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���ل ���� دار�� ا�ب ا��و�
 ��دارة: "������ ا������ن ا����ون  ��ا ���ن ا�دارة ����، و������ ا������ن 

����� أ����ا �ا��� ���� �� ا����ون  ��ا ���ن ا�دارة ���ة". و�ا� �� إ�� ����م ا���ادة ��� أ��ا ��اج و��د ����َ�

. 	�� � او� ا ا������ ا�����
 ����د و������ � ��ر
ً
���ن ا������ ا����� أو ا���§¦ ������� �� �ا ��َ¥� ����¤ £ا¢�ا 

¨
©
� �ة � ا أن ��¯��ا 	
 ��®�� أ�ا���� �¬��اط ��ر���� 	������ �� ��ارس ا��

ً
 درا�� أ³ه �����ا ����ادة أ±ُ��ا

¨ ا������� �� �³ل ا���ار�ات ا��� �� 	
 ا�� ���.ا
©
��ا�§ار �


µ��� 
 � �· ا���ادة ا�ول، ا���ادة ا�و��£�ا¶��، �� 	���� ا���¨ ا�����
 ا��
ً
 ����º � ���� ا�¹®اب ا�داري و	�ا

 ا������ وا�����¤ ا��§ا½� ا�¯ادر �� أ�� ��م ا�� ��� إ�� أ���¤، وا��اد أ�ا��¦ ا�¼�اب وا��اب ا��§ �� �� إ��اذ

 ا��®��ب 	�·، دون � Â ا��ا��� 	�ص ا��§ادرة وإ��اء ا��ا��¦ ا�� ����� ا��¼� �����¿ أ��اف وا���ا����ات ا�� ���.

� ��ا�. و
ً
���¦ دور ا��ا�� 	
 ¥ ا� ا���ار ��ا�ا ��� 
	 ¤� ¨������ ا������ و�� أي أن رأس ا���م �� �� ��¯�ف و

�� �����¹ ا�¼�ا	ات وا�و�اط ا���Äا�� وا���ا��� وا���³� وا������� و��Ã�ا.ا����� �¼��ا� �· �� ا�£�م وا

�ف �ا���ادة� �� �¦ 	� �� ا� �· ا�¼ا�
 ����ادة، و�� �ا 
ً
 و�� ا	��± ا ا��Æ �� ذ�Å ���¦ ا���م رأ�ا

 ا������ا¶��، و�È§¤ إ�� �� �ا ��ار�ات ا���ادة �� ا����، و�
 �ا ���ن ا�� ا������ 	�¤ �� ا��ا�� ا�� ��، أو �ا���ى

"
ً
 ���ا ا� �·- أن �Èارك �¯ ا� ا���ار و����È ا����� ا������� �ا�§اره "½���ا

ً
 ا�������. ��� ذ�Å؟ ���ا�� -و	�ا

ر ا�داء Ë�¯� 
" Ä ���د آ�� � ���. و���� و¥� ��ا ا��Äاه ���¤ أ�� ¥�ر ا������ ا�§ ا¢��، وا��
ً
�ا Ë�£ 

ً
" و "أ³¥

ً
 و"������ا

ِ§ ات ا�¹§�ات وا���ارب وا��ارف وا��
 ���¼� �ا�� ���� أو ا��ا���. و��ا ا� �· ���Â �¯�ت ا��ا��
َ
� �� ����� �§ اء 

��¼��� ����ام 	
 ا������ ا��ي 
ً

�¥�	 Å��� Â
َ
 ��ا �� ���وء، �ُ�� 

ً
، و����¤ أن ���ن �ا�§ا

ً
 ا�� �� أن ���ن ����ا

Å��و� .¦¼� � �� ا���رد ا���اح ��� 	��ات ا�داء و��§�� ا���Äاج � اًء �� ��	� آ��ات ا�� ��� و��ى ر±ا ا�������

���ن ا�Ä¯ال ا��ال أ�¨ ��ات ��ا ا� �· ������ ������ ا�داء.ا

 ا���� ا��ي ���ر �ا���� � ا �� �م وا£�� ا����د ا�§�Ï ���ى � ����
 ا���ادة أ³ه 	
 أي ��ان � ��
. 	��ادة

 	�ق ا��� ���ا ا����Ï أ��اع ا�� ��ات وأ��ا	�ا ��®�¦ �®§�¿ � ���ات ا���ا¢�� ���� ��ات ا���اد��� ا�و��£�ا¶��

 وا������ا¶�� ��ا ��¹م ا�� ��� و���¿ ا���ا����ا��ا. �� ذ�Å �ا ��اه  ��ا ���� ا�دارة ا���ا إ�� ا���ؤو��� -��

 � �ا¢Ò ذ�Å ا�§�� إ��
ً
 � اء ا�¹®· و	�ا

ً
 �§�� ا��¼ال- ��ام ا�§�� � ��ا±� ا������ وأو�¤ ا��®��� ا���ا�� ���¨ ��Äا

��È� �¹ ��ا��
.ا
©
���ن ا�داء ����� £�ار ���Èك ا� Å��§	 ،ا���ارد وا���ص �� �	ا�¦ ا�����

¦§����¨ ا�� ������ و�� � Ó�¹�، �� ا��
 ا��� 
 إدراك ��ن ا���ادة Ä � �¯� ��أس ا���م ا�����
 	�· ��ا ُ
ً
 أ���ا

Å���� ال¯���ٍ� أو ����ى إ�ا �¬��اع ¥��Å وإ�®� 
ً
�ِ�ث �����ا

ُ
 و�

ً
 ��¨ �ا���§�� وا��§اط. �� �� �Å أن ���ن ����ا

 �ا��ا��¦ ا��³¢�� �¼�ا	� � ���Å و¶�از إدار��ا، أو ��®§�¿ �ا ذ�� � ���� دار�� 	
 َ�ْ®�� ��ا ا���ال. ا�¥³¹� �
 أن

ا����� £ا¢�؛ 	³ £ا¢� �� ¤ وÄ ُ� �اد!ا

آلقيادة أم االنقياد؟

���� ا��د

١


È�§ا� ����

��È	� و��ة ���� ا������ وا����¨ ا������



 أبرمت الهيئة ا�لكية بالجبيل، ممثلًة بكلية الجبيل
عبدالعزيز ا�لك  مركز  مع  تفاهم  مذكرة   الجامعية 
فكر تغي   إ�  ا�ذكرة  وتهدف  الوطني.   للحوار 
فكر إ�  التعليمية  ا�ؤسسات  خ�ل  من   ا�جتمع 
للعن�ية نابذ  الكراهية  من  خال  سليم   جديد 
ا�جتمعي بالتعايش  الظا�ة  والتفرقة   والطائفية، 
 السليم الحامل �نظومة فكرية يكون هدفها تنمية

الوطن ونفع ا�جتمع.ا
إقامة دورات تدريبية ورسائل توعوية  ك¤ تتضمن 
 وبرامج تثقيفية، وورش عمل §عضاء هيئة التدريس

والط�ب والطالبات » كلية الجبيل الجامعية.ا
ا�لكية الهيئة  ب®  تعاون  أول  ا�°وع  هذا   ويعد 
الوعي  « الرقي  بهدف  الوطني  وا�ركز   بالجبيل 
فئة لدى  ا�جتمعي  الوعي  مستوى  ورفع   الفكري، 
وتفعيل ا�ش³كة،  القيم  وإبراز  والفتيات،   الشباب 

دورها لتحقيق الت�حم الوطني ا�نشود.ا ف Ë�
ُ
� �� ا��§�� ا��ا�

�� ا�®��³���� �ا

٢

أ�§ار وأ��اث ١�£�� ��ا��§�� ا��ا�
 
����ة �� ���º ا���ار ا��¶ 

التعريفي اليوم  الجامعية  الجبيل  كلية   نظ¹مت 
الط�ب استقطاب  بهدف  الط�بية   با§ندية 
 وانض¤مهم لعضويتها، وا�شاركة » إنجاح الºامج
إضافة والخºات،  ا�هارات  واكتساب   والفعاليات، 
الطالب » تفيد  برامج  ا§ندية من  تقدمه  ما   إ� 
Àنامج أكºحياته ا�ستقبلية، وبلغ عدد الحضور لل 
§ندية العامة  اللجنة  وعقدت  طالباً.   250  من 
بحضور بالكلية  ا§ول  اجت¤عها   Âالط�  النشاط 
رئيس بقيادة  الط�بية  ا§ندية  ورؤساء   م°» 
أنشطة عرض  جرى  وقد   .Æالقحطا راشد   اللجنة 
،Èالدرا العام  لهذا  الط�بية  ا§ندية   وبرامج 
حسب كل  تغطيتها،  Éكن  التي   وا�جاÊت 
مسبًقا ا�عد  الزمني  الجدول  وفق   اختصاصه 
من التي  ا�وضوعات  مناقشة  تم  ك¤   للºامج. 
 شأنها رفع مستوى ا§داء، وزيادة فاعلية ا§نشطة.ا

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



���ل ���� دار�� ا�ب ا��و�
 ��دارة: "������ ا������ن ا����ون  ��ا ���ن ا�دارة ����، و������ ا������ن 

����� أ����ا �ا��� ���� �� ا����ون  ��ا ���ن ا�دارة ���ة". و�ا� �� إ�� ����م ا���ادة ��� أ��ا ��اج و��د ����َ�

. 	�� � او� ا ا������ ا�����
 ����د و������ � ��ر
ً
���ن ا������ ا����� أو ا���§¦ ������� �� �ا ��َ¥� ����¤ £ا¢�ا 

¨
©
� �ة � ا أن ��¯��ا 	
 ��®�� أ�ا���� �¬��اط ��ر���� 	������ �� ��ارس ا��

ً
 درا�� أ³ه �����ا ����ادة أ±ُ��ا

¨ ا������� �� �³ل ا���ار�ات ا��� �� 	
 ا�� ���.ا
©
��ا�§ار �


µ��� 
 � �· ا���ادة ا�ول، ا���ادة ا�و��£�ا¶��، �� 	���� ا���¨ ا�����
 ا��
ً
 ����º � ���� ا�¹®اب ا�داري و	�ا

 ا������ وا�����¤ ا��§ا½� ا�¯ادر �� أ�� ��م ا�� ��� إ�� أ���¤، وا��اد أ�ا��¦ ا�¼�اب وا��اب ا��§ �� �� إ��اذ

 ا��®��ب 	�·، دون � Â ا��ا��� 	�ص ا��§ادرة وإ��اء ا��ا��¦ ا�� ����� ا��¼� �����¿ أ��اف وا���ا����ات ا�� ���.

� ��ا�. و
ً
���¦ دور ا��ا�� 	
 ¥ ا� ا���ار ��ا�ا ��� 
	 ¤� ¨������ ا������ و�� أي أن رأس ا���م �� �� ��¯�ف و

�� �����¹ ا�¼�ا	ات وا�و�اط ا���Äا�� وا���ا��� وا���³� وا������� و��Ã�ا.ا����� �¼��ا� �· �� ا�£�م وا

�ف �ا���ادة� �� �¦ 	� �� ا� �· ا�¼ا�
 ����ادة، و�� �ا 
ً
 و�� ا	��± ا ا��Æ �� ذ�Å ���¦ ا���م رأ�ا

 ا������ا¶��، و�È§¤ إ�� �� �ا ��ار�ات ا���ادة �� ا����، و�
 �ا ���ن ا�� ا������ 	�¤ �� ا��ا�� ا�� ��، أو �ا���ى

"
ً
 ���ا ا� �·- أن �Èارك �¯ ا� ا���ار و����È ا����� ا������� �ا�§اره "½���ا

ً
 ا�������. ��� ذ�Å؟ ���ا�� -و	�ا

ر ا�داء Ë�¯� 
" Ä ���د آ�� � ���. و���� و¥� ��ا ا��Äاه ���¤ أ�� ¥�ر ا������ ا�§ ا¢��، وا��
ً
�ا Ë�£ 

ً
" و "أ³¥

ً
 و"������ا

ِ§ ات ا�¹§�ات وا���ارب وا��ارف وا��
 ���¼� �ا�� ���� أو ا��ا���. و��ا ا� �· ���Â �¯�ت ا��ا��
َ
� �� ����� �§ اء 

��¼��� ����ام 	
 ا������ ا��ي 
ً

�¥�	 Å��� Â
َ
 ��ا �� ���وء، �ُ�� 

ً
، و����¤ أن ���ن �ا�§ا

ً
 ا�� �� أن ���ن ����ا

Å��و� .¦¼� � �� ا���رد ا���اح ��� 	��ات ا�داء و��§�� ا���Äاج � اًء �� ��	� آ��ات ا�� ��� و��ى ر±ا ا�������

���ن ا�Ä¯ال ا��ال أ�¨ ��ات ��ا ا� �· ������ ������ ا�داء.ا

 ا���� ا��ي ���ر �ا���� � ا �� �م وا£�� ا����د ا�§�Ï ���ى � ����
 ا���ادة أ³ه 	
 أي ��ان � ��
. 	��ادة

 	�ق ا��� ���ا ا����Ï أ��اع ا�� ��ات وأ��ا	�ا ��®�¦ �®§�¿ � ���ات ا���ا¢�� ���� ��ات ا���اد��� ا�و��£�ا¶��

 وا������ا¶�� ��ا ��¹م ا�� ��� و���¿ ا���ا����ا��ا. �� ذ�Å �ا ��اه  ��ا ���� ا�دارة ا���ا إ�� ا���ؤو��� -��

 � �ا¢Ò ذ�Å ا�§�� إ��
ً
 � اء ا�¹®· و	�ا

ً
 �§�� ا��¼ال- ��ام ا�§�� � ��ا±� ا������ وأو�¤ ا��®��� ا���ا�� ���¨ ��Äا

��È� �¹ ��ا��
.ا
©
���ن ا�داء ����� £�ار ���Èك ا� Å��§	 ،ا���ارد وا���ص �� �	ا�¦ ا�����

¦§����¨ ا�� ������ و�� � Ó�¹�، �� ا��
 ا��� 
 إدراك ��ن ا���ادة Ä � �¯� ��أس ا���م ا�����
 	�· ��ا ُ
ً
 أ���ا

Å���� ال¯���ٍ� أو ����ى إ�ا �¬��اع ¥��Å وإ�®� 
ً
�ِ�ث �����ا

ُ
 و�

ً
 ��¨ �ا���§�� وا��§اط. �� �� �Å أن ���ن ����ا

 �ا��ا��¦ ا��³¢�� �¼�ا	� � ���Å و¶�از إدار��ا، أو ��®§�¿ �ا ذ�� � ���� دار�� 	
 َ�ْ®�� ��ا ا���ال. ا�¥³¹� �
 أن

ا����� £ا¢�؛ 	³ £ا¢� �� ¤ وÄ ُ� �اد!ا

 اعتمد سعادة مدير عام قطاع الكليات وا�عاهد بالهيئة
فتح عس ي  حسن  بن   Ïع الدكتور  بالجبيل   ا�لكية 
 تخصصات جديدة » كلية الجبيل الجامعية تابعة لقسم
 إدارة ا§ع¤ل » فرعي الط�ب والطالبات وتشمل هذه
ا�حاسبة، برامج   « البكالوريوس  درجة   التخصصات 
إ� باÒضافة  واللوجستيات  اÊمداد  سلسلة   «  والعلوم 

 بكالوريوس العلوم » إدارة ا�وارد الب°ية

¿�®� �� ���� ا��§�� ا��ا�

 �¹¯¯ات ����ة 	

ا�§�ا��ر��س

 التنمية واÊزدهار للمجتمع السعودي من 
 خ�ل اÊنفتاح عÔ العاÓ ا�تقدم مع مراعاة
متزايد لعدد  فرص  وتوف   اÒس�م،   مبادئ 
(ط�ب الثانوية  ا�دارس  خريجي   من 
التعليم لتلقي  الفرصة  وإتاحة   وطالبات) 
« طموحاتهم  تحقيق  أجل  من   والتدريب 
ذات التطبيقية  البحوث  وإجراء   ا�ستقبل. 
وتطوير التوط®  Ùشاريع   الصلة 
 التكنولوجيا، وحل ا�شاكل ا�تعلقة Ùختلف

القطاعات اÊقتصادية.ا
 وتحقيق مستوى متميز من ا§داء » ا�جال
ا�هني® Òعداد  تطبيقي  بشكل   ا§كادÉي 
 الذين Éكنهم مواكبةالتطورات التكنولوجية
إ� تهدف  ك¤  منها.  واÊستفادة   العا�ية 
 توف  القوى العاملة السعودية ا�دربة جيًدا
التنمية مشاريع  متطلبات  لتلبية   وا�ؤهلة 
الجبيل مدينة   « واÊستث¤ر   الصناعية 

الصناعية.ا

البكالوريوس » الكلية Ûنح درجة  أن  بالذكر   والجدير 
 العديد من التخصصات وتشمل علوم وهندسة الحاسب
 اÜÝ واللغة اÒنجليزية والهندسة ا�يكانيكية والهندسة
باÒضافة العامة  والدارسات   Ïالداخ والتصميم   ا�دنية 
  إ� قسم إدارة اÊع¤ل،وتهدف الكلية إ� ا�ساهمة »

٣

بالهيئة الجامعية  الجبيل  كلية   أبرمت 
م°وع لتنفيذ  عقداً  بالجبيل،   ا�لكية 
Þا�ؤس ا�ستوى   Ôع التقوÉية   الدراسة 
للتقويم الوطني  ا�ركز  مع   والºامجي، 

واÊعت¤د ا§كادÉي.ا
 ويعد هذا ا�°وع أول تعاون ب® الهيئة
بهدف الوطني  وا�ركز  بالجبيل،   ا�لكية 
لºامج ا§كادÉية  العملية   «  الرقي 
توجه تدعم  والتي  الكلية،   ومخرجات 
ذلك  ßويأ هذا   .2020 الوطني   التحول 
الجبيل كلية  خطط  ضمن   ا�°وع 
ا�تواصل وسعيها  الحثيثة   الجامعية 

لتحقيق أعÔ معاي  الجودة.ا
الكلية جانب  من  العقد  وقع  وقد   هذا 
 مديرها الدكتور ماهر الغانم، ومن جانب
 ا�ركز الوطني للتقويم واÊعت¤د ا§كادÉي
ا§ستاذ الدكتور أحمد بن يحيى الجبيÏ.ا

 �� ���� ا��§�� ا��ا�
¨����� 

ً
 ��£� ��ا

������ا���ا ا��اد

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



 نظمت كلية الجبيل الجامعية

 ممثلة » نادي إدارة ا§ع¤ل

 برنامجاً توعوياً احتفاًء باليوم

 العا�ي للغة العربية، ضم العديد

 من الفعاليات التي تهدف إ�

 التذك  بأهمية اللغة العربية

 واعتبارها مكوناً رئيسيا من

مكونات الهوية الوطنية والدينية.ا

 وشملت هذه الفعاليات برنامج

 كلموهم عرÂ بالتعاون مع

جمعية العمل التطوعي.ا

 نظمت كلية الجبيل الجامعية ممثلًة بوكالة
 الكلية لشؤون الط�ب احتفالية منوعة

 Ùناسبة اليوم الوطني 87 للمملكة العربية
 السعوديــة شملت العــديد من ا§نشطة

 اÊجت¤عية والرياضية وال³فيهية جرى خ�لها
 توزيع الهــدايا التذكارية �نســوÂ الكــلية
 وتركيب ا§ع�م واللوحات اÒع�مية الخاصة

 بهذه ا�ناسبة الوطنية.ك¤ شاركت الكلية
 ممثلًة باللجنة الرياضية وعش ة الجوالة

 با�س ة البحرية لليوم الوطني والتي انطلقت
 من شاطئ الفنات  بالجبيل استمتع خ�لها

 زوار ومتنزهي الشاطئ بتلك اللوحات
 الجميلة التي رسمتها القوارب ا�زينة با§ع�م

والشعارات الوطنية.ا
 من جهته يقيم فرع الطالبات احتفاÊً خاصاً

 بهذه ا�ناسبة يهدف إ� إحياء روح الوÊء
 واÊنت¤ء للوطن، وإط�ع الطالبات عÔ تاريخ

 ا�ملكة من خ�ل الكتب ا�عروضة والتي
 تتحدث عن تاريخ وملوك ا�ملكة وإنجازاتهم

 ك¤ يتم خ�له توزيع الهدايا الخاصة بهذه
ا�ناسبة عÔ الزائرات.ا


���� �� ���� ا��§�� ا��ا�
�����ا���م ا�ا��
 ���� ا�

87 ������� 
 ���� ا��§�� ا��ا��� ����� �ا���م ا��¶ 
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أحد  استضافة  ا�   باÒضافة 

من عدداً  عرض  الذي   الخطاط® 

الخط ج¤ل  أبرزت  التي   اللوحات 

جرى ك¤  ا�تنوعة.  بأنواعه   Âالعر 

 توزيع أكÀ من 300 مطبوعة تحوي

للغة العا�ي  اليوم  عن   معلومات 

 العربية من أجل ترسيخ هذا اليوم.

الكلية شاركت  أخرى  جهة   من 

ومركز الط�ب  بوكالة شؤون   ممثلًة 

 خدمة ا�جتمع والتعليم ا�ستمر »

 معرض اليوم الجامعي والذي أقامته

الصناعية الجبيل   « الرواد   ثانوية 

ا�عرض كامل، ويهدف  أسبوع   �دة 

الثانوية ا�رحلة  ط�ب  تعريف   إ� 

وتخصصاتها والكليات   بالجامعات 

ك¤ فيها،  للقبول  ا�طلوبة   والنسب 

 جرى خ�ل ا�عرض تعريف الط�ب

وبالتخصصات الكلية  ورسالة   برؤية 

تعمل التي  وا�شاريع  تقّدمها   التي 

ا�بنى م°وع  أبرزها  ومن   عليها 

الجديد للكلية.ا

 أقامت كلية الجبيل الجامعية بالتعاون

 مع لجنة التعليم اÒلك³وÆ بقطاع

 الكليات وا�عاهد ورشة عمل بعنوان

 التعليم ا�قلوب

 قدمها الدكتور فهد الشهراÆ وكيل

 الكلية لشؤون الط�ب، ويأß ذلك »

 إطار رؤية ا�ملكة 2030 نحو التعليم

 اÒلك³ونياشتملت الورشة عÔ التعريف

 بالفصول ا�قلوبة وتطبيقاتها، عل¤ً بأن

 الفصول ا�قلوبة.هي منهجية تعليمية

 تشمل استخدام التكنولوجيا ل�ستفادة

من التعلم » الفصول الدراسية.ا

 حè الورشة  ما يقارب 80 عضًوا من

 أعضاء هيئة التدريس بفرعي الكلية.ا

¨���  
 �� � ا����¨ ا�����و�
 ور½� �� � ا����¨ ا�����ب

و�®§��ا�¤
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“Flipped Learning”



 نظم نادي إدارة ا§ع¤ل  بكلية الجبيل الجامعية-
 فرع الطالبات مسابقة

 تضمنت ا�سابقة تطبيقاً عملياً للمعرفة Ùجال
 إدارة ا§ع¤ل ك¤ أتاحت الفرصة للطالبات لطرح

 أفكار تنفيذ مشاريع ريادية والفوز بجائزة
 مقدراها 4000 ريال سعودي لتستفيد منها
صاحبة ا�°وع الفائز » تطوير م°وعها.ا

 ١١ متسابقة من مختلف أقسام الكلية عرضن
 أفكارهن عÔ لجنة التحكيم التي قامت

بتقييمهن طبقاً �عاي  أساسية » تنفيذ ا�شاريع

��ا���

“JUC TANK”

 فازت بالجائزة الطالبة مها الحسون عن
 م°وعها                  وهو تطبيق ل³جمة

 اللغة ا�نطوقة إ� لغة إشارة عن طريق
 تسجيل الك�م ا�نطوق وترجمته إ� لغة

 اÒشارة لتسهيل التواصل ب® فئة ذوي
 اÊحتياجات الخاصة وا�جتمع، ك¤ يستطيع

 الشخص  كتابة ما يريد قوله عن طريق لوحة
 ا�فاتيح التي تحتوي عÔ حروف لغة اÒشارة

 ومن ثم ترجمته إ� لغة منطوقة يستطيع
تشغيل الصوت لنطقها بدÊً عنه.ا

،(I HEAR)

أقام نادي إدارة ا§ع¤ ل بكلية الجبيل الجامعية- فرع الطالبات مسابقة
 والتي تقام للمرة الثالثة سنوياً، وتهدف إ� إبراز مواهب  ومهارات الطالبات » جوانب و 

 مجاÊت متعددة بطريقة مرحة  وتنافسية، ومن أبرز ا�هارات: مهارة التسويق واÒدارة،
 ومهارات التواصل، وقد تنوعت فقرات ا�سابقة ب® ا§سئلة العامة وأسئلة الرياضيات

وا§سئلة الجغرافية، وأسئلة من عاÓ ا§ع¤ل.ا
 انتهت ا�سابقة بتكريم الفريق الفائز  وإع�ن الجوائز للفرق الث�ث ا§و�.ا

 ��ا���
"TALENT IN FOCUS"
ام ١٤٣٨�ـ-١٤٣٩�ـ��
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( JUC TANK)

(TALENT IN FOCUS)



مع بالتعاون  العامة  الدراسات  قسم   نظم 
Æالثا التوعوي  ا�لتقى  السعودية  داز   ìكة 
 بعنوان "النفايات اÒلك³ونية"، » كلية الجبيل

  الجامعية – فرع الطالبات.ا
اس¤عيل، عضو آل  ندى  د.  ا�لتقى   افتتحت 
العامة، الدراسات  بقسم  التدريس   هيئة 
علمية محاïة  قدمت  ثم  ترحيبية،   بكلمة 
اÒلك³ونية) النفايات  (مخاطر   بعنوان 
النفايات ومصادر  أنواع  فيها   استعرضت 
إحصائية تحلي�ت  تم عرض   اÒلك³ونية، ك¤ 
 لنسبة النفايات اÒلك³ونية عا�ياً و» ا�ملكة
واختتمت  ،Üالحا للعام  التحديد  وجه   Ôع 
Ôع اÒلك³ونية  النفايات  أïار  أهم    بذكر 

صحة ا§فراد  والبيئة.ا
  ثم قدمت أ. عائشة الطويل ممثلة مصنع داز
 عرضاً تعريفياً عن طرق إعادة التدوير، ونبذة
 عن أهداف ال°كة، ك¤ قدمت تطبيقاً عملياً
 لعملية إت�ف ا§جهزة اÒلك³ونية ا�ستخدمة

بال°كة بخصوصية عالية. ا
ا�لتقى: هامش   Ôع معرض®  إقامة   تم 
الكيمياء مادة  طالبات  إعداد  من   أحده¤ 
تحت مشاريعهن  عرضن  حيث   العامة 
 موضوع النفايات اÒلك³ونية، ك¤ قدم مصنع
التوعوي، حيث شمل طرق فرز  داز ا�عرض 
 ا�عادن وأïارها ا�تعددة. و» ختام ا�لتقى
Ôكة داز عì تم توزيع مطويات مقدمة من 

الزائرات ال�ß بلغ عددهن 72.ا

٧ �����ات �� ��ل ا���
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 ا���اء ا����ي ا�¼ا�
 �ادة ��و�� ا� �ا�ات

ا�����و���



 تعد التجارة وإدارة ا§ع¤ل العامل ا§ساÈ » نهوض الدول
وا�فتاح �ستوى معيñ أفضل » ا�جتمعات.ا

لبيئة عرضاً  الطالبات  بفرع  ا§ع¤ل  إدارة  نادي  قدم   فقد 
مربحة تجارة  إقامة  متطلبات  شارحاً  الناجحة   ا§ع¤ل 
وا�ؤسسات ال°كات  منهاج  إ�  ا§فكار   أصحاب   لتوجيه 

ا�تقدمة حتى تدير أع¤لها بنجاح.ا
بذكر ا�نظ¤ت   « ا�همة  لóقسام  عرضاً  ا�عرض   شمل 
 أهمية كل قسم وتحديد مسؤولياته والوسائل ا�ستحدثة
 فيه من أجل قيادة ا�نظ¤ت بنجاح، وقد قدمت الطالبات
 ا�مث�ت لóقسام معلومات قيمة للزوار  بطريقه تفاعلية
ا�طويات، وبعض  التعريفية  الوسائل  استخدام  تم   حيث 
لتÀي ا§لعاب  بعض  وإقامة  الصور  بعض  عرض   وتم 
الحديثة التقنيات  بعض  ا§ركان  استعرضت  ك¤   ا�عرض، 
 ا�ستخدمة » ا§قسام ا�ختلفة مثل عرض تفاصيل إنشاء
 سجل تجاري إلك³وÆ وعرض بعض ا�هارات الحديثة التي

 تستخدمها ال°كات من أجل التسويق �نتجاتها.ا
ا�شاريع  Óلعا تطبيقا عمليا  مثَل  النشاط   جانب من هذا 
لبيع للطالبات  الفرصة  أعطيت  حيث  وا§ع¤ل    الناجحة 

وتقديم خدمات وتسويق منتجاتهم للزوار.ا

�ض إدارة ا��ال� 

 أقام نادي إدارة ا§ع¤ل مسابقة ا�ناظرة العلمية » نسختها الثانية  هدفت ا�سابقة لتشجيع التفك  النقدي
 لدى الط�ب وتنمية مهارة الخطابة واÒقناع لديهم وذلك عº طرح موضوع يكون أحد الفريق® » الجانب
 ا�ؤيد واÝخر » الجانب ا�عارض، ويتنافس الفريقان » محاولة كسب لجنة التحكيم والجمهور وإقناعهم

برأيهم.ا
 ا�وضوع الذي تّم اختياره لهذا العام كان عن ال°كات العا�ية وتأث ها اÒيجاÂ والسلبي. Ûّكن الفريق الذي
 يرى أن دورها اÒيجاÂ أكº من الفوز با�سابقة. هذا وقد حè ا�سابقة التي أقيمت » الخيمة الط�بية

أكÀ من 40 طالباً.ا

��ا���اة ا��ا� ٢
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بوكالة متمثلة  الجامعية  الجبيل  كلية   أقامت 
الط�بية ا§نشطة  افتتاح  حفل  الطالبات   شؤون 
 بحضور م°فات ا§ندية الط�بية وأعضائها وعدد

 من الهيئة التعليمية واÒدارية وطالبات الكلية.ا
 بدأ الحفل بال³حيب با§ندية الط�بية والتعريف
ا§ع¤ل،ونادي إدارة  نادي  شملت  حيث   بها 
اÒنجليزية،ونادي اللغة  اÜÝ،ونادي   الحاسب 
 التصميم الداخÏ،والنادي الديني،والنادي الثقا»،
ك¤ القادة.  إعداد  التطوعي،ونادي   والنادي 
أبرز الط�بية  ا§نشطة  أخصائية   استعرضت 
 إنجازات ا§نشطة وحثت الطالبات عÔ اÊنض¤م
لبناء شخصية الطالبة  لóندية، حيث تعد مصدراً 
التي الخºات  واكتساب  مواهبها   واكتشاف 
عن فض�ً  مستقب�ً.  العملية  حياتها   «  تحتاجها 
Ôع واÊعت¤د  اÊجت¤عية  ا�سؤولية  روح   بث 
بجولة الحفل  وانتهى  ا�سؤولية.  وتحمل   الذات 
تعريفية حول أركان ا§ندية وتسجيل العضوية.ا

لتوحيد والث¤ن®  السابعة  الذكرى  إحياء  تم   ك¤ 
السعودية تحت شعار العربية  ا�ملكة   وتأسيس 
 (رب اجعل هذا البلد آمنا) من خ�ل إنشاء حائط
 إلك³وÆ �نسوبات كلية الجبيل الجامعية للتعب 
 عن حبهن للوطن، باÒضافة إ� تفعيل عدد من
فيلم عرض  ذهب،  من  وطني  التالية:   ا§ركان 
إنجازاتهم، ركن ا�ملكة وأبرز   وثائقي عن ملوك 

شعبي، ركن ا�سابقات والجوائز.ا

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

�®½� ��� ا	��اح ا

و���� ا���م ا��¶ 

 » فصل الصيف شاركت كلية الجبيل الجامعية ممثلة بعش ة الجوالة Ùشاركة
 (17) جوال وبقيادة ا§ستاذ/ عبدا�نعم العبدالرزاق » خدمة حجاج بيت الله
Ôالحرام لعام 1438هـ، وبالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للكشافة ع 
 مدى 15 يوماً. وكان الهدف ا§سمى من ا�شاركة هو خدمة ضيوف الرحمن
 وتفويج حجاج جنوب ìق آسيا. كان » وداع العش ة وكيل الكلية للشؤون
الط�بية. ا§نشطة  وأخصائيو   Æالزهرا سعيد  بن  صالح  الدكتور/   ا§كادÉية 
 وانطلقت فعاليات ا�عسكر من خ�ل التدرب عÔ ا�سح ا�يداÆ، وا�نافسات
حصلت ك¤  وا�عارض.  الفعاليات  إقامة  طريق  عن  ا�عسكر   « الفرق   ب® 
معسكر  « كشفية  فرقة   54 ب®  من  مقر  أفضل  جائزة   Ôع الجوالة   عش ة 
برنامج ومن ضمنها  ا�بادرات  من  بالعديد  العش ة  قيام  إ�  إضافة   عرفات. 
Ûيزت وقد  الحجاج.   Ôع الشمسية  ا�ظ�ت  وتوزيع  النعمة،  لحفظ   توعوي 
 عش ة جوالة الكلية عن باقي العشائر » نفس ا�عسكر بحصولها عÔ ا�ركز

ا§ول » الزيارات الصباحية.ا

��Èة ا���ا�� �Èارك ±��ف ا����� 	����¨



الثقا» بكلية الجبيل الجامعية أصبوحة النادي   أقام 
 بعنوان "إزهار" والتي عقدت عÔ مدى يوم®، وذلك
 امتداداً لóنشطة اÒثرائية والثقافية وتنمية ا�واهب
قيمه ضمن  من  الثقا»  النادي  إليها  يسعى   التي 

وأهدافه.ا

أعضاء Ùشاركة  ثقافياً  برنامجاً  ا§صبوحة   تضمنت 
Ôع وأقيم  الثقا»،  النادي  وأعضاء  التدريس   هيئة 
 جانب ا§صبوحة معرض �واهب الطالبات » الرسم
ø¤والتصوير وا�ونتاج وا�كياج السين Âوالخط العر 

والتجميÏ.ا

التقاء  الجدير بالذكر أن ا§صبوحة كانت تهدف إ� 
حضوراً النشاط  لقي  الج¤ل.  فإزهار  بالفن   ا§دب 
جوانبه وتنوع  الطالبات  مواهب  Êحتضانه   مميزاً  

الثقافية.ا
يتقدم النادي الثقا» بالشكر لكل للجهات الراعية:ا

وسكر، ملح  ا�ها،  الذهبية،  ا§فكار  قلم،   قرطاسية 
جلستي سيدرا،  تشوكليت،  -NOON. ،كوزي 

Y_SWEET ,ANGELS COOKIES 

إز�ار
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ا����� ا������ ���£ا�� �� ��¶ان ا�¼�ي

-

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

 فعلت كلية الجبيل الجامعية( حملة
 توعوية للوقاية من úطان الثدي) ممثلة
 Ùكتب ا§نشطة ووحدة التوجيه واÒرشاد

واللجنة العامة §ندية النشاط الط�Â.ا
 تضمنت الحملة ع°ة أركان رئيسية

 تنوعت بطرح ا�وضوع من زوايا مختلفة،
 وذلك بالتعريف با�رض وأعراضه وكيفية

 تشخيصه وطرق الوقاية منه ومراكز
 الكشف » مناطق ا�ملكة العربية

 السعودية  وكيفية التعامل مع حامل
ا�رض.ا

 هذا وقد ساهم برنامج الخدمات الصحية
 بالهيئة ا�لكية بالجبيل بتوف  منشورات

 توعوية مقدمة �نسوبات كلية الجبيل
الجامعية.ا

 وقد لقت الحملة دع¤ً من الجهات
 ا�ختلفة وحضوراً كب اً من الطالبات

ومنسوبات الكلية.ا



¨�� و��ة ���� ا������ وا��
 ا������ ���¨ ��وة � ��� ا���أة

���ا��اون �� ½��� أرا��� ا���د

ا�ستمر   ا�جتمع والتعليم   أقامت وحدة خدمة 
ندوة الطالبات  فرع  الجامعية-  الجبيل   بكلية 
أرامكو ìكة  مع  بالتعاون  ا�رأة"  "تنمية   بعنوان 
ا�قب�ت الطالبات  الندوة  استهدفت   السعودية. 
إ� وتهدف  التخصصات،  جميع  من  التخرج   Ôع 
بسوق ل�لتحاق  الجامعية  الطالبة  وإعداد   تهيئة  
ا�هارات تطوير   Ôع ال³كيز  تم  حيث   العمل، 

ا�هنية » مكان العمل.ا
 افتتحت اللقاء ا§ستاذة مها الوابر من ìكة           
الºنامج » ا�شاركات »  تلتها  السعودية،   أرامكو 
 فقرات متنوعة » صياغة الس ة الذاتية ومهارات
الشخصية، التجارية  والع�مة  الشخصية،   ا�قابلة 
 ومهارات العرض الجيد، والشؤون ا�الية » ا�جال

الوظيفي.ا
           ßات ال�ïاستحسان الحا Ôنالت الندوة ع 

بلغ عددهن 95 طالبة.ا

�����ات �� ��ل ا���
اة ا��اد و ا���	 � ��إ	�اث �� ١٢

 ضمن سلسلة برامجه ا�عتمدة لهذا الفصل، أقام نادي التصوير بوكالة الكلية لشؤون الط�ب » الف³ة 19
 محرم 1439هـ حتى 5 صفر 1439 ه سلسة من الدوارت التدريبية » مجال التصوير، واشتملت عÔ دورة
 أساسيات التصوير الضوø والتصوير الصحفي، وورشة تصوير البورترية، حيث تهدف هذه الدورات إ� زيادة
 معرفة الط�ب بالقواعد ا§ساسية للتصوير واستخدام الكام ا وا�Òام بإعداداتها واستخداماتها وأيًضا كيفية
معالجة الصور والتصوير باسخدام ا§دوات ال�زمة. وقد بلغ عدد الحضور لهذه الدورات أكÀ من 35 طالبًا.ا

������ �� ا��وارت ا���ر��� 	
 ��ال ا��¯�

��ا���اة ا��ا� ٢



 نظم مكتب  التوجيه واÒرشاد  بالتعاون مع لجنة اÒرشاد ا§كادÉي بكلية الجبيل الجامعية-
 فرع الطالبات السلسة الثانية من سلسلة ندوات نجاح الطالبة، حيث تم تنفيذ خمس  ورش
أكادÉية متنوعة وذلك من تقديم أعضاء الدراÈ » مواضيع  الفصل   عمل تدريبية خ�ل 
 هيئة التدريس » الكلية بفرع الطالبات. وتهدف الدورات إ� مساعدة الطالبات للنجاح »

ا�جال ا§كادÉي، من خ�ل التطوير والتفوق ك¤ تهدف ا� تحقيق ا§هداف التالية:ا
 

 أقام مكتب التوجيه واÒرشاد » كلية الجبيل الجامعية – فرع الطالبات دورة تدريبية بعنوان
 "مهارات التكيف » الحياة الجامعية" من تقديم الدكتورة ياسم® الغفري من برنامج الخدمات
Ôالصحية » الهيئة ا�لكية بالجبيل.  استهدفت الدورة طالبات السنة التحض ية، حيث ركزت ع 
وطبيعة متطلبات  مع  الطالبة  تكيف   « لتسهم  واكتسابها  تعلمها  ينبغي  التي  ا�هارات   أهم 
 الحياة الجامعية ومعرفة الفرق ب® الدراسة الجامعية وما قبلها، وكيفية التغلب عÔ   الضغط

النفÞ والقلق و التوتر ا�صاحب �رحلة التغي .ا

 ضمن برنامج اÒرشاد الوظيفي وبالتعاون مع رابطة (الخريج®)  –فرع الطالبات-  فّعلت
السنة لطالبات  التعريفي  اليوم  مع  تزامناً  وذلك   ،"  Æأرشد برنامج"  الرابطة   عضوات 
  التحض ية والذي تقيمه وكالة شؤون الطالبات سنوياً. وقد  Ûت اÒجابة عÔ استفسارات
 الطالبات ا�ستجدات حول كل ما يتعلق Ùرحلة الدراسة الجامعية واختيار التخصصات
 ا§كادÉية،  وكذلك مرحلة ما بعد التخرج  وذلك Ùشاركة عضوات الرابطة وخريجة Ûثل

كل قسم أكادÉي.ا
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الجامعية- الجبيل  بكلية  اÒنجليزية  اللغة  نادي   أقام 
 فرع الطالبات مسابقة ال³جمة والتي تهدف إ� تحفيز

الطالبات عÔ قراءة الكتب وترجمتها.ا
Ùساعدة مصطفى  ربا  ا§ستاذة  ا�سابقة   قدمت 
من التحكيم  لجنة  وتكونت  اللحيدان  دÊل   ا�تدربة 
اللغة قسم    « التدريس  هيئة  من  أعضاء   ث�ثة 

اÒنجليزية.ا
ا�رحلة أساسيت®،  مرحلت®    Ôع ا�سابقة   عقدت 
من مسبقاً  نص  ترجمة  ا�تسابقات  من  طلب   ا§و�: 
  اللغة اÒنجليزية إ� اللغة العربية وعرض النص ا�³جم
الصعوبات  Ôع الضوء  تسليط  تم   متسابقة،ك¤   لكل 
للمرحلة بالنسبة  أما  ال³جمة،  أثناء  واجهتهن   التي 
 الثانية فقد اعتمدت كلياً عú Ôعة بديهة ا�تسابقات
تقوم كل ا�رحلة  الفورية. من خ�ل هذه  ال³جمة   « 
باللغة اÒنجليزية بشكل فوري  متسابقة ب³جمة  نص 

إ� اللغة العربية أمام الجمهور و لجنة التحكيم.ا
حيث ا�تسابقات  جميع  بتكريم  ا�سابقة   اختتمت  
)  üعي ج¤نة  الطالبة  ا§ول  ا�ركز    Ôع  حصلت 
 تخصص نظم معلومات إدارية)، ك¤ حصلت عÔ ا�ركز
اللغة تخصص   ) الطويل  أس¤ء  الطالبة   Æالثا 
دÉة الطالبة  الثالث:   ا�ركز  واحتلت   اÒنجليزية)، 

السليم (تخصص اللغة اÒنجليزية).ا

��ا���اة ا��ا� ٢

��ا��� ا������

ا�ستمر  والتعليم  ا�جتمع  خدمة  وحدة   نظمت 
8 ا§كادÉية  ا§قسام  مع  وبالتعاون  الطالبات   بفرع 
وإدارة اÒنجليزية،  اللغة  مجال   « تدريبية   دورات 
عدد بلغ  حيث   ،Ïالداخ والتصميم   ا§ع¤ل، 

ا�ستفيدات 135 خ�ل الفصل الدراÈ 381. ا
ا�جانية  العمل  من ورش  الوحدة عدداً   ك¤ قدمت 
 التي تُسهم » تعزيز الخدمة ا�جتمعية ونقل وتبادل
مدينة  « ا�ختلفة  الجهات  إ�  ا�عرفية   الخºات 
قسم مع  بالتعاون  الوحدة  نظمت  حيث   الجبيل، 
روضات §طفال  توعوياً  م°وعاً   Ïالداخ  التصميم 
تنظيم ا�بادرة  شملت  بالجبيل؛  ا�لكية   الهيئة 
تخدم التي  التعليمية  اللوحات  من  عدداً   وتنسيق 

ط�ب الروضة وترتبط Ùناهجهم الدراسية.ا
 ك¤ نظم قسم التصميم الداخÏ ورشة عمل مجانية 

 بعنوان
وفهم  ا�ستفيدات  وعي  زيادة  إ�  تهدف    والتي 

وتقدير الفنون الب�ية.ا

 و��ة ���� ا������
 وا����¨ ا������ � �¨

��§� �� ا��§ادرات ا���ر
ً
�دا

“ART APPRECIATION”
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�ازار ®اء ا���¹

بازار الط�بية  ا§نشطة  مكتب   نظم 
ا§ندية مع  بالتعاون  الخ "   "عطاء 
 الط�بية عÔ مدى يوم® » مبنى الكلية
  لفرع الطالبات، والذي يهدف إ� تعزيز
الطالبات وتشجيعهن العطاء لدى   فكرة 
تطوير  « التطوعي  العمل  أهمية   Ôع 

ا�جتمع وبناء الوطن.ا
من متنوعة  مشاركات  البازار   تضمن 
 ا§ندية الط�بية تدعم فكرة البازار حيث
ا§رض، بركن عطاء  الثقا»  النادي   شارك 
 ك¤ أقام نادي علوم الحاسب ورشة عمل
أجهزة وتنظيف  وتركيب  تثبيت   « 
وأضاف الذكية،  وا§جهزة   ÜÝا  الحاسب 
 نادي إدارة ا§ع¤ل الطابع ال³فهيهي من
للحاïات، تفاعلية  ألعاب  توف    خ�ل 
وا�بيعات التوعوية  ا§ركان  من   وغ ها 
 ا�صنوعة يدوياً من قبل عضوات ا§ندية
طالبات من  عدد  و   Âالط�  وا�جلس 

الكلية.ا
 وقد حظي البازار عÔ استحسان وإقبال

جميع منسوبات الكلية.ا

الخ ية الجبيل  لجمعية  زيارة  ا§حد 8/3/1439هـ  يوم  الثقا»  آفاق  نادي   أقام 
 هدفت للتعرف عÔ الجمعية الخ ية بالجبيل ومنجزاتها وتاريخها و بحث سبل
 التعاون ب® الجمعية و النادي، حيث تم تقديم عرض توضيحي لتاريخ وبرامج

الجمعية وتحديد ا§هداف ا�رجوة من هذا التعاون.ا

 �ادي آ	اق 	
 ±�ا	�
ا����� ا���¹�� �ا��§��



 أقام نادي اللغة اÒنجليزية  بكلية الجبيل الجامعية- فرع الطالبات
 نشاطاً بعنوان

 انضمت للمسابقة 11 مشاركة من أقسام مختلفة » الكلية. تضمنت ا�سابقة فرع®
 أساسيت®، الفرع ا§ول:استعراض الكتاب ا�قروء وتقديم نبذة عنه، والفرع الثاÆ من

ا�سابقة: مناقشة الكتاب مع لجنة التحكيم والحضور.ا
 خ�ل الجولة ا§و� من ا�سابقة تقوم ا�شاركات بالتحدث مع الجمهور عن الكتاب
 وسبب اختياره ونبذة عنه » غضون ث�ث دقائق، ومن ثم اÒجابة عÔ أسئلة اللجنة،
 ك¤ يحتوي النشاط اس³احة ب® ا�رحلت® قدمت فيها الطالبة أنوار الصوماÜ أنشطة
:Æا�ركز الثا Ôممتعة للحضور. فازت با�ركز ا§ول الطالبة: نجد الثم ي  وحصلت ع 
 الطالبة غادة الجحدÜ، ك¤ فازت الطالبتان رÉا ا�درع ونورة الخالدي با�ركز الثالث.

ا
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�ادي إدارة ا��ال ���¨ �Èاط
"Faculty Inspirational Talk"

ً نشاطا الطالبات  بفرع  ا§ع¤ل  إدارة  نادي   أقام 

 بعنوان

 شاركت فيه   أ. غادة الخياط  و أ. وفاء العصيمي 

 "أعضاء هيئة تدريس بقسم إدارة ا§ع¤ل"، بكلمة

 ملهمة للطالبات عرضن خ�لها  تجاربهن العملية

العلمية حياتهن   « واجهتهن  التي   والتحديات 

« حديثها  الخياط  غادة  أ.  لخصت   وا�هنية،  

ا�هني ا�ستقبل  ببناء  تتعلق  قيمة   دروس 

أهمية أ.وفاء  ناقشت  ك¤  ا�هنة،   وأخ�قيات 

أجل من  ا�ناسب  وا�سلك  الشخصية   الرسالة 

العمل  Ôع الطالبات  وتحفيز  ا§هداف،   تحقيق 

لتحقيق وخºاتهن  ومعارفهن  مهاراتهن   لتطوير 

أعÔ مستويات النجاح.ا

��ا���اة ا��ا� ٢

���¨ ��ا��� ��ºا����� �ادي ا���� 
"Reader of the Semester"

 (Faculty Inspirational Talk )

"Reader of the Semester"
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�ادي إدارة ا��ال ���¨ �Èاط
"Faculty Inspirational Talk"

الط�ب بفرع   ÜÝا الحاسب  نادي   أقام 
 دورة " مقدمة » تطوير ا§لعاب "بتاريخ
تقديم إ�  تهدف  والتي  صفر1439ه،   24 
عمل تطوير  مجال   « الرئيسية   ا�فاهيم 
الطالب الدورة  قّدم  ا§لعاب،   تطبيقات 
 محمد الحبيب خ�ل ساعت® انقسمت إ�
عمل خ�له  تّم   Ïعم وجزء  نظري   جزء 
 لعبة بواسطة أحد الºامج. حè الدورة 33

طالبًا وعدد من أساتذة القسم.ا


	 ����� 
اب���� ا�®�

لشؤون الكلية  وكالة   نظّمت 
 الط�ب ممثلًة » نادي آفاق دورة
تقّدم  « أنا   " بعنوان   تدريبية 
جاسم ا§ستاذ  قّدمها   "  مستمر 
 الهارون بالقاعة متعددة ا§غراض
 وذلك يوم اÒثن® 9/03/1439هـ.
مساعدة إ�  الدورة   هدفت 
إيجابية شخصية  بناء   «  الط�ب 
 Ûتلك مهارات تساعد عÔ العمل
طالباً  80 حèها  وقد   واÒنجاز، 
ìا�با البث   ºع وذلك   وطالبة 

لقسم الطالبات.ا

 �ان� ��§�  دورة ��ر
" أ�ا 	
 ��ّ�م �����"ا

 شاركت كلية الجبيل الجامعية ممثلًة بوكالة
ا�جتمع خدمة  ومركز  الط�ب   شؤون 
الجامعي اليوم  ا�ستمر » معرض   والتعليم 
 والذي أقامته ثانوية الرواد بالجبيل الصناعية
أسبوع و�دة  /1439هـ   3/  28 ا§حد   من 
ط�ب تعريف  إ�  ا�عرض  يهدف   كامل. 
والكليات بالجامعات  الثانوية   ا�رحلة 
فيها، للقبول  ا�طلوبة  والنسب   وتخصصاتها 
برؤية الط�ب  تعريف  ا�عرض  خ�ل   تم 
تقّدمها التي  وبالتخصصات  الكلية   ورسالة 
أبرزها ومن  عليها  تعمل  التي   وا�شاريع 

م°وع ا�بنى الجديد للكلية.ا

��
 �¼ا���ض ا���م ا��ا�� 
ا��واد �ا��§�� ا�¯ ا��
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ا���اء ا�� �ي 	
 ��� ا�از�ات

Èعرفاناً �نسوبات الكلية، وتقديراً �ا قدمنه خ�ل العام الدرا 
السنوي التكريم  حفل  الطالبات  فرع  نظم   1437/1438هـ 
من كرÉة  ورعاية  بتوجيه  يقام  والذي  بكم"،  "نفتخر   الثالث 
ا�لكية بالهيئة  وا�عاهد  الكليات  قطاع  عام  مدير   سعادة 
الكلية ا�تعددة ا§غراض Ùبنى  القاعة  الحفل »  أقيم   للجبيل. 
موظفات من  الكلية  منسوبات  وبحضور  الطالبات،   لفرع 
إداريات وأكادÉيات، إضافة إ� ممثلة مركز التنمية الصناعية.ا

وا�وظفات ا�تقاعدات،  ا�وظفات  التكريم  فئات   شملت 
 ا�تميزات، وا�وظفات العائدات من اÊبتعاث، إضافة إ� ناìات
إنجازاً  Ôا§ع ا§قسام  تكريم  تم  ذلك  عقب  العلمية.   البحوث 
وفقاً للخطة التشغيلية وذلك عÔ ا�ستوي® اÒداري وا§كادÉي.ا

والخدمات اÒدارية  الشؤون  قسم   أقام 
فرع الجامعية-  الجبيل  بكلية   ا�ساندة 
للساكنات » سكن السنوي  النشاط   الطالبات 
 العازبات، يوم السبت ا�وافق 29 \3\ 1439ه،
ÿا§وا وتقوية  تعزيز   إ�  اللقاء   ويهدف 

اÊجت¤عية ب® الساكنات. ا

العن³ي أس¤ء  الدكتورة  قدمت  اللقاء   خ�ل 
Ïعضو هيئة تدريس » قسم التصميم الداخ 
 محاïة توعوية عن "الس�مة ا�نزلية"، والتي

نالت عÔ استحسان الجميع.ا

٣ ¨�� �¹���

��ا���اة ا��ا� ٢
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 نظمت وحدة التوجيه واÒرشاد بكلية الجبيل الجامعية-
بعنوان التوعوية  الندوات  من  سلسلة  الطالبات   فرع 
 "وقفات مع النفس" خ�ل الفصل الدراÈ 381، وذلك
الجبيل كلية   « التدريس  هيئة  أعضاء  تقديم   من 

الجامعية بفرعيها.ا
اÒس�مية ا�بادىء  ترسيخ  إ�  الندوات  سلسلة   تهدف 
 والقيم اÊجت¤عية البناءة والسليمة » نفوس الطالبات،

وتنمية ا�هارات الفكرية والثقافية لديهن. ا
تقديم من  الصحبة"  "آداب  بعنوان  ا§و�:   الوقفة 
قسم  « التدريس  هيئة  عضو  الدخيل،  أبرار   ا§ستاذة 
 الدراسات العامة بفرع الطالبات، تحدثت فيها عن أثر
الرسول النافعة ك¤ طرحت خ  مثال لصحبة   الصحبة 
 صÔ الله عليه وسلم مع أبو بكر الصديق، واختممت
الحديث بذكر ا§داب التي Êبد أن تكون ب® ا§صحاب.ا
 الوقفة الثانية: بعنوان "اعرف قلبك" من تقديم الدكتور
الدراسات قسم   « التدريس  هيئة  عضو   Üالب�  وليد 
أثر توضيح  إ�  الوقفة  وتهدف  الط�ب،  بفرع   العامة 
خ�لها من  وتحدث  اÒنسان  حياة   Ôع السليم   القلب 
بحسن والتذك   اÒنسان،  وقناعات  القلوب،  أنواع   عن 

الظن بالله مع ذكر أمثلة و{اذج تحا~ الواقع.ا
تقديم من   "Þا�ن "الج¤ل  بعنوان  الثالثة:   الوقفة 
قسم التدريس »  هيئة  الشهري عضو  ميعاد   ا§ستاذة 
إ� الوقفة  تهدف  الطالبات،  بفرع  العامة   الدراسات 
 توضيح جوهر الج¤ل الخلقي وأثره عÔ الحياة، ودور
القلب س�مة  وأن  باÉÒان  تقوÉها  وكيفية  فيها   القيم 
الخارجي ا�ظهر   Ôع ينعكس  بالله  الظن   وحسن 

ل|نسان مع ذكر أمثلة عÔ نعم الله وشكره.ا

 ����� ��وات و£�ات
Æ� ا� ��  
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ا����Æ ا�®�³ ٣

الطالبات -فرع  الجامعية  الجبيل  كلية   احتفلت 
Èالدرا للعام   Âالط� ا�جلس  عضوات  بتكريم 
عضوات عن  اÒع�ن   تم  ك¤   1437/1438هـ 

ا�جلس الط�Â للعام الحاÜ 1438/1439هـ .اا
 بدايًة قدمت أخصائية ا§نشطة كلمة شكر و تقدير
روح   Ôع فيها  وأثنت   Âالط� ا�جلس   لعضوات 
 الفريق الواحد الذي Ûيزت به عضوات ا�جلس م¤
 انعكس عÛ Ôيز أدائهن، ثم تقدمت وكيلة شؤون
مها ا§ستاذة/  1437/1438هـ  للعام   الطالبات 
ا�بذولة  الحجي بكلمة شكر وثناء عÔ جهودهن 
منذ ا�جلس  إنجازات  و   Èالدرا العام   خ�ل 

  انط�ق دورته.ا
نورة الطالبة/  ا�جلس  رئيسة  ألقت   بعدها 
 القحطاÆ كلمة شكر لكل من ساهم » نجاح مهام
لعضوات خالص  بشكر  وتقدمت   Âالط�  ا�جلس 
تحقيق  « كب اً  دوراً  لهن  كان   ßال�  الفريق 
 إنجازات ا�جلس، ثم تحدثت عن تجربتها كرئيسة
 للمجلس الط�Â والخºات التي اكتسبتها، ونصحت
 الطالبات باستغ�ل الفرص التي تزيد من ا�هارات

والخºات. ا
 ثم تقدمت وكيلة شؤون الطالبات باÒنابة بتكريم
خالد بنت  نورة  وهن:  السابق  ا�جلس   عضوات 
بنت أث   الغامدي،  شبيب  بنت  رزان   ،Æالقحطا 
بنت آÊء  هجار،  آل  إي�ف  الحصيني،   عبدالعزيز 
فاطمة الغانم،  ع¤د  بنت  تغريد  الص »،   خالد 
.بنت إس¤عيل النجيدي، مها ِبنت خالد الغويري

نورة السابق   Âالط� ا�جلس  رئيسة  أعلنت   ثم 
الجديد  Âالط� ا�جلس  انتخابات  نتائج   Æالقحطا 
الطالبة/ تصويت  نسبة   Ôأع  Ôع حازت   حيث 
 لج® الغا{ي لتصبح رئيسة ا�جلس ثم العضوات
الهنوف  ،Âالحر رهام  تصويتاً:   Ôا§ع  حسب 
ريم ا�ولد،  ìوق   ،Æالعدوا سارة   ،üالعي 

البوعين®، رهف السلمي، أماÆ الزهراÆ.ا


  ا���� ا�� �ي �����¨ ا����Æ ا�®�³
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،
�º��ا، وإذ�اء روح ا�� ا	Æ ا���ا�º��®�� ا����Æ ا�®�³
 إ�� ����� ��ارات ا���ا¥� وا���ار و� 

�� ����� ����� ���و��ات ا��¹®�· وا�� ���، و�
ً
 �ا�±ا	� إ�� ����� ا�®ا�§ات و���� أ�³

�د �ا� ����º روح ا�� ��¨ و����¨ ا��ن وا���Èرة. ��ا º ا��Èار�� 	
 ا��Èار�� وا��È®�، و�

�� ا����� وإدار��ا و¶ا£¨ ا���ر�Æ، وا����Æ ا�®�³
 ��َ�¤.ا


 دوِرِه، ��� أ�¤ ���È ���� و¥�	 ���� 
�³
 دا�� ا���م ا��ا�¶ Æٍ��� و��د ����إن أ 

ا���ار وا���ا��� ا��Èار�� 	
 ¥ ا�  إ��   ���ا���ر�Æ وا�دارة، و ا�®ا�§ات وأµاء ����   ��� 

�� ا��¼��   ��  
	 ��ا�  إ�¤   ¨�  ،
ً
وإ£����ا  

ً
����ا را¢�ة   

ً
���� ���ن  ��ن  ��ؤ���ا  ا�����   ¿����  
	 

 ا��ا¢¿ ا��
 ��ا�¤ ا�®ا�§ات �� �³ل ����¨ ا£��ا�ات و���ل و� �����ا، وا���از ا�¯��ات �ا���ار

 ¶�ق 	ا��، �� ��¨ ا��£Ï ا��µ¿، وا���ان ��	�ار إ��ا��، و��ا�§� ا���ا�ات ا����� ا��
 ����د ��

و£Ïٍ ���، ��ا�¦ ���� ا�§�ا�Ò وا� Èا¶ات ا�¼�ا	�� وا����� وا���Äا�� ا������ة.ا

�� 
ً

�§� £®�ة� 
 وا��
ً
 ���Äاب ا���ارات ا�����رة آِ��ا

ً
�¥�	 
� ا��µام ا�®ا�§� �����Æ ا�®�³�ُ 

���� �� ا�¦  و�®����ا  ��ار��ا   ��¥  ��  Å��� و��ا�  ����ا،  ��®ا�§�  ا�ُ��� �  ا���ا¢�   ��� 

�º أ�ا��¦ و� ا�Ò ا��ا�� وا��§ادل و¶�ح ا�	�ار. إنº
 ا�¹§�ات و�
ْ
 � �� Åذ� ��� ا���، ��ا 

�¬��اث  
ً

��ة�� 
ً

ا��� �� و���ا ����� ����اة  ا�®ا�§� �� ��� ������ا   ���¯� 
	 ¦¯� Åذ� 

ٍ� وزا��.ا Ë�� �§���� ��� ����®ا������ات ا��

�ا���ازات ا  è���  
�� � ا������-  و�¤   ��- ��Èاره  و���  	ار£�،   
ً

����ا  
ا�®�³  Æا���� �§�أ   Ä  �£ 

 ا�¯���ة وا��§��ة، و��ا �µاف إ�� �¯ا�Â ا�®ا�§� ��� ��ا�¨ 	
 � اء ½¹¯���ا و� ��� ��ا�§�ا

 ا��¶ �� وا���Äا�� وا�¼�ا	��، وإ�ا�� 	�¥� £�اد��ا و�§���ا � رأ��ا �� £§�ل ا��أي ا���، ±��

� ا����³�.ا��Èادئ ا�§�


 ��اح ��ا ا���Èار �� �د �� ا���ات، �ا��اون و��� ا��ا�¦، ا� Èاط، ا��§ادرة،µ���؛ 
ً
 إ��ا�ا

ا���ا��، �ا�±ا	� إ�� ا��وح ا���ا±��، وا��¨ �� ذ�Å: ا���ان ��ْ�ر ا���ا�� و��¨ ا����و���.ا
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“Let’s Brunch”

ا�	®ار ا�¹ار�



 نظم مجلس الطالبات » الكلية اÒفطار الخارجي
  « ال³فيهي  الطابع  وإضافة  البهجة  ن°  إ�  يهدف   والذي 
العديد من  Ôالنشاط ع الطالبات.ااحتوى  الكلية وب®   أرجاء 
�سة أضفى  م¤  مبسط  ريفي  بطابع  ال³فيهية   الفعاليات 
ا�شاريع لدعم  ركناً   13 تنسيق  تم  وقد  للمكان،   ج¤لية 

الصغ ة، باÒضافة إ� ا§لعاب الحركية.ا
 بلغ عدد الحضور ما يقارب 950 طالبة وموظفة، حيث حقق

 النشاط ا§هداف ا�رجوة.ا
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“Let’s Brunch”
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 عندما تخاُف الفشل و تخشى السقوط هنا تستطيع أن تقول عن نفسك فاشل، وضع نفسك في املرتبِة
 التي تريد، فالفشل ليس له أفضلية فباعتقادي و منظوري الشخصي، معناه حرفّي ويترجم ترجمٌة حرفية

 متامًا وهذا يعود على عدم وجود وجه آخر له.ا
 هنا فقط، سأخرج بعض املفاهيم اخلاطئة من حتت هذا املصطلح و االستخدامات اخلاطئة التي نتداولها

 ومنها ُننقص من حق أنفسنا وكل جهودنا تذهب مهب الرياح وكأنها لم تكن.ا
 بدايًة أريدك أن تعلم: أن إخفاقك في إجناز مهمة ليس فشًال، خسارتك في جتارتك ال يعد من الفشل،

 عدم جتاوزك مرحلة من مراحلك الدراسية أو حملك ملواد في مرحلة من مراحلك اجلامعية ال يعتبر فشًال،
 عدم جناح مشروعك أيضًا ليس شكًال من أشكال الفشل، والكثير من األمور التي ال تعد وال ُحتصى

 أسماها اإلنسان الضعيف فشًال و أقر بذلك بال سبب وجيه.ا
 أستطيع تخُيل سؤال يتبادر إلى ذهنك أيها القارئ، ُمستحيل ! حتت ماذا يصنفون إن لم يصنفوا كفاشلني؟
 وأجيبك بكل بساطة، إن حاولت و سعيت جاهداً نحو هدفك أيًا كان ولم تنجح، فالتعتبر جتربتك فشًال

بل محاولة غير جيدة يجب عليك تكرارها بشكل صحيح .ا
(للفشل مفتاٌح واحد إن استخدمته غرقت به بال جناة)

 في حياتنا العملية نواجه ما نواجه من مواقف تستوقفنا وعتبات تقف في طريقنا، نشعر وكأمنا جداٌر
 انطبق على األرض أمامنا و عتم الرؤية متامًا بينما كنا منضي ونحن ننظر إلى مستقبل مشرق .. إلى حلٌم

كبير!ا
 ولو فطنا ( تنوّرنا) قليًال لوجدنا أنه ال يوجد ذاك اجلدار الكبير وال تلك العتمة إمنا هي نفسك تشعر بالقليل

 من اإلحباط، ال تقلق ! وال تيأس وال تسمح لنفسك أبداً بالوقوع في الشك بأنك في آخر املطاف.ا
 ليس عليك في ذاك الوقت إال أن يكون لعقلك دوٌر أكبر على نفسك َفَلو فكرت قليًال بأنك متلك الوقت

 لتحقق ماتريد وأنها ليست نهاية العالم ! ستخرج من دوامة اإلحباط و ستجد نفسك مكمًال في طريقك
 تنجز األعمال، تربح األموال، تنجح و تساهم ... و سترى نفسك قد حصلت على ُمرادك.ا

أخطأت تسع وتسعون مرة وفي املرة املئة جنحت )_البرت انيشتاين.ا)
 سأذكر بعض من العلماء الذين كان باعتقادهم بأنهم فشلوا في بداية حياتهم لكنهم جنحوا (ولذلك ال ينبغي

 أن ُتسمى جتاربهم األولى فاشلة)، فمثًال ألبرت أنيشتاين لم يكن عبقريًا منذ صغره ! فقد بدأ بالتكلم عندما
 بلغ  الرابعة من عمره، و لم يعرف القراءة إال في سن السابعة، ووصفه أساتذته باملعاق ذهنيًا، و لكنه في

النهاية حصل على جائزة نوبل في الفيزياء.ا
 جنُد أن أنيشتاين حاول فحصَد النجاح !.ا

 أيضًا ستيفن سبيلبيرغ اشتهر بالعديد من األلقاب فكان كاتب سيناريو ومخرج ومنتج، و لكنه قبل أن يصبح
 مشهوراً تقدم إلى جامعة  في جنوب كالفورنيا، و التي كانت مرموقة في صنع األفالم  آنذاك، إال أنه مت

 رفض قبوله مرتني، مما دفعه للذهاب إلى والية كال في لوجن بيتش، ليالقي بعدها جناحات عدة دفعت
 باجلامعة التي رفضته، إلى إعطائه درجة فخرية عالوة على املبلغ الذي حصل عليه من إنتاج أفالمه و الذي

يقارب ال 2.7 مليار. وال تنتهي قائمة الناجحني .ا
 اخلالصة: الفشل ال يعني خسارتك أو سقوطك، الفشل عندما ال تكمل من حيث سقطت عندما

التنهض من حيث تعثرت .ا
ا�®ا�§�: ��ا�� ا�� ام

���ن ا���È ؟ و�� ��ف ا���È ؟!ا ���
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