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 وأضاف الدكتور عس�ي: "تتقدم  ب�دنا بخطى ثابتة 
 ومدروسة نحو مس�ة الن�ء والتقدم وا�رتقاء لوطننا
 العزيز. إنها تسعى لتكون � مصاف الدول اتقدمة،
مع جنب  إ�  جنباً  نتكاتف  أن  جميعاً  لنا   و�بد 
وزاد زاهر."   مستقبٍل  �ست�اف  الرشيدة   حكومتنا 
الله– –بإذن  العاجل  القريب   � أنه  شك   �"  قائ�ً: 
 س¯ى دولتنا تضاهي الدول اتقدمة و� ف©ة وجيزة،
 لذا فقد حرصت الدولة ع± ا�هت�م باواطن، لقد
 اهتمت بالشباب، واهتمت بارأة ووضعتها � مكانة
اجا�ت، وقد لها بصمة � جميع   مرتفعة وجعلت 
 ظهر ذلك جلياً � رؤية املكة 2030، ك� أن دولتنا
من بكث�  الوطن  شباب  ع±  تعول  الله–   –ح�ها 

ا¾مال، فهم ع�د استقبل ورجاله."ا

 
بأ� "أوصيكم  قائ�ً:  للط�ب  كلمة  عس�ي  وجه   ثم 
 تعّدوا هذه ارحلة من اÀنجاز نهاية اطاف، بل هي
اثابرات من  قادمة  لسلسلة  الحقيقية   البداية 
وأنتم منكم،  الوطن  ينتظرها  التي  الخ�قة   والجهود 

أهل لها وقادرون عليها."ا

 أكد صاحب السمو الÅ اÄم� سعود بن نايف بن عبد
التعليم أن  ال�قية  انطقة  أم�  سعود  آل   العزيز 
 Çختلف مراحله يلعب دوراً أساسياً � العملية التنموية
 استدامة، مؤكداً أن هذا افهوم قد أطلقه ج�لة الك
 اؤسس اغفور له بإذن الله الك عبد العزيز، وسار
 أبناؤه الÌرة من بعده ع± هذا النهج. و� عهد سل�ن
سموه وأثنى   ،2030 املكة  برؤية  ذلك  تُرجم   الحزم 
 حفظه الله ع± الدور التنموي وا�قتصادي الذي تؤديه
 الهيئة الكية للجبيل وينبع. جاء ذلك خ�ل كلمته التي
الكية الهيئة  أقامته  الذي  للحفل  رعايته  أثناء   ألقاها 
الحضاري الله  الك عبد  اÄربعاء Çركز   بالجبيل مساء 
الهيئة رئيس  سعادة  وحÐه  الصناعية  الجبيل   Çدينة 
 الكية  للجبيل وينبع اكلف الدكتور مصلح بن حامد

العتيبي وعدد من اسؤولÒ.ا
الحفل   ال�قية قر  انطقة  أم�   وفور وصول سمو 
 ُعزف الس�م الÅ، ثم أخذ سموه مكانه بالحفل، حيث

ابتدأ الحفل بآيات عطرة من الذكر الحكيم.ا
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ً
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واعاهد الكليات  قطاع  عام  مدير  ألقى  ذلك   بعد 
 بالهيئة الكية بالجبيل الدكتور عÖ بن حسن عس�ي
 كلمة قال فيها: "يحتفي اليوم قطاع الكليات واعاهد
ممن خريج،   877 عددها  بلغ  بدفعة جديدة   بالجبيل 
 نهلوا العلم من قلب الصناعة، من مدينة العطاء، مدينة
الجبيل الصناعية، فحازوا ع± فضيلة العلم واعرفة."ا



والذي  (الحصاد)  فيلم  ُعرض  ذلك   عقب  
واعاهد الكليات  قطاع  حَقَقُه  ما  ُد  Úيَُجس 

بالهيئة الكية للجبيل، وحصيلُة ماَجناه.ا
كلمة  سعيد  بن  فواز  الطالب  ألقى   ثم 
باÀنسان Ûُر   " فيها:  قال  والذي   Òالخريج 
� تظل   ،Üتن  � وساعات  جميلة،   أيام 
أنني إ�  الدهر،  أبد  منها   الذاكرة و� Ûُحى 
الخاص له رونقه  اليوم  أن مثل هذا   أعتقد 
حياة  Òب ما  فيصٌل  فهو  اميزة،   وفرحته 
اسؤولية وحياة  احدودة   اسؤولية 

التامة."ا

٣

 وتوطينها والتي بالتاà تغذي سوق العمل 
منظومة وفق  تعمل  متميزة   بتخصصات 
تتوافق عاية  Çناهج  متكاملة   تعليمية 
 وتت�ءم مع احتياجات سوق العمل وذلك
اختيار  � الهيئة  �س©اتيجية   تطبيقاً 
هنأ ثم  الرائدة."  العملية   التخصصات 
 سموه أولياء اÄمور بهذا النجاح معÌاً عن
الكوكبة لهذه  استمرة  تابعتهم   تقديره 
 الن�ة طوال سنوات تعليمهم التي قضوها
ليحملوا بادارس  قبلها  ومن  القطاع   � 
ما لوطنهم  ليقدموا  واعرفة  العلم   لواء 

يستحقه.ا
 

 واختتم سموه كلمته بالشكر لرئيس الهيئة
كليات  äومنسو وينبع  للجبيل   الكية 
ع± بالجبيل  الكية  الهيئة   ومعاهد 
ودعم استث�ر   � اتواصلة   جهودهم 

اشاريع التعليمية بالهيئة.ا
 

ال�كات سموه  كرم  الحفل  ختام   و� 
ع± اÄوائل  والط�ب  للحفل،   الراعية 
قطاع ط�ب  قدم  ثم  القطاع،   مستوى 
لسموه تذكارية  هدية  واعاهد   الكليات 
التذكارية  بهذه اناسبة، والتقطت الصور 

الج�عية.ا
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 عقب ذلك ألقى صاحب السمو الÅ اÄم� سعود بن نايف
بهذه كلمته  ال�قية  انطقة  أم�  آل سعود  العزيز  عبد   بن 
بهذه التعليمية  الåوح  بهذه  "نفخر  قائ�ً:  وأشاد   اناسبة 
وكلية الصناعية  الجبيل  بكلية  ممثلة  بالجبيل  اباركة   الهيئة 
 الجبيل الجامعية ومعهد الجبيل التقني ودورها الكب� � إثراء
 الوطن بالعديد من التخصصات العلمية الدقيقة التي كان لها

 اÄثر الكب� � ازدهار الصناعات الوطنية



 وأضاف الدكتور عس�ي: "تتقدم  ب�دنا بخطى ثابتة 
 ومدروسة نحو مس�ة الن�ء والتقدم وا�رتقاء لوطننا
 العزيز. إنها تسعى لتكون � مصاف الدول اتقدمة،
مع جنب  إ�  جنباً  نتكاتف  أن  جميعاً  لنا   و�بد 
وزاد زاهر."   مستقبٍل  �ست�اف  الرشيدة   حكومتنا 
الله– –بإذن  العاجل  القريب   � أنه  شك   �"  قائ�ً: 
 س¯ى دولتنا تضاهي الدول اتقدمة و� ف©ة وجيزة،
 لذا فقد حرصت الدولة ع± ا�هت�م باواطن، لقد
 اهتمت بالشباب، واهتمت بارأة ووضعتها � مكانة
اجا�ت، وقد لها بصمة � جميع   مرتفعة وجعلت 
 ظهر ذلك جلياً � رؤية املكة 2030، ك� أن دولتنا
من بكث�  الوطن  شباب  ع±  تعول  الله–   –ح�ها 

ا¾مال، فهم ع�د استقبل ورجاله."ا

 
بأ� "أوصيكم  قائ�ً:  للط�ب  كلمة  عس�ي  وجه   ثم 
 تعّدوا هذه ارحلة من اÀنجاز نهاية اطاف، بل هي
اثابرات من  قادمة  لسلسلة  الحقيقية   البداية 
وأنتم منكم،  الوطن  ينتظرها  التي  الخ�قة   والجهود 

أهل لها وقادرون عليها."ا

 نظمت كلية الجبيل الجامعية ممثلة بوكالة
 الكلية للشؤون اÄكادæية زيارة إ� جامعة
 الك عبد الله للعلوم والتقنية � ثول. شمل
ا�كادæية للشؤون  الكلية  وكيل   الوفد 
وليد واÄستاذ   ،çالزهرا صالح   الدكتور 
 النويå من قسم الهندسة ادنية، واÄستاذ
علوم قسم  من  الزايدي  الهادي   عبد 
الزيارة تلبية  èوتأ .à¾وهندسة الحاسب ا 
للشؤون الكلية  وكيل  تلقاها   لدعوة 
 اÄكادæية لحضور ملتقى مسؤوà وقيادات

الشؤون اÄكادæية. ا
ع± التعرف  الزيارة  من  الهدف   وكان 
والتعريف اÄخرى  الجامعات   àمسؤو 
جامعات ضمن  اختلفة  وبرامجها   بالكلية 
 املكة، وا�ط�ع ع± أحدث التكنولوجيا �
 مجال الهندسة والحاسب ا¾à. باÀضافة إ�
 زيارة مرافق الجامعة وا�لتقاء بأعضاء هيئة
الدراسية برامجها  ع±  وا�ط�ع   التدريس 

وأنشطتها اÄكادæية.ا

��±ور £ا��� ا���« ��� ا��¯ �����م وا���� �� ا�¥�� ا�¥ا���� ��
� ����ة ر���
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 Çبادرة من وحدة خدمة اجتمع والتعليم استمر بفرع الطالبات �

الفاعلة ال�اكات  لتعزيز  ا�جت�عية، وضمن سعيها  اسؤولية   نطاق 

 التي تلبي احتياجات مستفيداتها، حصل فرع الطالبات لكلية الجبيل

مركزاً الكلية  لتكون   çيطاÌال الثقا�  اجلس  اعت�د  ع±   الجامعية 

 معتمداً �ختبارات اللغة اÀنجليزية           الدولية، بنسختيه اÄكادæية

 والعامة.ا

 وتعد اختبارات           من أهم ا�ش©اطات ل�نض�م لÌامج الدراسات

 العليا Çعظم الجامعات احلية والعاية اصنفة واعتمدة، ك� أنه

 يع©ف بها � أكê من 6000 جامعة ومؤسسة تعليمية منت�ة � 135

اعتمدة ا�ختبارات  نجدها ضمن  ذلك  إ�  إضافًة   .ëالعا  دولًة حول 

التي تش©ط اجتياز البلدان  الهجرة والجنسية � جميع   لدى سلطات 

       اختبار � اللغة اÀنجليزية. وبشكل عام تعتÌ شهادة اختبار

اللغة م�رسة   � عليها  الحاصل  قدرات  لتحديد  معتمداً   مؤíاً 

اÀنجليزية.ا

 و� هذا اÀطار، وا لذلك من أهمية، حرصت وحدة خدمة اجتمع

 والتعليم استمر ع± توف� مركز للسيدات �نعقاد ا�ختبار، إ� جانب

بها ع± التحقات  تدريب  تركز ع±  التي  التدريبية  الدورات   تقديم 

اهارات اÄساسية �جتياز ا�ختبار بالدرجة اطلوبة.ا

 ويجدر بالذكر أيضاً أن الكلية قد حصلت ع± ا�عت�د كمركز رسمي

 �ختبارات اللغة اÀنجليزية          منذ عام 2008 و� تزال ا�ختبارات

تقام فيها حتى اليوم Çعدل 3 اختبارات سنوياً.ا

� ��ع ا��ا��ات ���� ا�¥�� ا�¥ا��
��±�¥ Áار ا���� ا��¼� 

ً
 ���±ا

IELTS 
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ILETS

ILETS

ILETS

TOEFL



الكية الهيئة   تحت رعاية كرæة من حرم سعادة رئيس 
 للجبيل وينبع، أقامت كلية الجبيل الجامعية حفل التخرج
 السادس لطالباتها مساء يوم الخميس 17 شعبان 1439هـ،
الحضاري Çدينة العزيز  الله بن عبد   � مركز الك عبد 
للعام الكلية  خريجات  الحفل  ضم  الصناعية.   الجبيل 
 الجامعي 1439-1438 هـ ال�è بلغ عددهن 242 خريجة
 بدرجة البكالوريوس من مختلف أقسام الكلية ع± النحو
 التاà: 69 خريجة من قسم إدارة اÄع�ل، و 52 خريجة
 من قسم نظم اعلومات اÀدارية، و 56 خريجة من قسم
 اللغة اÀنجليزية، و 16 خريجة من قسم الحاسب ا¾à، و

49 خريجة من قسم التصميم الداخÖ.ا

 بدأ برنامج الحفل بالس�م الÅ وت�وة آيات بينات من
تقدمتها التي  اÄكادæية  اس�ة  تبعتها  الحكيم،   الذكر 
الطالبات الدكتورة غادة بنت الكلية لفرع   سعادة وكيلة 
اÄكادæية للشؤون  الكلية  وكيلة  وسعادة  الصالح،   أحمد 
اÄقسام رئيسات  ثم  الشيخ،  نع�ن  بنت  دينا   الدكتورة 
اÄكادæية وأعضاء الهيئة التعليمية والطالبات الخريجات.ا

٦ �����ات �� ��ل ا���
اة ا��اد و ا���	 � ��إ	�اث ��

Âو��� ��¥�� ��Æ ا������ ا�ºادة ر�
��م 

�� ا�¥�� ا�¥ا���� �� �¥��¼ 242 Ê��©� ����
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ÒكÛ" بعنوان  وثائقي  فيلم  عرض  ذلك   ت� 
إسهامات الضوء ع±  يسلط  الغد"  Ûيóز   اليوم.. 
 الهيئة الكية ممثلة بكلية الجبيل الجامعية �
Çا السعودية  ارأة   ÒكÛ  � يسهم  ما   تقديم 
املكة لقيادة  الطموحة  الرؤى  مع   ôيت� 

الرشيدة.ا

 ألقت بعد ذلك الخريجة/ البتول العيظة كلمة
 الخريجات بالنيابة عن زمي�تها، عÌت فيها عن
وتطلعاتهن إنجاز  من  حققنه  Çا   فخرهن 
 للمساهمة � بناء هذا الوطن، ك� أعربت من
خ�ل دعمهن  من  لكل  شكرهن  عن   خ�لها 

مس�تهن الدراسية
Åتح تعريفيّة  مشاهَد  ذلك  بعد  ُعرض   ثم 
واÄرقام وأقسامها  وإنجازاتها  الكليّة   مس�َة 
بعنوان  èمعلوما تصميم   � بذلك   اتعلّقة 

"الكلية � أرقام".ا
الجبيل كلية  وكيلة  سعادة  بعدها   تقدمت 
الكلية كلمة   Àلقاء  الطالبات  لفرع   الجامعية 
توليه ا  احوري  الدور  عن  فيها   Ìتع  والتي 
السعودي للفرد  رعاية  من  الرشيدة   القيادة 
فيها هنأت  ك�  الوطن،  لن�ء  مصدراً   ليكون 
 الخريجات وأوصتهن Çواصلة الجد واس� نحو
 اÀنجاز اتميز، إضافة إ� توجيها الشكر والثناء

لوليات أمورهن.ا

 بعد ذلك أعلنت النتائج وسلمت راعية الحفل شهادات التهنئة
الخريجات. بقية  ثم  ال�ف  مراتب  ع±  الحاص�ت   للطالبات 
 ومن ثم تم تكريم راعي الحفل، íكة كران للخدمات احدودة،
 بدرع تذكاري لدعمهم اتواصل للكلية. واختتم الحفل بتقديم
رعايتها لكريم  عرفاناً  الحفل  لراعية  تذكارية  هدية   الكلية 

ومشاركتها فرحة الخريجات.ا

 الجدير بالذكر أنه صاحب الحفل إقامة معرض Äع�ل طالبات
ما اعرض  شمل  الفنية.  ومهاراتهن  Çواهبهن  احتفاًء   الكلية 
واللوحات والتصميم  الرسم  أع�ل   Òماب عمل   80 الـ   يقارب 
 التشكيلية. استعرضت اÄع�ل تصاميم داخلية متنوعة مطعمة
 بعناõ من ال©اث السعودي، إضافًة إ� أع�ل الفنون التعب�ية

 والتجريدية.ا
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 رعى سعادة مدير عام قطاع كليات ومعاهد الهيئة الكية
قطاع احتفالية  عس�ي،  حسن  بن   Öع الدكتور   بالجبيل، 
 الكليات واعاهد � الهيئة الكية بالجبيل «نفتخر بكم 4»
ÒيæكادÄوا اميزين  من  موظفاً   170 فيها  كُرم   التي 
 والحاصلÒ ع± درجات عليا وعلمية، � حضور 400 موظف،

يتقدمهم مديرو ووك�ء القطاع.ا
 خ�ل الحفل أكد سعادته أهمية الدور الكب� اناط بالقطاع
 � دفع عجلة التنمية � الب�د، من خ�ل ا�ستث�ر الحقيقي
قدر التكريم  يكون  أن  "حاولنا  مضيفاً:  الب�ي،   åالعن  � 
الجميع كان  وإن  واجتهدة،  العاملة  للفئات   استطاع 
� وأسهم  العجلة  قاد  من  وهم  استثناء،  ب�  ذلك   يستحق 
 ظهور ط�بنا Çستوى مميز ع± مستوى الكليات والجامعات
الجودة مجال   � القطاع  حققه  Çا  وأشاد  املكة."   � 
 والتميز، من خ�ل الحصول ع± شهادات عاية وداخلية، ما
 يدل ع± الحرص والتميز � اجال اÀداري واÄكادæي، بعد
التي القطاع واكانة  إنجازات  وثائقياً عن   ذلك ُعرض فيل�ً 

حققها � سوق العمل. ا
وحدة نظمت  سعادته،  لرعاية  وامتداداً  أخرى،  جهة   ومن 
الجامعية الجبيل  كلية  استمر �  والتعليم  اجتمع   خدمة 
نسوبات وتقديراً  عرفاناً  بكم"  "نفتخر  الطالبات   بفرع 

القطاع بالكلية.ا
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الحفل بدأ  حيث  واÀدارية،  اÄكادæية  الهيئة  أعضاء  الحضور   شمل 
إنجازات يستعرض  فيلم  عرض  تبعها  للحاøات،  ترحيبية   بكلمة 
وكيلة سعادة  تقدمت  ثم  ه،   1439 العام  خ�ل  الكلية   �  اÄقسام 
 الكلية لفرع الطالبات بالثناء ع± ما قدمته الكلية خ�ل العام، معÌة

عن شكرها وتقديرها للجهد ابذول.ا
اتميزات،  واوظفات  اغادرات،  اوظفات  تكريم  تم  الختام   و� 
البحوث ناíات  إ�  إضافة  ا�بتعاث،  من  العائدات   واوظفات 
التدريس اشاركات �  العلمية. عقب ذلك تم تكريم أعضاء هيئة 

تقديم دورات وبرامج خدمة اجتمع والتعليم استمر.ا



 وحدة خدمة املجتمع والتعلیم
املستمر بفرع الطالبات تطلق

 الحملة التوعویة للتعریف بخطة الکلیة
االستراتیجیة 2017-2019

 نظمت وحدة خدمة اجتمع والتعليم استمر
 بفرع الطالبات لكلية الجبيل الجامعية الحملة
 التوعوية للتعريف بالخطة ا�س©اتيجية للكلية
ùالدرا العام  مدى  ع±   2017-2019 
 1439-1438هـ. هدفت الحملة إ� تعريف كل
 من منسوبات الكلية بخارطة الطريق التي تس�
 عليها الكلية لتحقيق أهداف الهيئة الكية، إ�
 جانب تأكيد معرفة كل منهن بدورها � تحقيق

تلك اÄهداف.ا
أساسية مراحل  ث�ث  ع±  الحملة   أقيمت 
ع± تحتوي  إلك©ونية  رسائل  تدوير   شملت 
واÄهداف اؤسسية  والقيم  والرسالة   الرؤية 
كمرحلة أسبوعي  بشكل  للكلية   ا�س©اتيجية 
جميع إ�  إرسالها  يتم  حيث  للحملة،   أو� 
ك� وطالبات.  موظفات  من  الكلية   منسوبات 
 تم تنفيذ تصاميم برؤى ورسائل جميع اÄقسام
بغرض الطالبات  بفرع  واÄكادæية   اÀدارية 
قسم. لكل   Öداخ بشكل  دورياً   تدويرها 
برؤية التعريف  إ�  ارحلة  هذه   وتهدف 
إíاك إ�  إضافة  وأهدافها،  الكلية   ورسالة 
� أدوارهم  بتبني   Öالداخ الكلية   جمهور 

تحقيق تلك الرؤية.ا
الحملة فتضمنت توف� الثانية من   أما ارحلة 
 مطبوعات وملصقات مكتبية وزÚعت مع هدايا
الكلية  äومنسو منسوبات  لجميع   رمزية 
اÀدارية واÄكادæية، الهيئة   بفرعيها من أعضاء 
ع± احتوت  حيث  الطالبات،  إ�   باÀضافة 

احاور اÄساسية للخطة ا�س©اتيجية.ا
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الوعي برؤية  ارحلة إ� تعزيز   وتهدف هذه 
 الكلية ورسالتها وقيمها بأسلوب مبتكر وبسيط

يخرج عن روتÒ العمل اليومي.ا
ون� إعداد  تم  للحملة  الثالثة  ارحلة   و� 
 فيديو معلوماè تعريفي برؤية ورسالة وأهداف
 الكلية ا�س©اتيجية، حيث تم إط�قه عÌ عدة
 أركان Çبنى فرع الطالبات، إ� جانب ن�ه من
 خ�ل حساب الكلية الرسمي � منصة التواصل
äنسوبات ومنسو وتدويره  توي©،   ا�جت�عي 

الكلية عÌ الÌيد اÀلك©وç.ا



الطالبات، بفرع  الجامعية  الجبيل  كلية   دشنت 
الصحي، النادي  الطالبات،  بوكالة شؤون   ممثلة 
اÄو� ج�دى   12 اوافق   ÒثنÀا يوم   وذلك 
النادي إ� تشجيع منسوبات  1439هـ.  يهدف 
 الكلية �رسة اÄنشطة الرياضية، والحفاظ ع±

صحية.اتضمن حياة  أسلوب  باتباع   لياقتهن 
بالنادي وبأنشطته للفصل   النشاط ركناً تعريفياً 
التسجيل باب  فتح  تم  ك�   ،382  ùالدرا 
üالخا" مسابقة  عن  واÀع�ن  النادي   لعضوية 

اÄكÌ". ا
النادي حضوراً  كب�اً من الطالبات افتتاح   شهد 
أنشطة  � للمشاركة  ح�سهن  عن  عÌن   èال� 

النادي، وا سيعود عليهن  من الفائدة واتعة.ا
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للكلية الطالبات  بفرع  اÄنشطة   مكتب   نظم 
قدمته والذي   ،"2 العلمي  "البحث   برنامج 
علوم بقسم  مساعد  "أستاذ   àتا  ýرو  الدكتورة/ 
الثالث اليوم  خ�ل   "à¾ا الحاسب   وهندسة 

والعاí من شهر رجب 1439هـ.ا
 يهدف الÌنامج إ� صقل  اهارات اÄساسية للبحث
 العلمي  لدى طالبات الكلية، ويتضمن: التعريف
 بالبحث العلمي وأهميته، وصفات الباحث العلمي
شمل ك�  متكامل.  علمي  بحث  إعداد   وطريقة 
التي والت�رين  اÄسئلة  من  مجموعة   الÌنامج 
 تسهم � إثراء معلومات الطالبة، ومعرفتها بالبحث

العلمي.ا



 نظمت وحدة خدمة اجتمع والتعليم استمر
 بفرع الطالبات لكلية الجبيل الجامعية الحملة
 التوعوية للتعريف بالخطة ا�س©اتيجية للكلية
ùالدرا العام  مدى  ع±   2017-2019 
 1439-1438هـ. هدفت الحملة إ� تعريف كل
 من منسوبات الكلية بخارطة الطريق التي تس�
 عليها الكلية لتحقيق أهداف الهيئة الكية، إ�
 جانب تأكيد معرفة كل منهن بدورها � تحقيق

تلك اÄهداف.ا
أساسية مراحل  ث�ث  ع±  الحملة   أقيمت 
ع± تحتوي  إلك©ونية  رسائل  تدوير   شملت 
واÄهداف اؤسسية  والقيم  والرسالة   الرؤية 
كمرحلة أسبوعي  بشكل  للكلية   ا�س©اتيجية 
جميع إ�  إرسالها  يتم  حيث  للحملة،   أو� 
ك� وطالبات.  موظفات  من  الكلية   منسوبات 
 تم تنفيذ تصاميم برؤى ورسائل جميع اÄقسام
بغرض الطالبات  بفرع  واÄكادæية   اÀدارية 
قسم. لكل   Öداخ بشكل  دورياً   تدويرها 
برؤية التعريف  إ�  ارحلة  هذه   وتهدف 
إíاك إ�  إضافة  وأهدافها،  الكلية   ورسالة 
� أدوارهم  بتبني   Öالداخ الكلية   جمهور 

تحقيق تلك الرؤية.ا
الحملة فتضمنت توف� الثانية من   أما ارحلة 
 مطبوعات وملصقات مكتبية وزÚعت مع هدايا
الكلية  äومنسو منسوبات  لجميع   رمزية 
اÀدارية واÄكادæية، الهيئة   بفرعيها من أعضاء 
ع± احتوت  حيث  الطالبات،  إ�   باÀضافة 

احاور اÄساسية للخطة ا�س©اتيجية.ا

 نظ� ما يتطلبه سوق العمل وÛاشياً مع الرؤية الحكيمة
الناتج احÖ ودعم لزيادة   للمملكة 2030 والتي تسعى 
ناديا بادر  بالوظائف؛ فقد  السعودة   ا�قتصاد برفع نسبة 
Òالقطاع مع  وبالتعاون  العلمي  والنادي  اÄع�ل   إدارة 
 الحكومي والخاص بالسعي لتطوير مهارè "إعداد الس�ة
 الذاتية، واجتياز اقابلة الشخصية" عن طريق ورشة عمل
والث�ثاء اÄحد 25/05/1439هـ  يومي   للط�ب ع± مدى 
منسق السنيدي،  انذر  اÄستاذ  قدمها   27/05/1439هـ، 
إ� الورشة  هدفت  بالجبيل.  الكية  الهيئة   �  التوظيف 
 تجهيز وتهيئة الط�ب Àعداد الس�ة الذاتية بشكل مميز

وبطريقة اح©افية، وتهيئتهم �جتياز اقابلة الشخصية.ا
للط�ب ا�ف©اضية  الشخصية  اقاب�ت  إقامة  ذلك   ت� 
الكية الهيئة  التوظيف من   قدمها متخصصون � مجال 
 وíكة سابك وíكة سبكيم، حيث هدفت إ� تهيئة ط�ب
 الكلية للمقاب�ت الشخصية ومعرفة نقاط القوة والضعف
عدد أن  بالذكر  الجدير  اقابلة.  أثناء  طالب   لكل 

استفيدين من الÌنامج تجاوز الـ 250 طالباً.ا
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سند فريق  مع  بالتعاون  الجوالة  عش�ة  نادي   قام 
الهيئة مستشفى   �  Òانّوم  ÿار بزيارة   التطوعي 
 الكية يوم الث�ثاء اوافق 20 ج�دى اÄو� 1439هـ،
إ� يهدف  الذي  عافية)  (أجر  لÌنامج  تنفيذاً   وذلك 
ع± والعمل  الط�ب   Òب التطوعي  العمل   تشجيع 
 تحقيق هدف خدمة اجتمع وتفعيل قيم اسؤولية
خ�لها وتّم  طالباً،   14 الزيارة   � شارك   ا�جت�عية. 

زيارة 25 منّوماً من الرجال واÄطفال � استشفى. ا



بن ماهر  الدكتور  الكلية  مدير  سعادة   التقى 
 محمد الغانم صباح يوم الث�ثاء 12ج�دى ا¾خر
 1439هـ بط�به � لقاٍء مفتوح بالخيمة الط�بية،
بالط�ب بال©حيب  اللقاء  سعادته  بدأ   حيث 
 والتأكيد ع± أهمية صوت الطالب ودور اجلس
والط�ب، اÀدارة   Òب التواصل  تعزيز   �  äالط� 
صقل  � الط�بية  اÄنشطة  أهمية  ع±  أكّد   ك� 

اهارات.ا
 وقد حÐ اللقاء أكê من60 طالباً، حيث اشتمل
إ� إضافة  وتطويرية،  أكادæية  محاور  عدة   ع± 
أتيح ثم  الجامعي.  الطالب  احتياجات   مناقشة 
 اجال �ستقبال مجموعة أسئلة طُرحت من قبل

الط�ب وÛت اÀجابة عليها. ا
 و� ختام اللقاء أبدى سعادته مدى اهت�م الكلية
 بأبنائها الط�ب، وسعيها لتلمس احتياجاتهم خ�ل

سنوات دراستهم الجامعية.ا
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 لقاء سعادة
 مدیر الکلیة

بأبنائه الطالب

بقطاع  çلك©وÀا التعليم  مركز  مع  بالتعاون  واÀرشاد  التوجيه   نفذت وحدة 
وطرق بامتيازات            للتعريف  تدريبياً  برنامجاً  واعاهد   الكليات 
 استخدامها، وذلك � تفعيل النقل والبث ار~ عن بعد للمواد العلمية لÌنامج
ج�دى  3 الث�ثاء  يوم  وذلك   ،ùالدرا التأخر  لحا�ت  الدراسية   اجموعات 
 ا¾خرة 1439هـ. حيث تأè هذه ابادرة كمرحلة است�افية تتبعها مراحل من
 التدريب والتعاون اتبادل التي تسهم بدورها � تحقيق اس©اتيجيات الفعالية
إ� باÀضافة  والط�ب،   Òيæل{كاد واساندة  اÄساسية  الخدمات  تقديم   � 
والتعاون الهادفة  ال�اكات  خ�ل  من  ا�جت�عية  اسؤولية  توجه   تعزيز 

الفعال. وقد بلغ عدد استفيدين من الÌنامج 9 ط�ب � مرحلته اÄو�.ا

ا
�©�ام ا��ازات ��¨� ا����� ا�Á���و �
 BlackBoard

BlackBoard



 يوم اÄلعاب الشعبية يس©جع ذاكرة اا| بكلية الجبيل
 الجامعية- فرع الطالبات، حيث نظم نادي رفد التطوعي
22 الخميس  يوم  وذلك  الشعبية)  اÄلعاب  (يوم   فعالية 

ج�دى اÄو� 1439 هـ.ا
 Ûثلت الفعالية بالطابع الشعبي � استخدام الديكورات
ارح واتعة �س©جاع الخارجية � جو من   والجلسات 
من مجموعة  تنظيم  تم  ك�  اا|،  وذكريات   عبق 
وانتجات واأكو�ت  بيع  وأركان  ال©اثية   اÄلعاب 

الشعبية. ا
من الكلية  منسوبات  وإقبال  استحسان  النشاط   شهد 

أعضاء هيئة إدارية وأعضاء هيئة التدريس والطالبات.ا
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 شاركت عش�ة الجوالة � ملتقى ترادف
 الذي أقامته جوالة جامعة الك سعود
 Çشاركة 18 جامعة وبحضور 94 جوا�ً
 من مختلف جامعات املكة، � الف©ة

هـ، ا¾خر 1439  -  14ج�دى   11  من 
 حيث هدفت اشاركة إ� التعرّف ع±
وا�ستفادة اÄخرى  العشائر   تجارب 
 منها، واشاركة � اÄنشطة التي أقيمت
سعود الجّوال  حصل  التقى.   أثناء 
�  çالثا اركز  جائزة  ع±   الشمري 
Ûيّز ك�  إبداعية،  فكرة  أفضل   مسابقة 
 أفراد العش�ة � اسابقات والفعاليات

التي أقيمت خ�ل أيام التقى.ا



�	¨� ��� ا����± ا�ول �� �� ا�¥�� ا�¥ا���� 
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الجبيل كلية   �  Öالداخ التصميم  قسم   شارك 
اسابقة اسابقة   � الطالبات   فرع   الجامعية- 
للمجتمعات  Öالداخ للتصميم  اÄو�   الوطنية 
ينبع كلية   � واقامة  السعودية   �  اÄكادæية 
 الجامعية والتي عقدت بتاريخ 30-29 رجب 1439
Öهـ. حيث حصلت طالبات قسم التصميم الداخ 
Òث�ث ضمن  السابع  واركز  اÄول  اركز   ع± 
داخل الكليات  مستوى  ع±  اسابقة   �  مشاركة 

املكة العربية السعودية.ا
� اÀبداع  أهمها  عدة  محاور  اسابقة   شملت 
 تصميم قطع أثاث متعددة ا�ستخدام لتحل بعض
عملت وقد  استخدمة.  للقطع  الراهنة   اشاكل 
 الطالبة æان السعدي والطالبة تغريد الغانم تحت
التصميم ع±  العن©ي  أس�ء  الدكتورة   إíاف 
يحل  ùدرا مقعد  وهو  اÄول  اركز  ع±   الحائز 
داخل حالياً  استخدمة  للمقاعد  اشاكل   كافة 
الدراسية، وقد تم تقديم العمل بطريقة  القاعات 
الجامعية الجبيل  كلية  Çخرجات  تليق   متقنة 

ليحصل ع± اركز اÄول بجدارة.ا
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 أقام نادي إدارة اÄع�ل، يوم الث�ثاء بتاريخ 10رجب 1439هـ، ورشة عمل بعنوان "مستقبلك سفينة وأنت الربان" من تقديم
 الدكتور محمد السعدç عضو هيئة التدريس بكلية الجبيل الجامعية. هدفت الورشة إ� ÛكÒ ط�ب الكلية من صنع القرارت

الصائبة � استقبل، وتطوير مدارك الطّ�ب ع± رسم خطة ناجحة للمستقبل العلمي والعمÖ.ا
مع التعامل  وكيفية  فيهم،  انافسة  روح  وزرع  القيادة،  ومهارات  فنون  الطالب  إكساب  العمل  ورشة  أهداف   ك� شملت 
التي من شأنها تحديد شخصية ا�ختبارات  العمل بعض  استقبل. وقد تخلل ورشة  العمل �  بيئة   الخ�فات واشاكل � 

الطالب � عديد من اجا�ت الدراسية، والوظيفية، والحياتية.ا
أو  èالحيا الصعيد  ع±  سواًء  لحياته  الطالب  قيادة  تشبيه  إ�  الربان"  وأنت  سفينة  "مستقبلك  العمل  ورشة  اسم   ويعود 

اÄكادæي بقيادة ربان السفينة لسفينته. وقد حÐ ورشة العمل ما يقارب الـ 70 طالباً من مختلف الجهات التعليمية بالقطاع.ا

�� وأ § ا���ان�
 »������
�ا�	اة ا�¥ا�� ٢



عش�ة نادي  نظم  الكلية  مدير  سعادة   برعاية 
مع بالتعاون  بالدم  للتÌع  حملة  بالكلية   الجوالة 
أيام ث�ثة  مدى  ع±  ال�قية  بانطقة  الدم   بنك 
 خ�ل الف©ة 1 3- شعبان 1439 هـ، حيث بلغ عدد
عدد وبلغ  زائٍر،   300 عن  يزيد  ما  الحملة   زوار 
ضمن الÌنامج  هذا   èويأ متÌعاً،   193   ÒعÌات 
إ� ويهدف  السنة،  لهذه  اعدة  النادي   خطط 
أفراد  Òب ا�جت�عي  واÀخاء  التكافل   تعميق روح 
 اجتمع � هذا الوطن اعطاء، وهو جزء من القيم
 التي تسعى كلية الجبيل الجامعية لغرسها � نفوس
مبادئ ضمن  استقبل-  -سواعد  الط�ب   أبنائها 

اسؤولية ا�جت�عية اش©كة.ا
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���� ا����وع ا����� ا��´�� 2030 �����ع �ا��م

 نظم قسم  الشؤون اÀدارية والخدمات اساندة بكلية الجبيل الجامعية -فرع الطالبات  ورشة عمل بعنوان "إرشادات
نظام سف�" من تقديم منسقة شؤون اوظفات اÄستاذة/ أريج العبد العاà، وذلك يوم الخميس اوافق 05 رجب 1439
 استهدفت ورشة العمل منسوبات الكلية وترمي إ� التوعية بأنظمة وإجراءات الغياب واÀجازات باÀضافة إ� استعراض
 أهم خصائص نظام سف� للموظفÒ التي تضمن أمن وüية معلوماتهم وÛكنهم من الوصول إليها وقت الحاجة، ك� تم
 استعراض تطبيقات النظام الخاصة بادراء وا�فÒ والتي Ûكنهم من الوصول إ� معلومات اوظفÒ والرد ع± طلباتهم

عÌ النظام بشكل أكê فاعلية. ا

تخلل الورشة استقبال استفسارات الحضور البالغ عددهن (21) موظفة. وقد حاز محتوى الورشة ع± رضا الحاøات.ا
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للمجتمع، الوقا~  اÀرشاد  برنامج  أهمية  من   انط�قاً 
الجامعية الجبيل  بكلية  التوجيه واÀرشاد   نظم مكتب 
 (فرع الطالبات) بالتعاون مع اديرية العامة كافحة
الكية بالهيئة  الصحية  الخدمات  وبرنامج   اخدرات، 
 للجبيل، محاøة توعوية بعنوان "أøار اخدرات ع±

اüÄة "، وذلك يوم اÀثنÒ 26 ج�دى اÄو� 1439 هـ.ا
اديرية  � الوقائية  الشؤون  مسؤول  الÌنامج   قدم 
مداوي اÄستاذ:  بالجبيل  اخدرات  كافحة   العامة 
�" بعنوان  توعوياً  معرضاً  الÌنامج  شمل   البي[. 
وكتيبات توعوية،  لوحات  عرض  تم  حيث   تجربها"، 
وجوائز اخدرة،  للمواد  تشبيهية  وحقيبة   إرشادية، 

رمزية للحضور.ا
 يهدف اعرض إ� تكوين وعي صحي واجت�عي وثقا�
الفرد ع±  اخدرات  بأøار  الكلية  منسوبات   لدى 
وا�جت�عية والنفسية  الصحية  النواحي  من   وأüته 
وطرق اجتمع  ع±  السلبي  وتأث�ها   وا�قتصادية. 

الوقاية منها.      ا
بالهيئة  الصحية  الخدمات  برنامج  شارك  وقد   هذا 
موضوع حول  النفسية  ل�ستشارات  بركن   الكية 

اÀدمان وع�جه بإíاف الدكتورة/ ياسمÒ الغفري.ا

�ا�	اة ا�¥ا�� ٢
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 من منطلق تأكيد أهمية الريادة ع± ا�قتصاد الوطني و^وه،
 وحرصاً من كلية الجبيل الجامعية ع± ن� اعرفة التي تسهم
 � تحقيق رؤية املكة 2030، نظمت وحدة خدمة اجتمع
وذلك  ،(3 (ريادة  برنامج  الطالبات  فرع   � استمر   والتعليم 

Çشاركة نادي إعداد القادة ومركز التنمية الصناعية بالجبيل.ا
 تضمن الÌنامج كلمة عضوات نادي إعداد القادة  عن الريادة
التي يتطلبها سوق العمل � رائدات اÄع�ل، ك�  واقومات 
 قدم قسم إدارة اÄع�ل عرضاً عن الريادة � املكة العربية
ل�رتقاء  Òالناجح اÄع�ل  لرواد  اتزايد  وا�حتياج   السعودية 
قدمت ثم   .2030 املكة  رؤية  إليه  تطمح  الذي   للمستوى 
نورة اÄستاذة  بالجبيل،  الصناعية  التنمية  مركز   م�فة 
 الكريديس، عرضاً عن اركز والتعريف عنه وكيفية إسهامه �
اÄع�ل رائدات  تجارب  تم عرض  الناشئة. ك�  اشاريع   دعم 
عقب الصناعية.  التنمية  مركز  قبل  من  مشاريعهن   احتضنة 
ومناقشة الطالبات  استفسارات  ع±  اÀجابة  Ûت   ذلك 
من وعدداً   çايدا التدريب  طالبات  اللقاء   Ðأفكارهن.اح 

منسوبات كلية ال©بية بالجبيل.ا

� و��ة ¼��� ا��¥��Â وا����
� �� ا�Ê " ر�ادة 3"ا��ا������ 
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برنامج الطالبات  بفرع  الثقا�  النادي   نظم 
 "شغف"، والذي يهدف إ� تسليط الضوء ع±
من بالنجاح  ارتباطه  ومدى  الشغف   مفهوم 
 خ�ل استعراض شخصيات ملهمة قادها شغفها
 للنجاح.وقد أقيم الÌنامج يوم اÄربعاء 11 رجب

1439هـ � مبنى الكلية لفرع الطالبات.ا
م�وع سة  Úمؤس استضافة  الÌنامج   تضمن 
 أصدقاء القراءة، اÄستاذة/سارة الحميدان، والتي
التطوعي بالقراءة والعمل   تحدثت عن شغفها 
 وكيف أصبحت مبادرة أصدقاء القراءة غايًة ن
 � يعرف ماذا يقرأ. ك� Ûت استضافة الشاعر/
عن تحدث  الذي  يوسف  بن  اللطيف   عبد 
 مس�تة الشعرية و شغفه � حب اللغة العربية
تجربته اخت�ف  من  بالرغم  بالشعر   وارتباطه 
تضمنت ك�  الهندسة،  دراسة   �  اÄكادæية 
 مشاركته استعراض بعض كتاباته الشعرية، ومن
تعنى للطالبات  مسابقة  بطرح  اختتمت   ثم 
حيث ورس�ً)،  (كتابة  للشاعر  أبيات   Çحاكاة 
 حصلت ع± اركز اÄول الطالبة مريم الف�وز
 عن فئة الكتابة، ك� حصلت الطالبة رشا الثقفي

ع± اركز الثاç عن فئة الرسم.ا
�ستعراض معرض  الÌنامج  هامش  ع±   أقيم 
 شخصيات عربية شغوفة، ك� جسدت "جدارية
النادي عضوات  قبل  من  كتب  نص   شغف" 

الثقا�.ا
رائعة أصداء  الفعالية �قت  أن  بالذكر   الجدير 
من وعدد  الكلية،  منسوبات  شمل   وحضور 

ادارس الثانوية والكليات � مدينة الجبيل.ا

� و��ة ¼��� ا��¥��Â وا����
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 أصبحت التقنية جزًء مه�ً � حياتنا وتعددت وسائل ا�تصا�ت التي قربت البعيد
ثورة من  نشهده  ما  مع  وبالتزامن  اÄع�ل،  وي`ت  واÄزمنة  اسافات   واختåت 
 هائلة � التطور التكنولوجي نفذ مكتب التوجيه واÀرشاد � كلية الجبيل الجامعية-
 فرع الطالبات محاøة تهدف إ� ن� الوعي التقني ا�جت�عي بعنوان "أخ�قيات
اÄمن تقديم خب�ة ومستشارة  اÀلك©ونية"، من  والجرائم  الذكية  اÄجهزة   استخدام 
 السيÌاç وعضو هيئة تدريس بجامعة اÀمام عبد الرحمن بن فيصل، الدكتورة  مو|
والجرائم باملكة   çلك©وÀا الوضع  عن  الجامع  تحدثت  الجامع.  محمد   بنت 

اعلوماتية وتطرقت إ� نظام مكافحة الجرائم اعلوماتية. ا
أسئلة استقبلت  ثم  اÀع�مية  والحرب  اÀلك©ونية  الحرب  عن  بالحديث  ختمت   و 
 واستفسارات الحضور، ك� صاحب الفعالية ركن لصيانة اÄجهزة اÀلك©ونية برعاية

مؤسسة ركاز التميز، وركن اللمسة الذكية.ا
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 نظمت وحدة خدمة اجتمع والتعليم استمر ورشة عمل بعنوان "ذاتك ع�مة تجارية" وذلك يوم اÄربعاء اوافق

 28 ج�دى اÄو� 1439هـ � القاعة اتعددة اÄغراض � كل من فرع الط�ب- فرع الطالبات، قدمها اÀع�مي فهد

 بن عبد الرحمن الفهيد، محاø ومدرب إدارة أع�ل واتصال تسويقي ومؤلف كتاب ذاتك ع�مة تجارية، مقدم

ومعد تلفزيونية إذاعية هيئة اÀذاعة والتلفزيون". ا

ال©بية كلية  منسوبات  من  عدد  جانب  إ�  والطالبات  اوظفات  من  الكلية  منسوبات  استهدفة  الفئة   شملت 

 بالجبيل ومركز التنمية الصناعية، � حÒ كانت الدعوة عامة للرجال. هدفت الورشة إ� استعراض مفهوم التسويق،

 والفهم الحقيقي للذات � محاولة لزعزعة بعض القناعات السلبية التي تنشأ للفرد من خ�ل البيئة احيطة.ا

 هذا وتخلل الورشة نقاشات تضمنت طرح الحضور بعض اÄسئلة، وقد بلغ عدد الحضور ما يقارب الـ(90) بفرعي

الكلية.ا
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 � أجواء مفعمٍة بالحيوية والنشاط أقامت
يومها اÄكادæية  للشؤون  الكلية   وكالة 
الÌنامج تضمن  حيث  اÄول،   الريا| 
 العديد من اÄنشطة والفعاليات كم�رسة
والبلياردو الطاولة  وتنس  القدم   كرة 

والشطرنج.ا
للشؤون الكلية  وكالة  أن  بالذكر   الجدير 
هذه مثل  إقامة  ع±  تحرص   اÄكادæية 
العمل أجواء  من  للخروج   الفعاليات 
Òاتعة والفرح ب  ا�عتيادية وإضفاء روح 

منسوä الكلية.ا

 أ�Çاء ��Æ ا���ر��
 ��ار��ن �� ا��م

ا�����ح

أقامت الكلية   � نوعها  من  اÄو�  تعد  بادرة   � 
مصادر مركز   � الط�ب  لشؤون  الكلية   وكالة 
 التعلم، فعالية "يوم اكتبة" وذلك يوم اÄربعاء 25
2018م. أبريل  لـ11  اوافق  1439هـ،   رجب 
 اشتملت الفعالية ع± عرض تعليمي لكيفية إجراء
من صابر  حامد  الدكتور  قدمها  العلمي   البحث 
بعد بالكلية.  التطبيقية  والدراسات  البحوث   مركز 
 ذلك قدم أمÒ اكتبة، اÄستاذ ع�د الجنبي، عرضاً
خ�له من   Òب اكتبة،  خدمات  عن   تعريفياً 
الكلية مكتبة  تقدمها  والتي  اتوفرة   الخدمات 
وقواعد اÀلك©ونية  كالخدمات   للمستفيدين 
الصفحة  Ìع إليها  الوصول  وطريقة   البيانات 
 الخاصة Çركز مصادر التعلم ع± موقع الكلية. و�
 نهاية الÌنامج شارك اوظفون والط�ب � مسابقة
لرموز شفرات  فك  من خ�ل  الكنز)  عن   (البحث 

ذات د�لة معينة أعدتها عش�ة الجوالة.ا

��م ا������
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أقامت الطالبات  شؤون  وكالة  من   بتنظيم 
- الطالبات  فرع   - الجامعية  الجبيل   كلية 
 حفلها السنوي لختام اÄنشطة الط�بية  للعام
الخميس 10 يوم   ،  الدراù 1438/1439 هـ 

شعبان 1438 هــ.ا
 أقيم الحفل بحضور وكي�ت الكلية، ورئيسات
اÀدارية  Òالهيئت وأعضاء  اÄكادæية،   اÄقسام 
بدأ حيث  الكلية.  وطالبات   واÄكادæية، 
 الÌنامج بكلمة ترحيبية للحضور، ثم تقدمت
،äندية النشاط الط�Ä رئيسة اللجنة العامة 
 اÄستاذة رحاب القحطاç بكلمة شكر وتقدير
 لكل من ساهم � تحقيق اÀنجازات اتميزة
تم والتي  العام  لهذا  الط�بية  اÄنشطة   � 
أخصائية قبل  من  مر~  بعرض   استعراضها 

اÄنشطة الط�بية، اÄستاذة/ شوق العدواç.ا
من النجاح  íكاء  تكريم  تم  ذلك   عقب 
التدريس هيئة  وأعضاء  اÀدارية   اÄقسام 
تم ك�  الط�بية،  اÄنشطة   �  اشاركات 
 اÀع�ن عن أس�ء الفائزات � مسابقة القرآن
ومسابقة العلمي  البحث  ومسابقة   الكريم، 
 الخاü اÄكÌ. ثم تم اÀع�ن عن نتائج جائزة
حصلت والتي  العام،  لهذا  اثالية   الطالبة 
مستوى ع±  ازروع  مها  الطالبة   عليها 
 طالبات التخصص، والطالبة نورة الغانم ع±

 مستوى طالبات السنة التحض�ية.ا

 ك� تم  تتويج اÄندية الفائزة بجائزة أفضل نادي،
 حيث حصل النادي الثقا� ع± اركز اÄول، ونادي
رفد ونادي   ،çالثا اركز  ع±  اÄع�ل   إدارة 

التطوعي ع± اركز الثالث. ا
 ثم تم تكريم اÄنشطة الفائزة بجائزة أفضل نشاط

                ط�ä، حيث حصل نشاط
اÄول،  اركز  ع±   à¾ا الحاسب  علوم   لنادي 
 ونشاط                    لنادي إعداد القادة ع±

 اركز الثاç، وحصل ع± اركز الثالث
       نشاط

 لنادي اللغة اÀنجليزية. هذا وقد حصلت الطالبة  
لقب ع±  الصحي"  النادي  "رئيسة  اعيض   سارة 
أس�ء بإع�ن  الحفل  واختتم  نادي،  رئيسة   أفضل 

أفضل عضو من كل نادي.ا

�ا�	اة ا�¥ا��  و�ا�� ا���� ��¤ون٢
�ا��� ��� ا��ا��ات 

 ا����ي �©�ام ا� ���
�ا��¡�

(READER OF THE SEMESTER)

(SECURITY EVENT)

(PEPTALK)
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الختامي الحفل  الكلية  مدير  سعادة   رعى 
 Äندية النشاط الط�ä، والذي أقيم بتنظيم من
الحفل خ�ل  الط�ب.  لشؤون  الكلية   وكالة 
من اقام  اعرض  الكلية  مدير  سعادة   افتتح 
حيث الحفل،  مع  متزامناً  التصوير  نادي   قبل 
 Ûيز بأجمل الصور الط�بية التي تجسد مس�ة
فيها التحق  نادياً،  برامجها 12  نفذ  كامل،   عام 
 أكê من 216 طالباً، نفذوا خ�لها أكê من 120
 برنامجاً � مختلف اجا�ت، والتي استهدفت
 بشكل أساù اكتشاف وتنمية وتطوير مهارات
وا�بتكار التشجيع  ع±  والعمل   الطالب، 
 واÀبداع لديهم من خ�ل القيام بأع�ل وبرامج
عدد فكان  تطوعيٍة،  صبغٍة  ذات   وأنشطة 
 استهدفÒ من هذه الÌامج أكê من 10 آ�ف

مستفيد.ا

� èّن من � يشكِر الناَس � يشكُر الله، يأÄو 
ليكوَن الط�بيِة  اÄنشطِة  عام، حفُل ختاِم   Úكل 
 يوَم التكريِم والتقديِر لكل Ûيóٍز ُحّقَق أو ُجهٍد
 بُذَل سواًء من الط�ِب أو من الهيئتÒ اÄكادæيِة
بُدأ  .ùالدرا العاِم  خ�ل  بالكلّية   واÀداريِة 
 الحفل بت�وة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة
راشد اÄستاذ  من  ك�ً  ألقاها   äالط�  للنشاط 
فيها أثنيا  الرشيدان،  نايف  والطالب   çالقحطا 
ل?نجاز وسنداً  وعوناً   ع± كل من كان ساعداً 
 والبذل والعطاء من منسوä الكلية. بعد ذلك
 قُدم العرض ار~ ل{نشطة والفعاليات اقامة
مدير سعادة  تقدم  ثم   .ùالدرا العام   خ�ل 
 الكلية الدكتور ماهر بن محمد الغانم لتكريم
 كل من ساهم بإنجاح أنشطة هذا العام. وتم
الطالب مسابقة  نتائج  إع�ن  الحفل   خ�ل 
مستوى ع±  الجائزة  ع±  حيث حصل   àاثا 
 التخصص الطالب حزام بن عاà العطاوي. ك�
الفائزين، اتميزة واÄعضاء   تم تكريم اÄندية 
ع± الرشيدان  نايف  الطالب  حصل   حيث 
 جائزة أفضل رئيس نادي، في� شملت اÄندية
اÄع�ل، إدارة  نادي  لتميزها  توجت   التي 
 ونادي عش�ة الجوالة، ونادي التصوير. ك� كُرم
� اتميزين  النشاط  ط�ب  من   مجموعة 
الصور بالتقاط  اللقاء  ختم  الط�بية.   اÄندية 

التذكارية مع الفائزين.ا

����ا�� 
�ادة ���� ا���
 و�ا�� ا���� ��¤ون ا��¡ب

� ا�	�� ا�©�ا�� � ����� 
ا���اط ا��¡��
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ا��¥�� ا��¡�� ���ع ا��ا��ات ��¦�  �اط
“Master Piece”

ا��¥�� ا��¡�� ٣

  نظم اجلس الط�ä بكلية الجبيل الجامعية- فرع الطالبات نشاطاً تفاعلياً مش©كاً بعنوان
"MASTER PIECE"

 الكلية. يهدف النشاط إ� عرض مواهب الطالبات الفنية كالرسم بأنواعه اختلفة والخط 
العرä، ك� يهدف إ� إتاحة الفرصة للطالبات لبيع اÄع�ل اليدوية.ا

حظي النشاط ع± استحسان الحضور وشهد إقبا�ً واسعاً من منسوبات الكلية.ا

ذلك يوم الخميس 5 رجب 1439هـ � القاعة اتعددة اÄغراض Çبنى
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����Ç ا��¥�� ا��¡��.. ��®� ����ة
�ارات ا���ا®� وا�	�ار و��±�±��ا، وإذ�اء روح ا���ا�� ا�Á¥ا��،� ����� ����Â ا��¥�� ا��¡�� إ�� 

��� �������وا�����، و  Üا��©� ��	�� ��¤و�ات   
ً
أ�¡  ��ا��ا��ات و£��  �Æ��إ��   �ا²Áا�� 

Âا���� وا����رة ��ا ���د  ا���ن   �����ا���¦� و روح   ±�±��وا� ���، و  Âا���ار�  ا���ار�� �� 

�ا و´ا�ª ا���ر��، وا��¥�� ا��¡��  �َ�¯.ا��ا وإدار���� ا���� ´ا��ا

� إن أ��� و£�د �¥�ٍ� ´¡�� دا¼� ا�	�م ا�¥ا��� ���� �� دوِرِه، �Ö أ ¯ ���� ���� و®� �

�� وا���ا���  ا���ار  ®�ا��   �� ا���ار��  إ��  و����  واÁدارة،  ا���ر��   �Æ� وأ�Çاء   ا��ا��ات 

. ¶� إ ¯ ��ا�� �� �� ا���� �� ا���ا�º ا���
ً
ا��ªوإ 

ً
 را�ºة �	�ا

ً
�� ا���� ��ؤ���ا �³ن ���ن ���	� 

��ا�� ´�ق  �ا���ار  ا�¨���ات  وا£�از  ���ا، ���و و���ل  ا��ªا�ات   ����� ¼¡ل   �� ا��ا��ات  ��ا£¯  

و��ا���  ،�إ��ا� ��³�ار  ان �Áوا  ،�Çا�  §ªا��  �¦��� ا��ا��ات،  وإ��ا ات  ا��ا£ات   Â� ���اءم  

�وا����  �ا���ا� وا���ا´ات   Êا���ا�  ���� �¥ا �   ،�¼�  §ٍªو  �� ��¥�د  ا���  ا�¼���   ا��ا£ات 

وا�£��ا�� ا������ة.ا

 وا��� ����� ��ªة ��
ً
 ����اب ا���ارات ا�����رة آِ �ا

ً
 ُ��� ا �Çام ا��ا��� ���¥�� ا��¡�� ��®�

�Æ ا����.� �
�ا، و��ا�� ���« ��� ®�� ��ار��ا و������ا ���ا� �	� ا���ا�º ا�ُ����� ���ا���  

ذ�« إن  ا���ار.  و´�ح  وا���ادل  ا���ا��   Êو��ا�  �أ
ا�  ±�±��و ا�©��ات   �
ْ
�£  ��� ذ�«   ���  ��ا 

�ات ���àاث ا���
ً

 £���ة
ً

� و£���ا �¤������ا ��	اة ا���Æ�� Ö �¨� �� �¨�	� ا��ا��� �� �

ٍ� وزا��.ا áا�������  	� ������  

�اÁ ¥ازات  
ً
¶��ا  �����  -�ا���³ و£¯   ���- ���اره  و���   ،�ªار�  

ً
��ا�� ا��¡��  ا��¥��  ���أ   �  �ª 

� £�ا �����ا و�¨©Õ ا�� �� ��اء�� Ö ا�¨��ة وا����ة. و��ا �Çاف إ�� �¨ا�½ ا��ا��� �

ا��أي رأ��ا ���ª Âل  ��ا �� ����ا و�ادª �®�� ا���ا��´�� وا�£��ا�� وا���ا��، وإ �ا �¨©Õ 

��¡
Áا�¼�، ��² ��ادئ ا������ ا.

؛ �����  ¥اح ��ا ا����ار ��� ��د �� ا���ات، �ا���اون و�� ا�¥ا �، وا���اط، وا���ادرة،
ً
 إ��ا�ا

��� .� وا�	�ا
�، �ا²Áا�� إ�� ا��وح ا���ا²�، وا��� �� ذ�« ا��Áان ��ْ�ر ا���ا � و�¥� ا���¤و�
²�ا �� ´ا����©����	� أن  �� ¼¡ل ذ�« ��ا أن  ��ل �³ن ا� �Çام ���¥�� ا��¡�� ��� ��®� ¶�

£ا��� ´����.ا
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�را��� ا�©��¥ ٤
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 فرع الطالب لکلیة
 الجبیل الجامعیة

 یعقد لقاء الخریجین
الرابع

الرابع؛  Òالخريج لقاء  الجامعية  الجبيل  كلية   ظمت 
اجتمع خدمة  مركز  وبرامج  خطط  من   انط�قاً 
ما حضور  اللقاء  شهد  السنوية.  استمر   والتعليم 
 يقارب 150 خريجاً من مختلف التخصصات ومختلف
ألقاها ترحيبية  بكلمة  وبدأ  اÄكادæية.   الدفعات 
 الخريج معتز بامشموس، رحب فيها بالحضور وبالدور

اهم للرابطة.ا
 قال: إنه امتداد لسبل الوفاء وتعزيز ا�نت�ء؛ أطلقت
للخريج تتيح  التي  خريج،  بطاقة  مبادرة   الكلية 
ذلك ت�  واميزات،  الخصومات  بعض  من   ا�ستفادة 
 كلمة ألقاها اهندس الخريج محمد الرزقي نالت رضا
من مداخ�ت  اللقاء  تخلل  ك�  الحضور.   واستحسان 
 قبل الخريجÒ أشادوا فيها Çثل هذه اللقاءات كونها

فرصة لتجديد العهد بالزم�ء السابقÒ.ا
مصلح اÄستاذ  باÀنابة،  اركز  مدير  أوضح   من جهته 
ومدى حرص الرابطة  مجلس  ودور  أهمية   ،çالشمرا 

 واهت�م إدارة الكلية بالدور اناط به.ا



�را��� ا�©��¥ ٤
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 وحدة خدمة
 املجتمع والتعلیم
 املستمر تنظم

اللقاء الثاني
لخریجات الکلیة

استمر والتعليم  اجتمع  خدمة  وحدة   نظمت 
 بالتعاون مع رابطة الخريجات  اللقاء الثاç لخريجات
 كلية الجبيل الجامعية، وذلك يوم اÄربعاء 14 ج�دى

اÄو� 1439 هـ، � مبنى الكلية لفرع الطالبات.ا
الخريجات  Òب التواصل  مد جسور  إ�  اللقاء   يهدف 
اÄصعدة ع±  إنجازاتهن  آخر  ع±  والتعرف   والكلية 
 اهنية وا�جت�عية والشخصية كافة، وإتاحة الفرصة

لهن ل�لتقاء بزمي�تهن وأعضاء هيئة التدريس.ا

 شمل اللقاء فقرات عدة قدمتها الطالبة ى العطاس،
الكريم، القرآن  من  عطرة  بت�وة  الÌنامج  بدأ   حيث 
جمعان سمر  الخريجات  رابطة  رئيسة  كلمة   تلتها 
 اليامي والتي أثنت ع± جهود اÄعضاء وهن: عائشة
نبيل نوف  الحزيم،  سامي  وضحى  الخالدي،   خالد 
 بوعائشة، بيان أحمد البقمي، أفنان غيثان العمري. ثم
 قدمت م�فة وحدة خدمة اجتمع والتعليم استمر
 كلمتها ا�فتتاحية، ثم تم عرض فيلم عقد من اÀنجاز
ك� الكلية،  افتتاح  ع±  أعوام  ع�ة  مرور   Çناسبة 
، متنوعة  مسابقات  الخريجات  رابطة  أعضاء   نظمت 
اتميز الخريج  مسابقة  إط�ق  اÀع�ن عن   تم   وقد 
مفتوح بلقاء  الحفل  واختتم  وفئاتها،   وíوطها 

للخريجات مع أستاذاتهن وتناولهن لوجبة العشاء .ا

 شهد اللقاء حضور مايقارب 120 خريجة وعدداً        
من أعضاء الهيئة اÀدارية وهيئة التدريس.ا
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 التعليم الذي يواكب متطلبات العصر ومن شأنه تأهيل أفواج يتلقفهم سوق العمل لنهضة
 بالدهم، البد أن يقوم على عوامل تتفاوت بني تلقي املعلومة، وتطبيقها مبا يتناسب مع

مخرجات التعليم في مجتمعنا.ا
 فقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على إتقان ما نعمل. هذا هو التعليم احلق.

 مبادئ ال تدرس فقط بل تطبق على أرض الواقع، بعد متحيصها ودراستها مبا يتواكب
 مع تطلعات مجتمعنا، الذي ال زال يخطو خطوات حثيثة نحو التحضر أسوة

باملجتمعات املتقدمة.ا
 في السابق كان الرسول صلى الله عليه و سلم،  يعلم أصحابه اآليات التي نزلت

 عليه، ثم يأمرهم بتطبيق تعاليم تلك اآليات. هذا األسلوب في  التعليم، الذي يتطلب
 تطبيق ما تعلمه الطالب من املفاهيم، هو أهم أنواع التعليم، الذي يساعد على ترسيخ

 ما تعلمه الطالب.ا
 ووفقًا لدراسة أجريت عام 2010 جلمعية اإلدارة األمريكية هناك عدة مهارات هي

 األهم للنجاح بسوق العمل في القرن الواحد والعشرين وتشمل: التفكير النقدي
 والتعاون والتواصل واإلبداع. وهي أكثر املهارات املطلوبة من الشركات أو املؤسسات

 في سوق العمل.ا
 وتعمل اجلهات التعليمية على تطوير تلك املهارات، حيث أن الكثير من املناهج

 التعليمية حتتوي على جزء يتطلب من الطالب العمل مع مجموعة، وتطبيق املفاهيم
التي تعلمها حلل األنشطة التطبيقية، ومن خاللها يتمكن من تنمية تلك املهارات.ا

 لكن مدى تطبيق هذه املهارات في املدارس واجلامعات ال زال محدوداً ذلك أن بعض 
 املعلمني واملعلمات يركزون على اجلانب املعرفي فقط؛ مما يجعل الطالب يفتقدون تلك

 املهارات مشيرين بأصابع اللوم إلى معلميهم الذين ما زالوا يتجاهلون تلك األنشطة
املقررة.ا

 ويكمن احلل لتزويد أبنائنا وبناتنا بتلك املهارات في العودة إلى الوراء لكي نتقدم إلى 
األمام.ا

�� ا��و
�ي�¼ ��
ا��ا��: 

³�� �ا���دة إ�� ا��راء� �ا����م �� ا����
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