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مقابلة مع أحد خريجي الكلية

أجرى املقابلة :د .جميل أحمد

فيصل العـوفي ،أحد خريجي قسم احلاسب وتقنية املعلومات في كلية املجتمع بجدة.
وقد مت قبوله في جامعة سان فرانسسكو بالواليات املتحدة ، ،بعد تخرجه من كلية املجتمع،
ليواصل دراسته لدرجة البكالوريوس في تخصص شبكات احلاسب اآللي.
 – 1هل لك أن تخبرنا عن جتربتك في كلية املجتمع من حيث بيئة التعـلم وخبرات
املدرسني وأساليب التدريس؟
 في بداية حديثي أود أن أعرب عن شكري لكم باتاحة هذه الفرصة لي .ان خبرتي عن كلية املجتمع انيقضيت فيها وقت ًا ممتع ًا ومفيداً حيث تلقيت فيها الدعم الوافي واكتسبت اخلبرات العديدة واملفيدة من أساتذتي
فيها.
 – 2كما تعلم أن كلية املجتمع تتمدد وتتسع مرافقها يوما بعد يوم ،حيث فتحت الباب للموظفني
والعاملني السعوديني واملقيمني ليدرسوا فيها ،كما أنها حصلت على االعتماد االكادميي من مجلس التعليم
املهني االمريكية ،وهي ما تزال تتطور باطراد .لكن ما تزال هناك فرص للمزيد من التطور ،فما هي برأيك
مجاالت التطوير التي حتب أن تراها في كلية املجتمع مستقب ًال ؟
ُ
 إن كلية املجتمع كما أراها تتقدم وتنمو بسرعة ،وأنا أقدر ذلك .اني لو قدر لي أن ادرس في كلية املجتمعملدة أطول مما قضيت فيها ،فاني حتما سأكتسب املزيد من اخلبرات من أساتذتي .ان مما أقدره لكلية املجتمع أن
عميدها واألساتذة فيها يزودون طالبها باملعلومات الوافية للحصول على وظيفة وطرق التطور املهني مستقبالً .أنا
اقدر لهم ذلك من صميم قلبي.
 – 3إن تخصصك يا فيصل هو في موضوع شبكات احلاسب اآللي ،واآلن بعد التحاقك بجامعة سان
تقوم مستوى خبرتك التي اكتسبتها في موضوع تخصصك اثناء دراستك في كلية
فرانسيسكو ،كيف ّ
املجتمع؟
 انه مما يفرحني أني تزودت من أساتذتي في كلية املجتمع باملعرفة العلمية واملهنية الكافية .كما ان ممايزيدني فرح ًا أني وجدت عميد الكلية متعاون ويساند مصلحة الطالب ،فهو الذي أعطاني عناوين وروابط
الكليات واجلامعات التي تتعاون معها كلية املجتمع ألحصل على قبول ملواصلة دراستي في تلك املعاهد العاملية.
أنا ال أشك في أن كلية املجتمع قد وفرت ما يكفي من االمكانات واللوازم لطالبها ،لكن أود أن أقترح زيادة
اجلانب العملي للطالب ليزدادوا خبرة ومعرفة فيه.
 – 4نحن نقدر اقتراحك .ما التخصص الذي ستختاره في دراستك في الواليات املتحدة؟
 سوف أدرس لنيل درجة البكالوريوس ثم بعدها املاجستير في موضوع شبكات احلاسب اآللي. – 5كيف ستقدم خدماتك لوطنك مستقب ًال بعد عودتك من الواليات املتحدة؟
 -أحب أن التحق بالعمل في كلية املجتمع بجدة وأمنح خبرتي لطالب الكلية.

افتتاح

بشطر الطالبات بجدة

افتتحت كلية املجتمع بجدة فرعها للبنات في جامعة امللك عبد العزيز في هذه السنة الدراسية احلالية
1435 - 1434هـ .وتهدف هذه اخلطوة الى منح الفتيات السعوديات فرص ًا ليتزودن بالعلم واملعرفة
واملهارات االحترافية ليشاركن في بناء املجتمع .وفي السنة االولى التي تسمى السنة التحضيرية سيتم
تدريس اللغة االجنليزية والرياضيات املستوى األول في الفصل الدراسي األول ،واللغة االجنليزية والرياضيات
املستوى الثاني باإلضافة الى مادة علوم احلاسـب اآللي في الفصل الدراسي الثاني .واستعداداً لبرامج التخصص
في السنة الدراسية القادمة ،فقد تقرر حالي ًا إعتماد برنامجي شبكات احلاسب اآللي واحملاسبة.

كلمة سعادة عميد
ليكن طالبنا مستقب ً
ال م��ن حملة امل��ؤه�لات
االحترافية املعترف بها عاملياً.
ان املؤهالت االحترافية متنح درجات التخرج االعتيادية
متيزاً وتضفي عليها مكانة رفيعة .وذل��ك لكونها جتعل
حاملها عملة ن��ادرة مطلوبة ،لتخصصه الدقيق النادر،
وه��ذا يجعله صاحب اليد العليا في الوظائف ،حيث
تضمن له التوظف في املراكز املرموقة .ان مجال الشهادات
االحترافية يتسع ي��وم� ًا بعد ي��وم ،ل��ذا جن��د الكثير من
الطالب يتجهون اليوم للحصول عليها .وهذه الشهادات
االحترافية التتوقف عند حصول الطالب على معلومات متعلقة بتخصص ما ،امنا تتعدى
ذلك الى تدريب نوعي مهني يشحذ مهارات الطالب ليجعلها خاصة ون��ادرة ،وهذا ما
يبقي صاحب احلرفة ماهراً متمكن ًا من تخصصه النادر الدقيق ،ومطلوب ًا في وظيفته .ان
التغير االقتصادي في العالم قد فتح مجاالت عديدة ،والتي تتطلب املزيد من التدريب
االحترافي .وهذه دعوة للشباب السعودي للحصول على مستقبل منير بحصولهم على
الشهادات االحترافية املعروفة واملعترف بها عاملياً .فمث ًال في مجال تقنية املعلومات هناك
شهادات مايكروسوفت ،أو شهادات سيسكو ،أو شهادات اوراكل .وفي مجال احملاسبة،
شهادات  ACCAأو  CIMAأو  .CFAوفي مجال ادارة املوارد البشرية شهادة  ،CIPDأو
شهادة  CIIفي مجال التأمني.
هذه هي احلاجة امللحة في الساعة الراهنة للتطلع لنيل الشهادات االحترافية السالفة
الذكر التي متنح حاملها املردود اجلزيل .وهنا يجب االنتباه الى ان جيلنا احلالي سيواجه املزيد
من التحديات والعوملة أكثر مما واجهته االجيال السالفة .وعليه فحامل الشهادة االحترافية
سيكون في منجى من هذه التحديات بل سيغدو مواطن ًا عاملي ًا تتناغم وظيفته مع متطلبات
السوق العاملية .وهذه ميزة سيحوزها حامل الشهادة االحترافية الن جناحه سيبلغ الذروة.
د .أحمـد صالح العبدالوهـاب

كلمة عميدة شطر الطالبات
مبناسبة افتتاح كلية املجتمع بشطر الطالبات
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله  ..أما
بعد  ...فإن العام الدراسي (1435-1434هـ) هو تاريخ ميالد وبدء عمر هذه الكلية
الوليدة اجلديدة كلية املجتمع بشطر الطالبات  ..فلم يعد مبستغرب أن نسمع بني ال َف ْي َنة
خصوصا تلك التي تهتم بتنمية املرأة
واألخرى عن افتتاح العديد من املشاريع التنموية
ً
السعودية ،وذلك لم يكن ليتأتَّى لوال ُ
فضل اهلل أو ًال ثم الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع
التعليم العالي في مملكتنا العزيزة لتوطني التعليم ونشر العلم واملعرفة بتوفير بيئة عالية
املستوى تضمن حق التعليم للجميع  ،فها هو ذا َد ْي� ُ
�دن حكومتنا الرشيدة أفعال تسبق
األقوال ،مدركة أهمية التعليم ،و ُمولية العلم وطالبه ُج ّل االهتمام لتؤدي اجلامعة من خالل
كلياتها رسالتها التعليمية وتقدم البرامج التي تكون لبنة أساس في بناء املجتمع وتصب
مخرجاتها في صالح الوطن .
وإن افتتاح كلية املجتمع بشطر الطالبات ماهو إال لتقدمي رسالة التعليم العالي باململكة،
وممارسة دورها املجتمعي ونشر ثقافة أن اجلامعة في خدمة املجتمع ،وإبراز جوانب االنتماء
الوطني الواجب على اجلميع ،وتوصيل الرسالة إلى املجتمع من خالل الطالب والطالبات
الذين يتم إعدادهم ليكونوا ذوي كفاءة عالية مؤهلني فن ًّيا ومهن ًّيا باستخدام أجود أساليب
التعليم والتعلم وتقدمي البرامج التي تسعى ملواكبة التغيرات احلديثة في سوق العمل .
مبارك لنا منظومة شطر الطالبات هذه اإلضافة املتميزة ،وعلى بركة اهلل.
د .هناء عبدالله النعيم
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منجزات جديدة
التاحة الفرصة
لخريجي
لمواصلة دراساتهم
ُأنشئت كلية املجتمع بجدة الع��داد الكوادر الوظيفية
الوسطية التي تغني قطاعي العمل العام واخلاص باليد العاملة
املتدربة وسد احلاجة املتنامية في سوق العمل السعودي .غير ان
هذا الهدف اليقف حاجزاً أمام من يرغب من الطالب اخلريجني
في مواصلة دراسته واحلصول على شهادات البكالويوس وما
بعدها لزيادة املهارات واخلبرات في املجال الذي تخصص فيه
الطالب أومجا ًال قريب ًا منه .وقد بذلت كلية املجتمع قصارى
اجلهود وما زالت تبذل في فتح الطريق ملن يرغب من خريجيها
في مواصلة دراسته .وفي هذا املضمار عقدت الكلية اتفاقيات
مع العديد من اجلامعات داخل البالد وخارجها لقبول خريجي
الكلية في هذه اجلامعات ملواصلة حتصيلهم العلمي لشهادات
علمية عليا على مبدأ احتساب مدة دراستهم وما درسوه في
كلية املجتمع من مقررات ،وامتام املواد املتبقية التي تؤهلهم
للحصول على شهادة البكالوريوس وما بعدها .فقد صرح
س��ع��ادة عميد الكلية د .أحمد العبدالوهاب أن��ه مت عقد
االتفاق النهائي مع جامعة ادارة االعمال والتقنية بجدة (وهي
جامعة خاصة) على قبول خريجي الكلية الذين يحوزون على
معدل تخرج عام  %70على األقل ،في مجاالت تخصصهم.
ويقضي الطالب سنتني الى ثالث سنوات في هذه اجلامعة بعد
تخرجه من كلية املجتمع للحصول على شهادة البكالوريوس،
وميكن للطالب التقدمي الى وزارة التعليم العالي للحصول على
منحة دراسية لتغطية مصاريف الدراسة في هذه اجلامعة .ومما
يجدر ذكره أن العديد من خريجي كلية املجتمع قد قبلوا فع ًال
في تلك اجلامعة .وكذلك مت االتفاق مع جامعة الفيصل على
استقبال خريجي الكلية من قسم ادارة االعمال المتام دراستهم
لديها .كما مت مسبق ًا االتفاق مع كلية احلاسبات بجامعة امللك
عبدالعزيز مبعادلة شهادة خريجي كلية املجتمع تخصص
شبكات حاسب وفسح املجال لهم لدراسة البكالوريوس.
والى جانب اجلامعات احمللية ،فانه قد مت ابرام االتفاقيات مع
العديد من اجلامعات االجنبية لنفس الهدف ،فقد مت االتفاق
مع جامعة جريفيث االسترالية على قبول خريجي الكلية على
مبدأ احتساب مدة دراستهم واملقررات التي درسوها وفسح
املجال لهم المت��ام امل��واد املتبقية لشهادة البكالوريوس في
مجاالت التسويق خلريجي تخصص التسويق ،وادارة االعمال
خلريجي تخصصي التجارة االلكترونية والتأمني ،والتجارة
خلريجي تخصصي احملاسبة وال��ت��أم�ين ،وتقنية املعلومات
خلريجي تخصص ادارة الشبكات ،واالوساط املتعددة خلريجي
التصميم والرسم باحلاسب .ولم ُيكتفى بفسح املجال خلريجي
الكلية لنيل شهادة البكالوريوس ،بل تعدى ذلك لنيل شهادة
املاجستير ملن ميلك الطموح ،حيث مت االتفاق مع جامعة
لنتون املاليزية على قبول خريجي الكلية للحصول على شهادة
البكالوريوس بنفس املبدأ املذكور أعاله ،ثم فسح املجال لهم
للحصول على شهادة املاجستير التي تستغرق سنة واحدة
بعد التخرج من البكالوريوس .أما جامعة الهور في باكستان
والتي مدة الدراسة فيها ثالث سنوات فانها تعادل شهادة
خريجي الكلية بشهادة البكالوريوس لديهم ،وعليه ميكن
خلريجي الكلية االلتحاق مباشرة بدراسة املاجستير لديهم.
وهكذا فان كلية املجتمع تعمل بكل ما أوتيت من جهد لفتح
ابواب عديدة ومتنوعة امام خريجي الكلية ممن لديهم الطموح
للتزود من مناهل العلم واملعرفة خلدمة املجتمع ورفعة البالد.
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البرنامج االرشادي العاشــر للطالب
نظمت كلية املجتمع بجدة برنامجها االرش��ادي العاشر
لطالب السنة التحضيرية في كل من البرنامجني الصباحي
واملسائي للعام الدراسي  1435-1434هـ  ،وركز البرنامج
على تعريف الطالب اجلديد بخصائص املرحلة اجلامعية التي
تختلف جذري ًا عن ما قبلها من املراحل .فالطالب بحاجة
ماسة إلى معرفة الكثير عن محيطه اجلديد وتعلم املهارات
التي تساعده على النجاح في هذه املرحلة واالنتقال منها إلى
احلياة العملية ليكون فرداً منتج ًا نافع ًا لنفسه ووطنه وأمته.
وقد حددت الكلية أهداف البرنامج فيما يلي:
 -1مت تعريف الطالب باجلامعة والكلية التي ينتمي إليها
وأنظمتها وأقسامها وبرامجها العلمية وطبيعة الدراسة فيها
واألنشطة الفصلية والالفصلية التي تقيمها الكلية ودور
اللجان الطالبية فيها.
 -2مت تزويد الطالب ببعض املعلومات املهمة واملهارات الدراسية األساسية التي تساعده على النجاح والتفوق.
 -3مت توجيه ومساعدة الطالب في حتديد التخصص املناسب له منذ بداية التحاقه بالكلية وتعريفه باحتياجات سوق العمل
والفرص الوظيفية في القطاعني العام واخلاص.
 -4رفع الروح املعنوية للطالب وتشجيعه على طلب العلم والتخطيط السليم ملستقبله وتوثيق صلته بأساتذته ومحيطه اجلديد.
وقد شملت فعاليات البرنامج تقدمي عرض موجز عن نشأة كلية املجتمع بجدة والتعريف بأقسامها وتخصصاتها ،والتعريف
بنظام التعليم اإللكتروني بالكلية واللجان الطالبية وأنشطتها وادارة شؤون الطالب وخدماتها.

البرنامج االرشادي األول لطالبات
أقامت كلية املجتمع بجدة برنامجها االرشادي االول لفرع البنات  ،حيث مت توضيح وعرض انظمة ولوائح جامعة امللك
عبد العزيز وكلية املجتمع .كما مت تقدمي شرح واف لبرامج الكلية والتخصصات املتوفرة فيها حالي ًا وذلك الرشاد الطالبات
وتنويرهن بخصائص كل برنامج من برامج الكلية ليتسنى لهن االختيار املناسب لتخصصهن ،مع مراعاة حاجة سوق العمل
وتوفر فرص التوظف في القطاعني اخلاص والعام.

دورة تدريبية للعاملين في شركة االتحاد للتأمين

نظمت كلية املجتمع بجدة دورة تدريبية ملنسوبي شركة االحتاد للتأمني بجدة ملدة أسبوع في الفترة من .2013/11/14 -10
تناولت الدورة املهارات اخلاصة بفن التعامل مع اجلمهور وأخالقيات العمل ومهارات االتصال .متيزت الدورة بحضور منتظم
ملجموعة من املتدربني بلغ عددهم  20متدرباً .قدم الدورة اثنان من أعضاء هيئة التدريس املتميزين بكلية املجتمع بجدة وهما د.
ميهوب عبد العظيم ميهوب و د .إسالم املرابط .وفي ختام الدورة نظمت الكلية حفلة حضرها سعادة وكيل الكلية للتطوير د.
محمد بالبيد حيث شكر املشاركني في الدورة من مدربني ومتدربني ومت توزيع شهادات احلضور.

محاضرات عامة في قسم المواد العامة
ابتدأ قسم املواد العامة بكلية املجتمع بجدة بتقدمي محاضرات عامة في مجال تدريس اللغة االجنليزية لالساتذة كل اسبوعني
برعاية وكيل الكلية د .محمد أحمد الشمراني .ويهدف ذلك النشاط الى تبادل اخلبرات في مجال تدريس اللغة االجنليزية لغير
الناطقني بها والتعرف على مستجدات ذلك املوضوع .ومن املؤمل ان يفيد هذا البرنامج اساتذة اللغة االجنليزية ويزيد من معلوماتهم
ومهاراتهم.

100002945-Asda'a8.indd 2

3

العدد الثامن  -يناير 2014م

مجلس التعليم المهني
االمريكي  COEيدعو
ليكون
عميد
أحد أعضاء فريقهم
طلب مجلس التعليم املهني االمريكي من سعادة عميد كلية
املجتمع بجدة د .أحمد العبدالوهاب ليكون أحد أعضاء فريقهم لزيارة
كلية املجتمع بجازان التي تسعى للحصول على االعتماد االكادميي من
املجلس املذكور .وفي هذا الصدد ،فان د.أحمد العبد الوهاب وافق على
هذا العرض وهو على اتصال مع د .الكسندر وتنج – املديرالتنفيذي
املشارك في مجلس التعليم املهني االمريكي ،حيث مت بعث أ /آصف
أحمد ،عضو هيئة التدريس في كلية املجتمع بجدة وهو عضو معتمد
لدى املجلس االمريكي ليكون أحد افراد الفريق الزائر لكلية املجتمع
في جازان .وقد شارك أ /آصف ضمن الوفد االمريكي في عملية تقومي
مسايرة كلية املجتمع بجازان مع املعايير القياسية للمجلس االمريكي
ملنح االعتماد االكادميي لهم ،اضافة ملشاركته في إجراء املقابالت واعداد
التقارير النهائية املتعلقة بذلك .وكان رئيس الوفد االمريكي الزائر أ/
ال��س��االزار من تكساس وعضوية السيدة /مي بري من تنسي .ومما
يجدر ذكره أن كلية املجتمع بجدة كانت هي كلية املجتمع السعودية
االولى التي حصلت على االعتماد االكادميي من مجلس التعليم املهني
االمريكي .ومنذ ذلك احلني فهي تعتبر عضو ممثل ومشارك للمجلس
االمريكي في تقدمي خدماته ،وهذا ما عزز العالقات بني الكلية واملجلس
املذكور.

تميز في تنفيذ ومتابعة الخطة اإلستراتيجية

نيابة عن منسوبي كلية املجتمع بجدة ،تسلم سعادة وكيل الكلية للتطوير د .محمد عبداهلل بالبيد شهادة شكر
وتقدير من سعادة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية أ .د .عبد الرحمن عبيد اليوبي على  جهود الكلية املتميزة في
تطبيق ومتابعة اخلطة االستراتيجية الثانية جلامعة امللك عبد العزيز والتواصل مع اجلهات املسؤولة عن ذلك .وقد
مت تكرمي الكلية ضمن فعاليات ملتقى التخطيط االستراتيجي الذي أقامته وحدة التخطيط االستراتيجي بوكالة
اجلامعة للشؤون التعليمية والذي عقد في يوم األحد  5صفر  1435هـ في قاعة املستشفى اجلامعي .اجلدير بالذكر
أن اخلطة االستراتيجية الثانية جلامعة املؤسس قد بدأت في عام  1431هـ ومن املقرر أن تنتهي بنهاية العام الدراسي
احلالي  1435هـ .

في االجتماع السنوي لمجلس
الحسن بن الهيثم مشاركة
هو أبو علي احلسن بن احلسن بن
الهيثم التعليم المهني  COEفي الواليات المتحدة
املولود في البصرة عام 965م ،واملتوفى في
القاهرة عام  .1040يسمى باسمه الشائع
“ابن الهيثم” كما يكنى “البصري” نسبة
ملكان والدته في مدينة البصرة ،اما االوربيون
فيعرفونه باسم احلسن .يعد احلسن بن الهيثم
من ابرز العلماء املسلمني املبرزين في مجال
العلوم الطبيعية والرياضيات والفلسفة في
العصور الذهبية للحضارة االسالمية .وقد
كان معروف ًا بدراساته وما أضافه من إضافات
مهمة في مجاالت البصريات وفيزياء الضوء
وطب العيون والفلك والرياضيات والفلسفة
واعتماد دق��ة املالحظة العلمية واالس��ل��وب
العلمي في دراس��ة ال��ك��ون .ول��غ��زارة انتاجه
العلمي سمي أيام العصور الوسطى في اوربا
باسم “بطليموس الثاني” وسمي كذلك
بـ “الفيزيائي” .ومن جملة أعماله العلمية
كتاباته التي تضمنت تعليقاته واستدراكاته
النافذة على أعمال كل من أرسطو وبطليموس
والرياضي االغريقي اقليدس.
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شاركت كلية املجتمع بجدة ممثلة بكل
من سعادة عميدها د .أحمد العبدالوهاب،
وسعادة الوكيل للتطوير د.محمد بالبيد،
ف��ي االج��ت��م��اع ال��س��ن��وي ملجلس التعليم
املهني االمريكي الذي عقد في الواليات
املتحدة في الفترة  8 – 6نوفمبر .2013
وقد شارك كل من سعادة العميد وسعادة
الوكيل للتطوير في فريق برامج التدريب،
وم��ع��ارض التحضير ل��ل��دراس��ة ال��ذات��ي��ة،
وب��رام��ج التقرير السنوي وورش��ة الدراسة
الذاتية .واشتراك الكلية في هذا االجتماع
الزامي لكل الكليات التي حصلت على
االعتماد االك��ادمي��ي م��ن مجلس التعليم
امل��ه��ن��ي االم��ري��ك��ي أو ال��ت��ي ف��ي طريقها
ل��ذل��ك .وي��ه��دف ه��ذا االج��ت��م��اع لتزويد
املشاركني باملعلومات واالمور االستراتيجية
لعملية احلصول على االعتماد االكادميي
من املجلس املذكور .ومما يجدر ذكره أن
كلية املجتع بجدة هي الكلية الرائدة على
مستوى اململكة في حصولها على االعتماد
االكادميي من املجلس املذكور عام ،2009

وتعيينها من قبل املجلس االمريكي ممثلة
له ملساعدة أية كلية للمجتمع في اململكة

لكي حتصل على االعتماد االكادميي من
املجلس االمريكي للتعليم املهني.
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تجربتي في تعليم
اللغة االنجليزية
ان تعلم اللغة اإلجنليزية أو
غيرها من اللغات بشكل عام
 ،هي جتربة مثيرة ألي متعلم
للغة  .لقد تعرفت إلى اللغة
اإلجنليزية في سن مبكرة كباقي
أقراني من الدارسني السعوديني
 ،ح��ي��ث ب���دأ وال����دي بجلب
م��واد أساسية ج��دا م��ن كتب
تعلم اللغة اإلجنليزية لألطفال
التي تتضمن اسماء احليوانات واألماكن و احلروف  .من تلك
السن املبكرة ،نشأ عندي احلب لهذه اللغة و تكون لدي نوع
من العالقة التي ظلت مستمرة حتى اآلن .وكانت هذه العالقة
اخلاصة هي القوة الدافعة لي في تعلم اللغة اإلجنليزية وما آلت
اليه االمور من اتخاذي تعليمها مهنة لي .ونتيجة لذلك  ،فأنا
اآلن أستاذ مساعد لتعليم اللغة اإلجنليزية في كلية املجتمع
بجدة.
عشت في أستراليا عدة سنوات للقيام بدراساتي العليا،
وخ�لال تلك الفترة أتيحت لي الفرصة للعمل مدرسا للغة
اإلجنليزية العامة و اللغة اإلجنليزية األك��ادمي��ي��ة لطالب من
شتى بلدان العالم .وقد زادتني تلك التجربة خبرات غزيرة
وذلك لتدريسي طالب من جنسيات مختلفة والذين لديهم
احتياجات وتوقعات مختلفة  .وبالتالي ،كان التعليم هناك
عندي أكثر صعوبة من تدريس اللغة اإلجنليزية في اململكة
العربية السعودية ،وذلك للحاجة لتلبية احتياجات مختلف
املجموعات العرقية .باإلضافة إلى ذلك ،فان ادارة مركز اللغة
الذي عملت لديه قد أقر تبني وادخال تكامل التقنية في مجال
تدريس اللغة االجنليزية .وفي ضوء ذلك فان املدرسون لديهم
غرفة املوارد التي ميكن للمدرس االستفادة منها في سبيل تعزيز
كفاءة التعليم و تعلم اللغة اإلجنليزية وجعل ال��دروس أكثر
واقعية وممتعة.
د .تركي السلمي

4

زيارة وفد جامعة تبوك
ق��ام وف��د م��ن جامعة ت��ب��وك برئاسة
س��ع��ادة عميد كلية املجتمع بجامعة
تبوك د .محمد احلويطي بزيارة لكلية
املجتمع ب��ج��دة ،وذل���ك ي��وم اخلميس
 4م��ح��رم . 1435وك��ان ه��دف الزيارة
االطالع على التجارب واخلبرات املميزة
لكلية امل��ج��ت��م��ع ب��ج��دة ف��ي م��ج��االت
اعداد اخلطط والبرامج االكادميية وعمل
املقارنات املرجعية .وك��ان في استقبال
الوفد الزائر ادارة الكلية وعلى رأسها
سعادة وكيل الكلية د .محمد أحمد الشمراني ،حيث مت فيها اطالع الوفد الزائر على جتارب كلية املجتمع بجدة واخلبرات التي
حازتها خالل العشر السنوات املاضية منذ نشأتها.

زيارة وفد كلية المجتمع بالعال
استضافت كلية املجتمع بجدة وفداً
من كلية املجتمع بالعال(جامعة طيبة)
م��ك��ون م��ن  20ط��ال��ب� ًا وم��ش��رف�ين اثنني
وب��رئ��اس��ة س��ع��ادة عميد كلية املجتمع
بالعال د .يوسف العنزي وذلك بالتنسيق
مع عمادة شؤون الطالب بجامعة امللك
ع��ب��دال��ع��زي��ز ،وذل���ك ف��ي ي���وم اخلميس
 1435/2/2ه��ـ .وق��د تخلل ال��زي��ارة
جولة ملرافق الكلية والقاعات الدراسية
واملعامل حيث كان في استقبال الوفد
كال من سعادة عميد كلية املجتمع بجدة د .أحمد صالح العبد الوهاب وسعادة وكيل الكلية د .محمد أحمد الشمراني .وقد قدم
سعادة الدكتور /محمد عبد العزيز أمان كلمة للطالب عن أهمية اجلد واستغالل فترة الشباب أعقبها عرض ًا عن الكلية وإجنازاتها
قدمه سعادة د .ميهوب عبدالعظيم .وفي ختام الزيارة أعرب سعادة عميد كلية املجتمع بالعال عن امتنانه حلفاوة االستقبال وقدم
شهادة شكر وتقدير لسعادة عميد الكلية د .أحمد العبدالوهاب معرب ًا عن أمله في مد جسور التعاون والتواصل بني جامعة طيبة
وجامعة امللك عبدالعزيز.

يوم النشاط المفتوح
أق��ام��ت كلية املجتمع ب��ج��دة يوم ًا
احتفالي ًا رياضي ًا على مالعب جامعة
امللك عبد العزيز حيث كان يوم ًا حاف ً
ال
بالنشاط الرياضي والبهجة وذل��ك من
مساء
الساعة  4عصراً حتى الساعة 9
ً
من ي��وم االرب��ع��اء  8صفر  .1435وقد
أش��رف سعادة وكيل الكلية د .محمد
أحمد الشمراني على االلعاب الرياضية
واملسابقات ومبشاركة سعادة د .ميهوب عبدالعظيم عضو هيئة التدريس بالكلية .كما أن هذه االحتفالية قد تشرفت بحضور
سعادة عميد الكلية د .أحمد العبدالوهاب ،هذا اضافة حلضور سعادة وكالء الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية واالداريني وطالب
القسمني الصباحي واملسائي في الكلية .وقد تضمنت فقرات النشاط إجراء العديد من مباريات كرة القدم ،شارك فيها الطالب
واالساتذة واالداريني ،وذلك وسط تشجيع احلضور وابتهاجهم ،وختمت بتوزيع الكؤوس واملداليات عل الفرق املشاركة .وبعـدها
مت إجراء مسابقة ثقافية شارك فيها اجلميع ،ومت توزيع اجلوائز على الفائزين في تلك املسابقة .وقد أعرب سعادة عميد الكلية
مساء بتقدمي العشاء
والوكالء عن شكرهم للجميع على حضورهم ومشاركتهم هذا االحتفال .و أختتم احلفل في الساعة التاسعة
ً
للحضور.

12/30/13 1:50 PM
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My experience with Visit of Tabuk University Delegate
learning English
Learning English
or
languages
in
general is an exciting
experience for any
language learner. I
was introduced to
the English language
at an earlier age as
my father started
bringing very basics
English
learning
books for kids that involve words of animals,
places and letters. From that age, I have
developed a love for this language and
started a relationship that has been going on
till now. This special relationship has been the
driving force for learning English inside and
outside the kingdom and also pursing that as
a professional career. As a result, I’m now an
assistant professor of English education at
KAU.
I lived in Australia for a number of years
doing my postgraduate studies and during
that period I had the opportunity to work
as an English instructor of general and
Academic English to international students.
The experiences were extremely rich due
to the fact that I was teaching different
nationalities, and they had different needs
and expectations. Therefore, teaching there
was more challenging than teaching English
in Saudi Arabia, as I had to cater for various
ethnic groups. In addition, the integration
of technology was more endorsed by the
language center management in Australia.
Teachers had a resource room that any
teacher can utilize in order to enhance
teaching and learning English and make
lessons more authentic and interesting.

Dr. Turki Alsolami

A delegate from Tabuk
University visited JCC on
Thursday 7/11/2013. The
delegate was headed by Dr.
Mohammed Alghowaiti, dean
of Community College of Tabuk
University. The aim of the visit
was to have an idea about
the distinguished experience
of JCC in the fields of
planning, designing academic
programs
and
preparing
referral comparisons. The
delegate was welcomed by
JCC administration headed by the vice dean Dr. Mohammed Alshumrani, who provided them with
all information about the experience and achievements obtained by JCC for 10 years from its
establishment.

Al –Ula Community College Visit
JCC hosted a delegate
from the Community College
(in Alula) of Tayba University
on Thursday 2/2/1435. The
delegate was comprised of 20
students and 5 supervisors
headed by the dean of the
mentioned college, Dr Yousif
Alenezy. That visit was
through the coordination with
the deanship of students’
affairs in KAU. The delegate
was welcomed by the dean of
JCC, Dr. Ahmad S. Alabdulwahab and the vice dean, Dr. Mohammad A. Alshumrani. Within this
visit, Dr Mohammad A. Aman, a JCC faculty presented a speech regarding “the seriousness in
dealing with life and exploiting the youth time”, then a review about JCC and its achievements
has been presented by Dr. Mayhoub Abdulazim, a faculty of JCC. The delegate has toured JCC
departments and viewed the facilities and labs in the college. In the end of the visit, the dean of
Tayba University Community College thanked the warm welcoming, and gave an appreciation
certificate to the dean of JCC, with the hope to strengthen the relation and cooperation between
Tayba University and KAU.

Activity Day
An eventful night was
celebrated in a joyful and
exuberant way by JCC
fraternity at KAU playground
on Wednesday 11th of
December
2013.
Sport
activities started from 4p.m.
till 9 p.m. under the leadership
of vice dean, Dr. Mohammad
A. Alshumrani with assistance
of Dr Mayhoub Abdulazim,
a JCC faculty. The college
Dean, Dr. Ahmed S. Alabdulwahab, graced the occasion. The faculty members, students and
administrative staff observed the day with enthusiasm and zeal. JCC students and faculty
members participated in football match, and cups and medals were granted to the teams took
part in the match. Later, a competition of general knowledge questions was held and prizes
were granted to the winners. The dean and the vice deans of JCC at the end thanked all JCC
faculties, staff and the students who made the sports day celebration a grand success. The
celebration ended with delicious dinner.
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Dean
Offered to be Part of
COE Team Member

Distinguished Participation of
in KAU Strategic Plan

Council on Occupation Education (COE)
requested JCC Dean Dr. Ahmed Alabdul
wahab to be part of the COE team member
for the visit to Jazan Community College
which is seeking accreditation from COE.
Dr. Ahmed in liaison with Dr. Alexander
Wittig - Associate Executive Director of
COE, agreed to send Mr. Asif Ahmed who
is certified member of COE to be part of
the team member. Mr. Asif took part in
the evaluation process of the standards,
interview and exit report. The team leader
was Mr. Al Salazar from Texas whereas the
other team member accompanied with him
was Ms Mae Perry of Tennessee.
Jeddah Community College was the
first community college in Saudi Arabia that
obtained accreditation from COE in 2009.
Since then COE on various occasion has
chosen JCC certified member’s services.
This has led to further strengthening the
relations between COE and JCC.

Ibn
al-Haytham
Abu Ali al-Hasan ibn alHasan ibn al-Haytham (965 in
Basra – c. 1040 in Cairo) was a
prominent scientist and polymath
from the ‘Golden Age’ of Muslim
civilization. He is commonly
referred to as Ibn al-Haytham,
and sometimes as al-Basri, after
his birthplace in the city of Basra.
He is also known by his Latinized
name of Alhzen or Alhacen.
Ibn
al-Haytham
made
significant
contributions
to
the principles of optics, as
well as to physics, astronomy,
mathematics,
ophthalmology,
philosophy, visual perception,
and to the scientific method.
He
was
also
nicknamed
Ptolemaeus Secundus (“Ptolemy
the Second”) or simply “The
Physicist” in medieval Europe.
Ibn al-Haytham wrote insightful
commentaries on works by
Aristotle, Ptolemy, and the Greek
mathematician Euclid.
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On behalf of JCC staff members, the Vice Dean for Development Dr. Muhammad
Balubaid has received a plaque of appreciation from the Vice President for Academic
Affairs, Dr. Abdurrahman Alyoubi, for the distinguished efforts, cooperation and
performance of JCC during the second strategic plan of King Abdulaziz University.
The award took place on Sunday 5th of Safar 1435 H corresponding to 8th of
December 2013 during the strategic planning forum held in the auditorium of KAU
hospital by the strategic planning unit of the vice presidency for academic affairs.
The second KAU strategic plan started in 2009 and is due to be completed by the
end of this academic year 2013-2014.

Participation
in COE Annual Meeting in USA
JCC

Dean,

Dr.

Ahmed

Alabdulwahab and JCC vice
dean, Dr. Balubaid participated

in COE annual meeting which

was held during November 6-8,
2013. They took part in team

training programs, preparing selfstudy exhibits, annual reporting
programs

and

self-study

workshop. The participation was
mandatory for all the colleges
which

are

either

accredited

to COE or in the process of
obtaining
annual
on

accreditation.
meeting

Occupational

of

This

Council
Education

(COE) was aimed at providing

information and strategies for the
whole process of getting COE

accreditation. JCC has been

the pioneer in KSA in obtaining
COE accreditation in 2009 and
COE certified members of JCC

have facilitated other community
colleges of the kingdom in
obtaining COE accreditation.
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New
Achievements for its
Graduates towards
Higher Degrees
One of the missions of JCC is to upgrade
the knowledge and skills of medium level
staff in order to enrich public and private
sectors in the Saudi labor market with the
well trained educated manpower. JCC
provides new avenues to its graduates who
are willing to continue their studies for higher
degrees and acquire more experience in
their specialization. Recently, JCC took a
new venture to find new opportunities for
its graduates to join higher degree studies
on the basis of credit transfer, where the
time the graduates spent and the courses
they studied in JCC will be accounted.
JCC dean Dr. Ahmad Alabdulwahab has
announced that the college has come to
an agreement with several universities
to accept our graduates on the credit
transfer basis, recently with University of
Business and Technology (UBT) in Jeddah
(a private university). This university
has agreed to accept JCC graduates of
average graduation grade 70% at least
to spend 2-3 years in order to get BA or
BSc degrees in their specialization. Also,
the students can apply to the Ministry of
Higher Education for scholarship award
to meet the expenses when joining the
UBT. However, recently several of JCC
graduates have joined The UBT. Similarly,
JCC has signed another agreement with
Al-Faisal University in Jeddah to accept
our graduates in its Business department
to get bachelor degree. Also, it was agreed
previously with College of Computer in
KAU to accept JCC gradates of Computer
Networking to get BSc degree on credit
transfer basis.
Besides cooperating with the local
universities, JCC has come to an
agreement with several foreign universities
abroad to accept our graduates on
the credit transfer basis. One of these
universities is Griffith University in
Australia which will accept our graduates
to pursue bachelor degrees in different
programs, such as in marketing, for the
one who graduated with this specialization
in JCC. Similarly, JCC graduates will be
accepted from E-commerce and insurance
specializations. For instance BIT graduates
of JCC will be accepted to pursue
Marketing , Accounting and Insurance
programs,
graduates
of
computer
networking in IT program, and graduates
of computer graphic design in multimedia
program. In all these studies, the students
have to spend 3 years to complete the
mentioned programs. Moreover, JCC has
agreed with Linton University in Malaysia
to accept JCC graduates in one year MSc
program after graduating with BSc degree
in that university on credit transfer basis.
However, Lahore University in Pakistan
has already accepted JCC graduates
directly in its Master program since the
university has considered JCC associate
degree as equivalent to its bachelor degree.
Therefore, JCC has opened more options
for its graduates to fulfill their ambition for
a brighter future and ultimately to serve the
society and develop the country.
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The 10th Orientation Program for

2

Boys’ Campus

JCC has organized the 10th orientation
program for its new students of the
morning and evening groups for 2013-2014
academic year. It was focused on new
students’ awareness about the nature of
the university status in education which is
different from those of the schools. The new
students were informed about the university
environment, and how to learn the various
skills that help them to gain success in their
study aiming to create productive individuals
in the society.
The college has identified the objectives of
the program as follows:
– The students were introduced to JCC and KAU regulations and scientific programs, curricular
and co-curricular activities and the role of the student committees.
– The students were provided with some important information and basic academic skills that
would help them to succeed and excel.
– The students were given proper guidance to select the appropriate specialization from the
beginning of joining JCC and were made aware of the needs of the labor market and career
opportunities in the public and private sectors.
JCC dean raised the morale of the students and encouraged them to seek knowledge and the
proper planning for their future, besides strengthening their relation with the teachers and the
new medium.
In the program, a brief history of JCC has been presented, and its departments and the available
specializations were mentioned, besides defining the distant learning system (EMES) used by
the college. Also, students’ committees and their activities, besides the services presented by
the students’ affairs administration were clarified to the students.

First Orientation Program

for Girls’ Campus

JCC organized orientation program for girls to make them familiar with KUA and JCC
policies, regulations and programs. In the program, the girls were given proper guidance
to select the appropriate specialization from the beginning of joining JCC, and were made
aware of the needs of the labor market and career opportunities in the public and private
sectors.

Training for Employees of Al-Ettihad Insurance Company

JCC has conducted a training course for the employees at Al-Ettihad Insurance Company
in Jeddah. The core of the training was about communication skills, work ethics, and the art
of dealing with public. 20 trainees have attended the course that lasted for one week from 1014/11/2013. The speakers were Dr. Mayhoub Adul Azim Mayhoub and Dr. Islam Al-Murabit. At
the end of the training, JCC vice dean for development Dr. Muhammad Balubaid thanked all
the participants and distributed attendance certificates.

GRC Started ELT Seminar
GRC department started ELT (English Language Teaching) seminar fortnightly under the
aegis of Dr. Mohammad A. Alshumrani, the vice dean of JCC. The sole purpose was to give
opportunities to the teachers of English to exchange their professional experiences on some of
the most recent EFL / ESL issues. Such an academic open discussion will have far-reaching
impact on both teachers’ knowledge and skills.
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Interview with

Graduate

(Interviewer: Dr.Jameel Ahmad)
Mr. Faisal Aloufi, a CIT graduate from JCC admitted in San
Francisco State University, USA to pursue his bachelor
degree in Computer networking.
Would you like to tell us about your experience at JCC
in terms of learning environment, expertise of teachers
and teaching methodologies?
First of all I would like to thank you for giving this opportunity. My
experience with JCC was very nice. I got much support and learning
experience from JCC faculties.
You know that JCC is expanding. It has opened door for Working
class Saudis and for expatriates. It is accredited to COE. It provides
ample opportunities and facilities to the students. But there are
always rooms for improvements. What kinds of improvements
would you like see at JCC?
JCC is moving fast and growing better and better. I really appreciate
it. When I interact with JCC faculties, I feel I would have learned more
if I had stayed a little longer. JCC dean and faculties gave me more
information about jobs and future careers. I really appreciate them
from the core of my heart.
Your specialization is Computer Networking. How would you
describe your experience with Computer Networking at JCC?
It was very nice that JCC faculties in CIT gave me enough knowledge
and professional information. I’m so glad that the dean is also very
supportive. He gave me the links of the colleges to which JCC has
affiliation and JCC graduates can be considered for admission. There
is no doubt that JCC has all kinds of facilities for the students. I’m fully
convinced with Computer Networking but it will be better if a little more
practical experience and expertise are rendered to the JCC students.
I appreciate your suggestions. What specialization are you going
to opt for in the United State?
I will do bachelor and master degrees in Computer Networking.
How are you going to render your services to this nation after
getting back from the United State?
I would love to join Jeddah community college and let the students
benefit from my experience.

Opening of

Girls’ Campus

JCC has opened its girls’ campus in 2013, which is located at KAU’s
main campus. The aim is to provide equal opportunities to the girls
in order to equip them with knowledge and professional skills so that
they can better contribute their bits to the society. In the first year, that
is called the preparatory year, students study level 1 of English and
Math in the 1st semester. In the 2nd semester, they study level 2 of
English and Math in addition to Computer Science. Just to begin with
the specialization, only Computer Networking and Accounting will be
opened next year.

Dean’s Message
Be a prospective student of globally
recognized professional qualification
Professional qualifications have an edge
over plain degree courses. They offer higher
chances of getting a lucrative job. Their
scope is globally increasing and hence a
large number of students opt for them. These
professional qualifications lay emphasis not
only on imparting relevant knowledge but also
on vocational specific training and honing
special skills the students really require to
survive and excel in their professional career.
The changing global economy is opening up newer areas that require
more and more trained professionals. The Saudi students can brighten
their future with some of the well-known globally recognized professional
qualifications: IT qualifications include Microsoft certification, Cisco
certification and Oracle certification. In Accountancy, the professional
qualifications include ACCA, CIMA and CFA. CIPD in Human Resource
Management and Professional qualification in Insurance includes CII.
This is the need of the hour to look towards the aforesaid professional
qualifications. These professional qualifications make one’s career
more rewarding and lucrative. In fact, the future awaiting us will be
more challenging and globalized than for any previous generation.
So, anyone who obtains professional qualification will get better and
better and will be transformed as a global citizen. His expertise will
correspond well to the needs of the global market. He will make a
difference and his success will be at zenith.

Dr. Ahmed Alabdulwahab

Dean’s Message, (KAU Girls’ Campus)
On occasion of opening JCC – Girls’ Section
In the name of Allah, praise be to Allah, prayer and peace be upon the
Messenger of Allah, and his family and his followers.
The academic year (2013-2014) is the date when JCC girl’s campus
is founded. It is no longer surprising to hear from time to time for the
opening of many development projects, especially those pertinent to
the development of Saudi women, and this comes by the grace of Allah
first, and then by the great support received by the higher education
sector in the kingdom to nationalize education and disseminate of
science and knowledge by providing an environment of high-level to
ensure the right to learn for all. Here is the policy of our government
that manifest “ acts precede words” , recognizing the importance of
education, and paying a great attention for education and students
that facilitate the mission of the university and colleges to offer their
programs that are considered as a base to build the society and to
pour their outputs in favor of the nation.
Opening JCC girls’ section is a translation of the role of the university
to offer high education in the kingdom, revealing its social role in serving
the society, and to highlight aspects of national affiliation that should
be for everyone, besides delivering its message to the society through
educating the students, males and females. They will be prepared to
be highly qualified individuals technically and professionally using the
best means in learning and teaching, and presenting programs that
seek to keep up with recent changes in the labor market.
Congratulation to female section for this distinguished addition.
And God’s blessing.

Dr Hanaa Abdullah Alna’eem
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