العمل 

المجتمع.  في  وتطبيقاتها 

       الجدير بالذكر أنه أقيم على هامش المحاضرة اجتماعًا لعقد الشراكات االستراتيجية والذي يندرج ضمن 
مبادرات وكالة شؤون الطالبات. حضرت االجتماع كٌل من وكيالت الكلية، ومساعدة وكيلة الكلية لشؤون 

العالقات الطالبات، وأخصائية  المستمر، ومشرفة خدمات  المجتمع والتعليم  الطالبات، ومشرفة وحدة خدمة 
العامة واإلعالم، وأخصائية األنشطة، وثماِن مديرات ومشرفات للمراكز واإلدارات النسوية بمدينة الجبيل. 
استهدف االجتماع بحث أوجه التعاون المشترك المتاحة إلقامة برامج وفعاليات طالبية وشبابية من شأنها 

للمجتمع. التنموية  النهضة  اإلسهام في 
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"إيثار" جمعية  مع  بالتعاون 
الطالبات  بفرع  نحييها"  "خلونا  حملة  انطالق 

       تحت شعار "خلونا نحييها" أقامت كلية الجبيل الجامعية بفرع الطالبات ممثلًة بقسم إدارة 
األعمال حملًة توعويًة للتبرع باألعضاء كتطبيٍق عملي لمادة "إدارة المشاريع"، وذلك بالتعاون مع 

جمعية إيثار، حيث أقيمت الحملة ضمن فعاليات معرض "مشاريع في طور التنفيذ" الذي أقامه
القسم لعرض أعمال طالبات مادة إدارة المشاريع كوسيلة إلظهار قدراتهن العلمية والمعرفية في
تخطيط المشاريع وتنفيذها، وقد استمدت الحملة إلهامها من مقولة: "إذا تبرع شخص بأعضائه بعد

دخوله في حالة موت دماغي فإنه يمنح سبعة مرضى على قائمة االنتظار الفرصة بالحياة".

       الجدير بالذكر بأن الحملة استهدفت نشر الوعي فيما يتعلق بالتبرع باألعضاء كوسيلة لعالج العديد من 
األمراض التي تهدد الحياة كأمراض القلب والكلى والكبد والسكري وغيرها، إضافة إلى مد يد العون إلى 

للمتبرعين.  بيانات  للحصول على قاعدة  الشرقية  المنطقة  المستشفيات في 

       هذا وقد القت الحملة -والتي تعد بدورها سابقة في الكلية– دعمًا حماسيًا من الطالبات وعضوات الهيئة 
التدريسية الالتي أبدين استعدادهن للمشاركة في الفعالية والتبرع، حيث قام أكثر من مئة طالبة ومدرسة

التبرع. بتسجيل أسمائهن في قوائم 

100 متدرب برعاية من شركة سبكيم وبحضور أكثر من 
العالمية بالتعاون مع منظمة بادي  دورة في ا�سعافات ا�ولية 

        أقام مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بكلية الجبيل الجامعية دورة اإلسعافات األولية بعنوان: 
العالمية، قدمـها المدرب المعتـمد من قبل  المـستجيب األول للطوارئ، وذلك بالتعاون مع منظمة بادي 

للبتروكيماويات. وقد أقيمت  العالمية  القرطون، وبرعاية كاملة من شركة سبكيم  المنظمة األستاذ علي 
8 الدورة بالصالة متعددة األغراض بالكلية، واشتملت على جانبين أحدهما نظري واآلخر عملي، بمجموع 

ساعات تدريب، امتدت ليومين، حيث هدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بأهمية اإلسعافات األولية
الحاالت الطارئة مع العناية عند وقوع الخطر، والتصرف في  وكيفية تطبيقها بالشكل الصحيح وكيفية 

اآلخرين، ومن ذلك إنقاذ المصاب ووقف النزيف، وعملية التنفس الصناعي، وعمل جبيرة مؤقتة،
وإعطاء مسكنات، والتعامل مع حوادث الطرق، والتعامل مع إصابات العمل والتعامل مع الجروح

الثعابين والعقارب والسموم. والحروق والكسور وعضات 

        يذكر أن جميع المشاركين حصلوا على شهادة حضور وكتاب عن الدورة، باإلضافة إلى 
رخصة إنقاذ دولية (مسعف) من المنظمة.
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بتنظيم وحدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
كلية الجبيل الجامعية تستضيف خريجاتها 

       سعيًا إلى مد جسور التواصل بين الكلية وخريجاتها وتعبيرًا عن اعتزازها بإنجازاتهن نظمت وحدة
خدمة المجتمع والتعليم المستمر اللقاء األول لخريجات الكلية وذلك مساء يوم الخميس 28 صفر

1437هـ في القاعة المتعددة األغراض بمبنى الكلية لفرع الطالبات. أقيم اللقاء بتشريف وكيلة الكلية
لفرع الطالبات، ووكيلة الكلية لشؤون الطالبات، وعدد من عضوات الهيئة اإلدارية. 

       بدأ برنامج اللقاء بآيات من الذكر الحكيم. تال ذلك كلمة وكيلة الكلية لفرع الطالبات، والتي رحبت
بدورها بالحضور وعبرت عما تقدمه الكلية لخريجاتها من دعم، حيث قالت: "إننا نسعى دومًا وبكل ما 

أوتينا من موارد إلى خلق فرص التنمية والتطوير لخريجات الكلية على جميع األصعدة المعرفية 
والمهنية؛ لذا تم اعتماد تشكيل رابطة للخريجات بهدف تعزيز التواصل بين الكلية وخريجاتها وتوفير 

المستقبل المشرق لهن بعد أن تم إعدادهن وتأهيلهن وفق متطلبات سوق العمل المحلي." كما 
أثنت وكيلة الكلية لشؤون الطالبات على حضور الخريجات الذي يعبر عن حسن انتمائهن للكلية آملًة 

من المولى أن يحقق الملتقى التعاون المنشود للرقي بالكلية والمجتمع.

       اشتمل البرنامج على استعراض بعض تجارب الخريجات وقصص كفاحهن التي انتهت باإلنجاز 
والنجاح، والتي كانت مصدر إلهام للحاضرات. عقب ذلك تم إعالن تشكيل رابطة للخريجات مهمتها أن 

تكون حلقة وصل بين الخريجات وإدارة الكلية. تشكلت الرابطة من ستة عشر عضوة من التخصصات كافًة.

       اختتم اللقاء بجلسة مفتوحة تبادلت خاللها الخريجات أطراف الحديث حول إنجازاتهن بعد التخرج، كما 
أبدين امتنانهن إلدارة الكلية لتنظيم مثل هذا اللقاء. 

    19  

الطالبية ا�نشطة  دور 

        ليس الهدف من الدراسة في المرحلة الجامعية الحصول على الشهادة
 في النهاية فقط، بل هو تكوين شخصية متكاملة قادرة على العمل واإلنجاز

في أي مكان توضع فيه، وإن من وسائل تكوين هذه الشخصية –باإلضافة إلى 
العملية الدراسية وما يصاحبها من مشاق وصعوبات– المشاركة في األنشطة 

بالمبادرات، حتى  الجامعي  المجتمع  إثراء  الطالبية بكل أشكالها، والمساهمة في 
وإن كانت فردية.

       هذه التجارب التي يخوضها الطالب المشارك في األنشطة الطالبية، قد ال يجد 
ِكه وبذله ومساهمته في  مثلها في مكان آخر، والعمل هنا يعتمد على الطالب في َتحرُّ

الطالبية. األنشطة  بمجتمع  الرقي 

        هذا البذل والجهد سيكون هو الذخيرة التي يتسّلح بها الطالب، باإلضافة إلى شهادته 
الكلّية. يتخّرج من  حينما  الجامعية 

      نعم، قد ال يكون كل شيء متوّفر في بيئة الكلّية، لكن االستفادة من المتاح والسعي المستمر 
وراء التحسين هو ما يجب فعله. 

       ونحن بدورنا -كمجلس طالبي- نبذل قصارى جهدنا إليصال صوت الطالب للمعنيين في الكلية ، فنحن 
نمثل صوت الطالب في الكلية؛ وذلك من أجل تذليل العقبات ليكمل الطالب مسيرته الدراسية ، ويشارك في 

بناء الوطن ورد الجميل له.

المجلس الطالبي لفرع الطالب

الطالبات لفرع  الطالبي  المجلس 
الشرقية المنطقة  جامعات  في  الطالبية  المجالس  يزور 

       بهدف تبادل الخبرات ومناقشة اإلنجازات والتواصل الفعال نفذ المجلس الطالبي لفرع الطالبات 
َذت الزيارات خالل رحلة  عدد من الزيارات إلى مجالس طالبية أخرى على مستوى المنطقة الشرقية. ُنفِّ

واحدة اشتملت على ثالث محطات، حيث كانت المحطة األولى في كلية التربية للبنات بالجبيل والتابعة 
الدمام.  لجامعة  الدمام والتابعة  للبنات بمدينة  المجتمع  الثانية في كلية  المحطة  تلتها  الدمام.  لجامعة 

الخبر. الثالثة في جامعة األمير محمد بن فهد بمدينة  الرحلة بالمحطة  واختتمت 

       خالل الزيارات عرفت عضوات المجلس بأنفسهن وبكلية الجبيل الجامعية وما تقدمه من برامج 
المجالس  أكاديمية وأنشطة للطالبات وللمجتمع. إضافًة إلى ذلك ناقشت الطالبات أنظمة وإجراءات 

الطالبية بما في ذلك النشاطات والمهام والصالحيات والمسميات، وذلك بهدف التعرف بشكل
أوسع على آليات المجالس األخرى مما من شأنه تطوير وإثراء للمجلس الطالبي في الكلية.

       حققت الرحلة نجاحًا ملموسًا حيث حصدت عضوات المجلس معلومات قيمة من شأنها 
اإلسهام في توسيع آفاقهن، إضافًة إلى تحفيزهن لإلنجاز بشكل أكبر.

الطالبات لفرع  الطالبي  المجلس 
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صوتان!
َصَدان.. لصوتين يبدوان إلناث ما!

.. أنصت، وأنصُت، أكاد أتعرف عليهما وفي وهلٍة يسقطان مني وسط الزحام تبدو مألوفًة جًدا عليَّ

األول عذٌب كلما صرخ بي غنى.. هادئ .. يتألأل في روحي كلما غشاها الظالم
يخفى ألمُه و كلما تأوَه صار سجًى..أعرفُه أدركُه و لكن هنالك خدش ما في حنجرتِه لم ألمسها من قبل.

و اآلخر.. صوت العمر، له رائحة جذور تخصني.. صوت قديٌم جاء قبلي.. يناديني.. ينتظرني ليحتفي بي بحكايا 
وهدهدات رسم كلماتها الزمن وليخبئ لي في جيوب أصالته حلوًى وفرح، ولتحل في روحي بركته كلما قبلت

 جبينُه الَعِبْق.

وأبقى بينهما و بين ثنايا كل نغمة فيهما!
و أستنكر أأنا والدة صوت؟.. والدة همس وحس؟

وأتذكر أنني أنا ذاتها الدعوة الخجلى التي كانت في كفّي أمي، وأنا المناغاة التي زارت حلمها بينما أكبُر كأمنية
 في أحشائها

لم أوقظها كما تقول.. لم أؤلمها كنت أتكور داخلها فحسب! أرفُس و أبتهُل، فتبتهل معي، تبتسم لي علني
آتي..

و آتي.. ألركَض لحضن جدة علمتني كيف أبذر الُحب في يدي ليقتات مني الكون وتبقى روحي عجاف وكيف
أدس خصاصتي مثلها قبل أن يتعرف عليها الصباح

 وأكبُر وأكبر وأتناسى صوتهما!!
و هما هنا دونما أدري 

 في صالتي في أنات حزني.
في بكائي في ونات وتري 

في صوري وعمري الذي استوطن قبضة جدتي، في كفها الحمراء حناء، في روحها الخضراء أمان، في ركوعها
وهو يقوس ظهرها 

في حضور أمي حين تتحدث فتصير لغتي خرساء ال تكفيها وحين يطوقنا صوتها فينثرغبار صمتنا عنا وحين 
ينعكس صوءها فتفضح عتمتنا وحين أدركها أخيًرا وأعرف أنها الحس األول وأنها الشمعة التي نسيت ضوءها 

مشتعًال فأمضيت كل عمري في حجرها أنام! 

المجرشي بشاير  الطالبة:  بقلم 

شموخ مزق الهوية
في اآلونة األخيرة ظهر من ينتقص القبائل دون وعي وينعتها بالنقص علنًا جلبًا لمفسدة ال درء لها ... 

ولألسف، نجد من "يهشتق" بال حسيب وال رقيب، وكًال على هواه 
األنساب و القبائل، "البدو و الحضر" ...
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مذكرات جامعية (ميالد جديد)
       على متن رحلة الخطوط السعودية المتجهة إلى الدمام بدأت رحلته 

التي لم يكن يعلم هل هي للمجهول أم لتحقيق الحلم.
رحلة كانت غريبة من بدايتها، الفتى الذي لم يتخط حدود المنطقة الغربية،

ويتوه في شوارعها غالبًا، والذي لم يسافر على طائرة يومًا، يجد نفسه مسافًرا
على الدرجة األولى ألقصى شرق المملكة، إلى مدينة ال يعرف منها إال اسمها. 

كل شيء مختلف في هذا المكان، ال يدري هل تشابهت عليه المدن؟ أم هي القرية
 التي ال تشبه شيئًا؟

كان في قريته كل رجل أًخا له، وكل نساء القرية أمهاته، لكن هنا ال أحد يشبهه.

      صدمة حضارية في بداية األمر، كيف له أن يخرج من شوارع الحارة وأزقتها و(دكاتها) 
وملعبها؟ أو كيف لها أن تخرج منه!!

      كانت ليلة رحلة العودة ليلة عيد ال يستطيع النوم فيها بانتظار لحظة اإلقالع والعودة إلى
حضنها مرة أخرى.  

       الجبيل كانت بالنسبة له مكان ميالد جديد، تعلم هذاالشاب الحياة أو بدأ حياته بعيدًا عن المكان
واألكتاف التي حملته لدروب النجاح. 

علم حينها فقط أن الصبح يطلع بدون خبز أمه وقهوة أمه، وأن للشمس أن تشرق قبل وجه أمه.
تعلم هنا كيف يقف وحده دون مساعدة أحد، تعلم أن السقوط هو أولى مراحل النجاح.  

الجميع هنا. تحتضن  الجبيل 

       في أول محاضرة وجد الكثير يشبهونه، جميع الطالب هنا تقريبًا من خارج الجبيل األمر الذي خفف عليه حزنه 
وغربته إذا صح أن تسمى غربة. 

أصدقاء جدد من أنحاء متفرقة من المملكة، صديق من الجنوب ومن الرياض وأصدقاء من المدينة، تقاسموا ليالي
الجبيل بين فرح وأحزان، ضغوطات الدراسة واالمتحانات كانت متعبة، لكن عند آخر يوم ينتهي كل شيء ببساطة 

وكأنه لم يحدث؛ ألن رحلة العودة اقتربت. 
 

       عند أول سقوط كان االختبار األصعب، كيف له أن يصمد أمامه وأن يقف من جديد؟
اختار أن يقف وحده أمام هذا الفشل، أو هكذا علمته الجبيل وكما سمع من حكيم القرية: أن الناجحين دائمًا 

لديهم أرضية مطاطية، وكل ما فشلوا سيقفزون أعلى.
كلية الجبيل الجامعية بالنسبة له مولد جديد ومرحلة مختلف، ال يعلم هل مرحلة الفشل هذه سيتلوها نجاح؟
األمر المتيقن منه هذا الفتى، أنه تعلم هندسة الحياة فيها قبل الهندسة المدنية، وكانت انطالقة جديدة 

في حياته ولن تكون تجربة فاشلة أبدًا. 
 

       بعيدًا عن الفتى أتساءل دائمًا لماذا هذه النظرة السوداوية للفشل؟
ليس في ثقافتنا فقط، بل في كل العالم، مثًال في اليابان الفاشل ينتحر، وفي تايالند الذي يفشل 

يحاول تغيير اسمه ليبدأ حياة جديدة!!

       لألسف هذه الفكرة عن الفشل تشكل عائًقا كبيًرا أمامنا من تجربة أشياء جديدة وتجربة فرص
أخرى.  

نقًال عن الدكتور محمد الحاجي أن دكتورة في جامعة في كاليفورنيا تطلب من طالبها أن يكتبوا
سيرة ذاتية عن الفشل في حياتهم المهنية، وتسألهم ماذا تعلمتم منها؟  إليمانها بأن من 

يريد التقدم ال بد أن يفشل؛ ألن الفشل جزء من مسيرة التعلم، وهكذا قال لي حكيم
القرية.  

حكيم القرية قال لي يومًا: أكبر درس تتعلمه من الفشل هو عدم تكراره. 
وقال أيضًا للفتى: ال تؤجل عمل اليوم، لكن الفتى يكررها وسيسلم هذه المقالة في

آخر يوم محدد وربما آخر ساعة.
الفقيه بريهم  الطالب:  بقلم 
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أذكرَك رغم أنك لم تمضي
أذكرَك والصدى يتهافت عند ذكرك في ازدياد 

تلك السماء.. 
طعُم الوفاء.. 

عيُش الرفاء

يتهافتون بمجرد ذكرك
يتحافون حولك 

تنزل بركات من السماء عند الصالة عليك ...

 أذكرَك رغم أنك لم تمضي
أذكرَك والصدى يتهافت عند ذكرك في ازدياد

وأذكُر دمعة أبي بكر فوق الخد في تلك الليلة
ورأسك نائم في حجره

 تدخل يثرب وأنت تطوي بعد ديارك عن عينيَك 
وترسم في مقلتي أهازيج كبدر تام  
يقولون: يا مرحبًا بنبينا وبأهل الشام

 أخيط البرايا.. صوت الليل وتلك الغبطة
أغبطهم أن حاكوك وأنا الجليسُة بين الفينة والفينة

أقلُب كتاًبا ...

فداك قلبي يا رحيقًا مختومًا 
محمدًا أمينًا نبيًا ورسوًال 

أتّشرُب حكايته قطرة قطرة 
علّي أسير على حذوه
علّي أقتات من خلقه

علّي أكوَن وابًال من مطر ... ولو قطرة مطر!
الطويرة الطالبة: جواهر  بقلم 

منارات على الطريق

    عند الدخول في عالم جديد لم تتضح معالمه لك، تشعر وكأن عينيك يغشاها غبش، هكذا هو الطالب 
عند دخوله معترك الحياة الجامعية، العالم الفسيح الرحب، يكون تائًها في ظلمة البحر، فيأتي أناس كالمنارات

ينيرون له الطريق كالفنار، يرشدونه ويدلونه ويمسكون بيديه ليخرجوه من الظلمات إلى النور.

     هكذا كان حالي في بداية دراستي، تائه في طريقي في المستوى األول. واستمر هذا التيه على ما
يزيد عن السنة والنصف، حتى بلغ بي الحال من الهم والغم مبلغه، وكأن جميع األبواب سدت أمامي، وتمثلت

قول امرئ القيس:
              وليل كموج البحر أرخى سدوله         علي بأنواع الهموم ليبتلي

  وكان صوت من داخلي يرد عليه:
                 ال تيئسن فإن الهم منفرٌج         والدهُر ما بين إدباٍر وإقباِل

      تمثل األندية الطالبية في الجامعات وسيلة للطالب إلقامة عالقات جديدة خارج إطار األجواء األكاديمية، 
        وتكون تخفيًفا لهم من عبء الدراسة. في أحد هذه األندية (نادي إعداد القادة) كانت هذه بوابة التغيير 

          بالنسبة لي في وضعي الدراسي، حيث التقيت بمنارة من هذه المنارات، الذي كان له الفضل -بعد الله- 
            لتحسين وضعي الدراسي.

شوق يتنامى
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   ففي أحد لقاءات النادي حضر مجموعة من األعضاء الجدد، وكان هو من 
بينهم، عندما سلمت عليه انتابني شعور غريب، شعرت كأنه (مغناطيس) يجذبني

إليه، جلست بجانبه، بدأت بالتعرف عليه، ومن بداية حديثه مع نغمة لثغته الجميلة
ارتاح قلبي إليه أكثر من غيره، تبادلنا أطراف الحديث في مواضيع شتى، وتطرق

الحديث للدراسة والمواد التي أدرسها، ووضعي الدراسي الذي يرثى له، بدا لي الرجل
من طريقة حديثه والمعلومات التي يحدثني بها أنه ُمِلم بشكل ممتاز بالجوانب 

األكاديمية، التي كنت أجهل الكثير عنها. انتهى لقاء ذلك اليوم ولم ينته لقاء القلب.

     توالت اللقاءات بعد ذلك، وأصبح هناك حبل ود بيننا، كنا نتناقش كثيًرا عن كيفية اجتياز هذه
المادة، وكيف أحصل على أعلى الدرجات في تلك؟ اتفقنا أن نسكن سويا؛ حتى يتسنى لنا أن

نشجع بعضنا البعض، ويسهل علينا مذاكرة المواد، كان أجمل ما يميزه تفاؤَله باألفضل دوما، ونتيجة
لذلك تحسن مستواي في هذا الفصل بدرجة كبيرة ولله الحمد.

    نصيحتي للطالب الذين يقفون في العتبات األولى من الدراسة، أن يستفيدوا من الطالب يقفون
على العتبات األخيرة من سلم الدراسة قبل التخرج. ال تنتظر أن يتعرف عليك اآلخرون، بل كن أنت المبادر 

وتعرف عليهم بانتقاء، كانتقاء أطايب الثمر، ليعينوك وتعينهم على سلوك هذا الطريق، فكيف إذا ظفرت 
بصديق حقيقي "إذا غاب عنك أحسست أنك فقدت جزءا من جسدك وإذا عاد أحسست أن ذلك الجزء عاد إليك"

كما يصفه مصطفى صادق الرافعي.

     محمد كان منارتي... فليتخذ كٌل منارته.
العزيز الهوسة بقلم الطالب: عبد 

رسم تشكيلي للطالبة: لطيفة الدهامي

تصوير الطالبة: مريم الصقر تصميم الطالبة: نورة الغفيلي
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األكاديمية، التي كنت أجهل الكثير عنها. انتهى لقاء ذلك اليوم ولم ينته لقاء القلب.

     توالت اللقاءات بعد ذلك، وأصبح هناك حبل ود بيننا، كنا نتناقش كثيًرا عن كيفية اجتياز هذه
المادة، وكيف أحصل على أعلى الدرجات في تلك؟ اتفقنا أن نسكن سويا؛ حتى يتسنى لنا أن

نشجع بعضنا البعض، ويسهل علينا مذاكرة المواد، كان أجمل ما يميزه تفاؤَله باألفضل دوما، ونتيجة
لذلك تحسن مستواي في هذا الفصل بدرجة كبيرة ولله الحمد.

    نصيحتي للطالب الذين يقفون في العتبات األولى من الدراسة، أن يستفيدوا من الطالب يقفون
على العتبات األخيرة من سلم الدراسة قبل التخرج. ال تنتظر أن يتعرف عليك اآلخرون، بل كن أنت المبادر 

وتعرف عليهم بانتقاء، كانتقاء أطايب الثمر، ليعينوك وتعينهم على سلوك هذا الطريق، فكيف إذا ظفرت 
بصديق حقيقي "إذا غاب عنك أحسست أنك فقدت جزءا من جسدك وإذا عاد أحسست أن ذلك الجزء عاد إليك"

كما يصفه مصطفى صادق الرافعي.

     محمد كان منارتي... فليتخذ كٌل منارته.
العزيز الهوسة بقلم الطالب: عبد 

رسم تشكيلي للطالبة: لطيفة الدهامي

تصوير الطالبة: مريم الصقر تصميم الطالبة: نورة الغفيلي

24 م التعلُّ خالل  من  والمجتمعات  األفراد  حياة  في  نقلة  إحداث 
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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


