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م القرآن وزين إلانسان بنطق اللسان ، وعلمه بالقلم ما لم يكن يعلم،،  
َّ
 الحمد هلل الذي َعل

 زميالتنا الفضليات،، ومنسوبات الكلية جميعا ،، بناتنا الخريجات  ،،,, الكريماتضيفاتنا 

 ,,  بتحية إلاسالم تحية أهل الجنة تحية يوم يلقونه سالمأحييكن                         

 عليكم ورحمة هللا وبركاتهالسالم 

 فيه تحتفل الذي اليوم في بلقائكن ونسعد نتشرف إذ ، الطيب غرسنا ثمار  لجني عام بعد عاما اللقاء ويتجدد

   ( هـ1438/1439 ) الدراس ي للعام السادسة الدفعة بتخريج ، الطالبات شطر  ، بأملج الجامعية الكلية
 .,الكريم الحفل أيها

 بناتهن وتابعوا وسهروا عانوا الذين ، الخريجات ألهالي ، العزيزة املناسبة بهذه التبريكات وأسمى التهاني خالص أقدم

 .واثقة بخطوات السلم يرتقين وهن ونشاهدهن ، اليوم هذا في تكريمهن ليتم ، نجاحهن تم حتى
 وكفاءتها قدرتها وأثبتت ، منزلة أعلى العلم من تبوأت وقد السعودية املرأة نرى  أن العين ويقر  الصدر  يثلج مما أنه  

  ، والتخصصات املجاالت مختلف في
ً
 . الرشيدة حكومتنا قبل من لها منحت التي العظيمة الفرص من انطالقا

 وحكومتنا ، ألامين عهده وولي -هللا حفظه – سلمان امللك ، البالد أمر  لولي والعرفان الشكر  بخاص نتوجه كما
 ممثلة تبوك لجامعة بالشكر  أتوجه كما . وعطاء وبذل وتوجيه دعم من ، والتعليم للعلم يقدمونه ما على ، الرشيدة

 ووكيل ، الجامعة وكالء السعادة وأصحاب ، الذيابي مفرح بن هللا عبد الدكتور  ألاستاذ الجامعة مدير  معالي في
 ومن ، الكليات لسائر  املتواصل دعمهم على ، الحميري  هللا عبيد بن القادر  عبد الدكتور  ألاستاذ سعادة الفروع
 هذا أبناء ونهوض خدمة في املشهود دورها لها علمية صروحا الكليات تلك أضحت حتى ، الفروع كليات ضمنها

   . الغالي الوطن

 



 تشارك في املسيرة التنموية لبالدنا في إطار مقتضيات الدين وضوابط ألاخالق وتقاليد املجتمع
ً
بفضل ,, لتكن عنصرا فعاال

 من هللا ، ثم بفضل الجهود التي بذلت من
قبل  سعادة الدكتور علي القرني العميد ألاول للكلية ، ووكالة الكلية شطر الطالبات ، وأعضاء هيئة التدريس ، وجميع 

 .  منسوبي الكلية ، بقيادة الدكتورة  نجوى مفوز الفواز الدؤوبة في عملها ونشاطها
وألاساتذة الذين لم يألو جهد في إعطاء ما لديهم من جهد وسهر وخبرات علمية وعلمية لطالباتها ، فأتقدم بالشكر لهن على 

 .  ما قدموه للخريجات من برامج أكاديمية متطورة، وتخطيط ودعم لألنشطة
 :ابنتي الخريجة

إني أشعر اليوم أن محافظة أملج  تتألق بتخرِجك ، وتفرح اليوم لفرِحك ،، فهنيئا لِك تخرجك ، إننا اليوم ونحن نتقدم لك 
بالتهنئة ، نوصيك بتقوى هللا في السر والعلن ، وإلاخالص في القول والعمل ، فأنِت اليوم تحملين رسالة سامية تتجلى في 

 .العطاء للوطن الحبيب 
َحق  **    فلألوطاِن في دِم كِل حر   

َ
 وديٌن مست

ْ
 يٌد سلفت

 .كما أوصيك باملشاركة بعلمك في مسيرة رفعة الوطن ؛ لنظل في مقدمة الركب بفكرنا املتميز ألاصيل  
فإننا كلنا أمل في خريجاتنا النابهات بأن يستغلوا ما حباهن هللا عز وجل من قدرات شخصية ، ومميزات ذاتية ، في 

الاستفادة من جميع التطورات التكنولوجية في عصرنا الحديث ، ويسخرها كل منهن في مجاله ، لتنهض في ذاتها ، وبه يتقدم 
 .  الوطن ، وتسعد ألامة كلها بإذن هللا 
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 وأدام على بالدنا أمنها وإيمانها.. وفق هللا ولي أمرنا وولي عهده 

 عميد الكلية الجامعية بأملج
سمير بن عبد هللا نوح. د  



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العاملين

 السراج املنير عدد ما تعاقب الليل والنهار عليه أفضل الصالة والتسليم والصالة والسالم على سيدنا محمد سيد أهل الجنة

   .ووفاء حب بكل سقيناه غراس بعد جنيناها ثمار  يا الخريجات بناتي-
 فلذات بتخرج قلوبنا غمرت التي الفرحة هذه نتشارك ونحن معنا بوجودكن سعدنا لكم النجيبات الطالبات أمهات-

 .أكبادكن

 .املجتمعية الخدمة تحقيق في بأملج الجامعية الكلية رؤية تحقيق في معنا عملتم يامن النجاح شركاء الكرام ضيوفنا-
 أنتم وها وأجزلتم أعطيتم البحر  في الحيتان لكن تسبح يامن متميزة كوكبة يا ألافاضل التدريس هيئة أعضاء زميالتي-

 وجهدهن وقتهن سخرن  اللواتي التعليمية العملية املخرجات عصب كونكنب والفخر؛ ألاجر  من العطاء هذا تحصدون 

  الوطن لخدمة
ً
 .الشامخ الصرح هذا لخدمة ثم أوال

 العلمية املجاالت كافة في متميز  اداء لتحقيق لكن شعار  الدؤوب العمل اتخذتم يامن إلاداريات الكلية موظفات أخواتي-

 .وإلادارية

 .واملساء الصباح في الكلية هذه أمن خدمة في جهدكن كل بذلتم يامن املتفانية والروح الراصدة العين ألامن موظفات وأنتم-

  الكريم الحفل أيها

 بعد أما                ،، وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 هنا ,املستقبل ورؤية الحاضر  طموح ,مستقبلها ولبنات حضارتها صناع ألاحمر  البحر  عرائس بفتياتها اليوم حورائنا تحتفل
 الكلية أقسام في طالباتها من السادسة دفعتها تخريج وهي هـ1439-1438 للعام منجزاتها أهم حيث بأملج الجامعية بالكلية
 والبالغ آلالي والحاسب والتمريض وألاحياء والرياضيات العربية واللغة والترجمة واللغات إلاسالمية الدراسات وهي العلمية

 طالبة 422 عددهن



 نشر  في تبوك جامعة رؤية وليجسدن-هللا بإذن– املشرق  املستقبل وإلى الوطن إلى وتزفهن بهن لتفخر  العطاء  من عام بعد
  سينعكس والذي املجتمع، احتياجات وتلبية الجديدة املعارف

ً
 مع يتناسب بما القريب املستقبل في النتائج حصد على إيجابا

  وسيظهر  ، م2030 السعودية العربية اململكة رؤية
ً
 أهنئ املناسبة هذه وفي .املعطاء الوطن هذا وبنات أبناء مستوى  على جليا

 ينتظر  والبناء، والبذل العطاء منا ينتظر  الغالي وطننا بأن واذكركن بالنجاح حافلة أيامكن يجعل أن الكريم هللا وأسأل خريجاتنا،
  وهمة عزيمة ذو  طموح شباب ينتظر  إياه، وهبنا مما شيئا له نرد أن منا

ً
 إلاسالمية الشريعة على الحفاظ عينية نصب واضعا

 .ونهضته
 دعمهم على تبوك جامعة إلدارة العطاء ألهل بالشكر  أتقدم أن يفوتني ال  ثم نعمة جزيل على تعالى هللا نشكر  املنصة هذه وعلى

  املتواصل
ً
 والشكر  الحميري، عبدالقادر  الدكتور  للفروع الجامعة ووكيل الذيابي عبدهللا الدكتور  الجامعة مدير  معالي في متمثلة

 عميد وسعادة القرني حسن بن علي الدكتور  السابق عميدها في متمثلة ومنسوبيها بأملج الجامعية الكلية عمادة إلى موصول 
 سماء الى بهم والرقي طالباتنا بيد ألاخذ في الجادة ومتابعتهم الدؤوب حرصهم على نوح عبدهللا بن سمير  الدكتور  بأملج الكلية
 الشكر  كل لكن وألامني إلاداري  والكادر  التدريس هيئة أعضاء من بأملج الجامعية الكلية منسوبات جميع وإلى ,واملعرفة العلم

 جميع في نجاحه في ساهم من كل والى قبلكن من الرائعة للجهود والعرفان الشكر  كل التخرج لحفل وللمنظمات ، والتقدير 
 سعود آل عبدالعزيز  بن سلمان امللك الشرفين الحرمين خادم مقام الى ارفعها والتبريكات التهاني آيات أسمى الختام وفي .الاقسام

 من الدفعة هذه تخرج بمناسبة - هللا حفظهما- عبدالعزيز بن سلمان بن محمد ألامير  امللكي السمو  صاحب ألامين عهده وولي

 .ألاغر الوطن هذا ألبناء وحماية رعاية من وبذلوه قدموه ما كل على حسناتهم ميزان في ذلك يجعل ان املولى سائلة الوطن بنات
 العاملين رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر 

 الجامعية بأملج وكيلة الكلية   وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم
 نجوى مفوز الفواز. د



ه العلم قدر  رفع ، هللا إال  إله ال  أن وأشهد ، يعلم لم ما إلانسان علم ، بالقلم علم الذي هلل الحمد
َ
 منزلته وأعلى ، وأهل

ه   أن وأشهد ، بفضله ونو 
ً
 ، والحكمة الكتاب ويعلمهم ويزكيهم آياته عليهم يتلو  ألاميين في بعثه ورسوله، عبده محمدا

 ألانبياء بميراث ظفروا الذين وأصحابه آله وعلى عليه وبارك وسلم هللا صلى ، مبين ضالل لفي قبل من كانوا وإن
 .. بعد أما ، الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن ، واملرسلين

 خريجات .. الفاضالت ألامهات التدريس هيئة وأعضاء ، الكلية أقسام ،مشرفات بأملج الجامعية الكلية وكيلة سعادة
 .. الكريمات الحاضرات  .. الرائعات الحفل

 ..السالم عليكم ورحمة وهللا وبركاته 
ل  ، سامية معانيها ، الفرح يملؤها بنبرة   .. الفخر حروفها بتحية   .. هـ١٤٣٩ / ٧   / ٢٢  (    الاحد   ) اليوم هذا يتجمَّ

  ، عظيم بمنجز   الزهو  شعور  يخالطها
ُ

 ، بالتتويج التامة ألاحقية لهن لرائعات إنجاز   بمحطِة  الزمن قطار  فيه يتوقف
 تكون  للحياةِ  بالعلوم املؤهالت تقديم وفي ، املقام يرتفُع  الحضورِ  قيمة ومن ، الكالم يطيب التتويج محافل وفي

 
ُ
  فتيات   بتخريِج  التتويُج  كان إن وتزيُد  ، ثمينة الهدية

َ
  انعكَس  معرفي بتأهيل   املسؤولية بسلم ارتقين

ً
 بالنفِس  ثقة

 .. واملجتمع والوطن الدين لخدمِة 
مُ  وبالدنا ِ

   عميٌق  إيماٌن  فهناك ( املجاالت كل في بتمكينها ) للواجهِة  املرأة تقد 
 
  نبُض  قلبها بأن

ُ
 دافُع  وروحها ، الحياة

  لنترجَم  مسؤوالت هنا ونحُن  .. إلاعجاز مصدرُ  وعقلها ، إلانجاز 
َ
 لنكون  ، زاخر  وعمل   ، فاخر  بحضور   واقًعا الثقة

 .. العطاء وأنهار  ، البناء شريكات
ُن  بالدنا فهاهي .. للبالد الجميِل  لرد الحماسة ونتلمس ، املسؤولية استشعار  جميالتنا عيوِن  في نرى  ِ

 بقعة   كل تزي 
  ( ألاحمر البحر  ) بمشروع العمالقة النهضة هذه من نصيبها وألملَج  .. عظيمة بمشاريَع 

َ
 .. للسياحِة  عاملًيا وجًها لتكون

  لنا خيارَ  وال 
َّ
 .. الوفاء درجات أعلى وذاَك  بالعطاء حاضرات   ، الوطن شأِن  من لنرفَع  ، العمِل  شريكات نكون  أن إال



 مشرفة قسم علوم الحاسب 
 أفنان الجنهي. أ

 
ُ

ِ  .. الحفل هذا نجمات
 أرجاء أضاء وهٌج  هنا أنتن ، التتويج أحقية وللمنجزات ، نصيب النجاح من مجتهد   لكل 

 وحقَّ  ، الجهد بعد النجاُح  بورك " والتبريكات التهاني عبارات أجمل ليعكس لقلوبنا النور  هذا وصل ، املكان
  ، التعب بعد التتويج

َ
  يتزيَن  أن لزاًما وكان

ُ
ِ  ، بكن احتفاءً  املكان

  فلكل 
ً
 ، الذكرى  لها يخلُد  احتفاٌل  طامحة

  إنجازها قيمة لتستشعرَ 
ُ
  بعدهُ  وتبدأ

ً
  ، للمزيد فيها ساعية   أخرى  رحلة

 فبورك .. باملسيرةِ  خلودٌ  دائًما ولألوائِل  ، الحاسب علوِم  قسم تاريخ في ألاول  إلانجاز  لصاحبات التهنئة ونخص  
 . هللا بإذن جميل لقادم   أول   كأساس   تاريخه في دفعة   كأول  التخر ج الحاسب علوم قسم خريجات للرائعات
  والتهاني

ٌ
 لتكون  واملعرفة العلم وغذاؤها تنمو  غرستك فهاهي [ الفاضالت ألامهات ] إلانجاز ملصانِع  موصولة

 
ً
ُل  وارفة شجرة ِِ

ًّ
 .. البناء وتمامُ  ، النماء وقصة ، العطاء امتداد لِك  تمث

  فهاهي .. إلانسان في يكون  ما هو  بناء   وأعظُم  .. التدريس هيئة عضوات العزيزات الزميالت
ُ

 ، تنقض ي السنوات
نَّ 

ُ
 لكن   نذكرُ  .. للعمل مؤهالت   .. واثقات   .. رائعات   في واقًعا ينعكُس  والعلوم باملعارف العقول  تزويد في وجهدك
  أن هللا ونسأُل  .. ونشكره الجهد

َ
 . حسناتكن ميزان في ذلك يكون

  لي كان .. الختام وفي
ُ

 بصادِق  سأزيُد  عنهن ونيابة ، املعاني هذه حروف بترتيب ألاقسام مشرفات تمثيل شرف
  ، النجاحات قصص تستمر  بأن ألاماني

ُ
 بمشهِد  فيه نجتمُع  آخر  لقاء   أمل على ، إلاصغاء حسن لكن   شكرت

  .. وتتويج إنجاز  
 ..والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 



ها، والعطاِء 
 
ه ،والذكرياِت كِل

 
نس ى، أربِع سنوات  بحجِم العُمِر كِل

ُ
 ال ت

ً
 على أعتاِب أربِع سنوات  من العُمِر تنقض ي، تتوج مرحلة

وح أسَمى معًنى  في الر 
ْ

دت
َّ
 في الِوجداِن أروَع ذكرى، وخل

ْ
ه، أربِع سنوات  نقشت

 
صِر  كِل  كلمِح البَّ

ْ
 بل هي أسرع،.... ، انقضت

ِب الذي عشنا فيه أوَل يوم  لنا في الجامعة ،
 
رق

َّ
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ُ
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سجيِل وفتِح الش
َّ
 ... ونحن سنافُر في سنتنا ألاولى ، وتمر  أماَم أعيِننا أياُم الت

ُ
 وألابحاث

ُ
والامتحانات

،
ُ

قِت الُعَرى ... والعالمات
َّ
َوث

َ
َمى الحب  وت

َ
نِة الثالثِة ن  تنوء بالكواهِل ونحن في سنتنا الثانية، وفي السَّ

ً
ها جباال

ُ
نتخيل

 أماَم أقراِننا فنتب
ً
 وألاكثُر خبرة

ً
 نغدو ونحُن ألاكبُر عُمرا

ْ
ابعِة إذ نِة الرَّ  بيننا والجامعِة ، وفي السَّ

ُ
ة

َ
 واستحكمِت ألالف

َ
ى أماَمهْم اه

 في هذا املكان
ً
 أغرابا

ً
ا لم نُك يوما

َّ
 وكأن

َ
 ... بما نملكُه من خبرات  ومعارف

 ! ويصعُب الوداعُ ! كْم َيُعز  الرَّحيُل ... بعَد كِل  هذا 
 الكلماِت على ِشفاِهِنا إزاَء سؤال  

َ
 نصُل إلى املحاضرِة متأخريَن ، إذ نذكُر لعثمة

ْ
 أيدينا على ِمقبض الباِب إذ

َ
إذ نذكُر رجفة

ِب نتيجِة مادة  ما .. صعب  أْو ُمباغت  من أساتذِتنا 
 
رق

َ
 قلوبِنا في ت

َ
راسِة لها إذ نذكُر كلماِت قصيدة  ... وخفقة

وعناَء الِد 
ة من أساتذِتنا  .بصوت  شفيف  ألستاذ 

قريِع 
َّ
ى كلماِت الت ، حتَّ  تعزيز  وشكر 

َ
ة ، كلمة  أستاذ 

َ
طل  ... نذكُر نصيحة

ُ
حناِن، ونستعرُض أربَع سنوات  فت

َ
  وت

نذكُرها بحب 
هِر  وفي سداَدُه أبَد الدَّ

ُ
 لْن ن

ً
لونا َدْينا روا في حياِتنا وأثَرْوها، وحمَّ

َّ
 ... صوُر ألاحباِب الذيَن التقيناهم، وغيروا فينا وأث

ً
أساتذة

 .. وأصدقاءً 
تاَء واملطَر ودفَء الحِب  فيه

َّ
راسِة فيه،... ، نذكُر الش

 وعناَء الِد 
َ

يف  ونذكُر الصَّ
 عليه َوحَدُه ، وسماؤه 

ُ
شرق

ُ
ها عالٌم له شمسُه التي ت للطبيعِة في الجامعِة ذكرياٌت أخَرى، وفصوٌل أخَرى وسحٌر آخُر ، وْيكأنَّ

نا لها ُه َوحَدُه، ولها قلٌب َينِبُض بحِب 
ُ
ظلل

ُ
 .. التي ت

 
َ
نون  هذه الس 

ْ
 فيها... وها قْد مضت

َ
ى ما كان  !.. فهْل ننس َ

بٌس قبسناُه من 
َ
 فينا، وق

ٌ
 مميزة

ُ
اُه مَع املحاضراِت من أساتذِتنا الكريمات، فلكل  منهْم بصمة

َ
حن

َ
، عشنا هذا في حب  َمن

 بنا
ْ

 جالت
ٌ
 ..،شخصياِتهْم وروٌح خفاقة



 التي وعيوِنهن والغياِب، الحضورِ  بقوائِم  والقواعِد  والقصائِد  بالواجباِت  ، وبسخِطهم برضاُهم وغضبهم، بابتساماِتهم
 
ْ

  قلوِبنا في حفرت
ً
ا   حبَّ

ً
نا – بكم نعتز   وسنظل   ألاياُم، تمحوه ال  وإجالال

َ
نا -أساتذت

َّ
 علمكن من ونهلنا أيديكن، على تتلمذنا وبأن

كن باهتماِمكن وحظينا  وبحِب 
 :  الفضليات أمهاتنا الخريجات ألاخوات ...الكريمات أساتذتي

  هذه معينها، من ُرِوينا التي العلمية  رسالتنا لنحمَل  بأملج الجامعية الكلية من نتخرُج 
ُ

 ومازال ظمآى، لها ومازلنا السنوات
  البحر 

ً
، زاخرا

ً
  الوطن حبَّ  فيه لنغرَس  ينتظرنا ، جديٌد  جيٌل  ينتظُرنا ُعبابا

َ
 عليه والحرَص  به والاعتزاز

  أعظَم  فما ..
َ
ة

َ
لناها التي ألامان ه ! حم 

َّ
  وإن

ٌ
  لنا تشريف

ٌ
  وتكليف

ْ
  أن

َ
  نكون

َ
ة

َ
 . الطيبة البالد هذه في مشاِعله وحاملو  العلم سَدن

 :الخريجات إخواتي
 
ُ

ِة، وأحالِمِه  املستقبِل  طموحات   نرقُب  التخرج أعتاِب  على نقف   الورديَّ
َ
راسِة  و  العمِل  بين

واج، الِد    ماذا نسأُل  والزَّ
ُ

 سنضيف
  الحياةِ  على تزدْ  لم إذا" الرافعي قول  مستذكريَن  ؟ الحياة لهذه

َ
  كنت

ً
  و " عليها زائدا

ْ
ين  تكوني لم إن

ُ
   تملك

ً
 تقدَمينها رسالة

  للعالم،
ْ
  تملكين لم إن

ً
اِس  توضُحينها فكرة

َّ
  لها، تدعينهم للن

ْ
ر  قلبك، في جازمة   بعقيدة   تتشبْعين لم إن غي 

ُ
 مسارَ  بها ت

ِة، مهُدين :فلنقْل  أو  تغيرِه، في تساهُم  أو  إلانسانيَّ
ُ
  عليَك  ألح   فأنا يغيَرُه، كي لغيرَك  بها الطريَق  ت

ْ
ك ما تخبَريني أن

ً
 ؟ قيمت

  ألمتنا فلنجعْل  " مشرق  واجتماعي    واقع   في
ً
غر ة على كل   ميدانه، في كٌل  ... عطاِئنا ومن طموحاِتنا من نصيبا

َ
 من ُيؤتينَّ  فال  ث

  نهضِتِه، سبيِل  في شبابي ُجهد   كلَّ  يحتاُج  الحبيَب  وطننا أنَّ  ولنتذكرْ  قبله،
ً
، إثرَ  جيال نا ، جيل 

َّ
 واملعرفِة  العلِم  سالَح  نملُك  وأن

 
ً
ة قوة  .لألمَّ

 :الكريم الحفل الخريجات، إخواتي الكرام، ألاساتذة
خرِج  سويعات مع

َّ
  وتْزِهرُ  الخواطُر، فينا وتجوُل  القلُب، يخفُق  الت

ُ
 ... ألامنيات

  هللاُ  فعس ى
ْ
  ما كلَّ  لكن يحقَق  أن

َ
  ترجون

ْ
كن يكلَل  وأن

َ
ِة  والعطاِء  بالخيرِ  حيات  .. واملحبَّ

ة   دمتم  هللا ورحمة عليكم والسالم وسعادة   بهمَّ
 



 وأكاديميا وماليا إداريا إلحاقها وتم بتبوك للبنات الصحية العلوم كلية هيكلة إلعادة نتيجة بأملج الجامعية الكلية تأسست
 هـ21/10/1427 بتاريخ واملنعقدة 44 رقم جلسته في املتخذ هـ23/48/1429 رقم العالي التعليم مجلس قرار  حسب تبوك بجامعة

 م/5088 رقم البرقي بالتوجيه السامي املقام مصادقة بعد بأملج الجامعية للكلية وتأسيسها هيكلتها إعادة على املوافقة بشأن
 وفي للكلية الثالث الطابق تخصيص تم ، السادسة الابتدائية املدرسة مبنى في الكلية تأسست حيث هـ،7/8/1432 بتاريخ ب

  املبنى أصبح 1430 العام من الثاني الفصل بداية
ً
 ، هـ 1432 عام مستقل مبنى في التحضيرية السنة فصل تم ، للكلية كامال

 قسم تفعيل تم 1433 عام وفي والترجمة، اللغات – إلاسالمية الدراسات – الرياضيات أقسام بثالث تأسيسها منذ الكلية بدأت
 للعام ألاول  الفصل وفي . الحاسب علوم وقسم العربية، اللغة قسم 1435 عام وفي التمريض قسم 1434 عام وفي الاحياء

 علوم – والترجمة اللغات – إلاسالمية الدراسات) أقسام ثالثة في الطالب بشطر  الدراسة بدأت هـ1435 - هـ1434 الدارس ي
 تم كما العربية، اللغة قسم تفعيل تم هـ1437 / 1436 عام وفي ، الرياضيات قسم تفعيل تم  هـ،1436-1435 عام وفي (الحاسب

 – الجودة ضمان) الوحدات من مجموعة على اشتملت الطالبات شطر   والجودة للتطوير  الكلية وكالة إلى الجودة وحدة تحويل
 وحدة تحويل تم ه 1438-1437 عام وفي (والتطوير التدريب– العلمي البحث – واملعلومات الاحصاء -ألاكاديمي الاعتماد
 وحــدة ألاكاديميــة، الشــؤون وحــدة ألاكاديمــي، إلارشــاد وحــدة): على تشتمل ألاكاديمية الشئون  وكالة إلى ألاكاديمية الشؤون
 تشــكيلها تم الفرعيــة الشــعب مــن  مجموعــة خــال مــن الوحــدات هــذه تعمــل .(الالكترونــي التعليــم وحــدة الطــاب، شــؤون
 .للوكالة الاستراتيجية ألاهــداف جميــع تحقــق بحيــث

 اجمالي ، هـ1436 / 1435 الجامعي للعام الثاني الفصل في (الطالبات شطر ) بأملج الجامعية للكلية الجديد املبنى افتتاح تم
 قاعة 60 الدراسية القاعات عدد ، مربع متر   21000 إنشاؤها تم التي املباني مسطحات اجمالي  مربع متر  40000 املوقع مساحة

 أملج محافظة عن كم 10 بحوالي للطالبات الجديد املبنى يبعد طالبة، 3000 الاستيعابية الطاقة ، معمل 12 املعامل عدد ،
   .ينبع ملحافظة الدولي الطريق على جنوب



Our Vision: رؤيتنا 

The University College of Umluj aspires to achieve 
distinction in its educational, research and 
developmental programs, and to contribute to 
constructing a knowledge society through effective 
community partnerships. 

 

تطمح الكلية الجامعية بأملج لتحقيق التميز فى برامجها 
التعليمية والبحثية والتنموية، والاسهام فى بناء مجتمع 

 .املعرفة من خالل شراكات مجتمعية فاعلة

Our Mission رسالتنا 

The College is committed to graduating students with a 
high level of knowledge, according to quality 
requirements and standards of academic accreditation in 
the field of humanities and natural sciences, the skills of 
scientific research, and the various activities that serve 
the local community in the Governorate of Umluj. 

 من عال مستوى  على طالب بتخريج الكلية تلتزم
 الاعتماد ومعايير  الجودة متطلبات املعرفة،وفق

 والطبيعية الانسانية العلوم مجال فى الاكاديمى
 تخدم التى املتنوعة وألانشطة العلمى، البحث ومهارات

 .أملج بمحافظة املحلى املجتمع

Our Values قيمنا 

• Transparency and clarity in regulations, instructions, decisions 
and procedures. 

• Continuous improvement, creativity and culture of distinction. 
• Focus on the satisfaction of those who deal with the college. 
• Flexibility and adaptation to external environment data. 
• Social responsibility and enhancing the role of the college in the 

service of society. 
• Enhancing the spirit of loyalty and belonging to the college, the 

university and homeland. 
• Teamwork and team-spirit development. 

 

 التحسين املستمر وإلابداع وثقافة التميز•
 التركيز على رضا املتعاملين مع الكلية •
 املرونة والتكيف مع معطيات البيئة الخارجية •
املسؤولية الاجتماعية وتعزيز دور الكلية في خدمة •

 املجتمع
 تعزيز روح الوالء والانتماء للكلية وللجامعة والوطن•
 العمل الجماعي وتنمية روح الفريق الواحد •

 



 برامج الكلية جهات التوظيف

 وزارة) :مثل والخاصة الحكومية املؤسسات – العام التعليم مدارس – التعليم وزارة
 ، الاجتماعية للتأمينات العامة املؤسسة ، السعودي العربي النقد مؤسسة ، املالية
 ، ألابحاث مراكز  ، البنوك ، العامة التقاعد وكالة ، واملعلومات لإلحصاء املركزية إلادارة

 الجامعات في كمعيدة تعيين املتفوقات والطالبات العليا الدراسات استكمال – إلخ
 .والخاصة الحكومية السعودية واملعاهد

 رياضيات

 العزيز  عبد امللك مدينة -   .باحث مساعد ,مختبرات فني ,معيد :(الجامعات) التعليم وزارة
 السعودية واملقاييس املواصفات هيئة - .فنيين ,أبحاث ,إشراف :والتقنية للعلوم

 مراكز  -   .البيئة وحماية لألرصاد العامة الهيئة  -   .التجارة بوزارة الجودة ومختبرات
  -  .وباحثين فنيين :وإنمائها الفطرية الحياة لحماية الوطنية الهيئة - .واملختبرات ألابحاث

   .مختبر محضر  ,معلمة :(مدارس) التعليم وزارة

 أحياء

 وزارة) :مثل والخاصة الحكومية املؤسسات – العام التعليم مدارس – التعليم وزارة
 ،مترجم - العامة العالقات ، الترجمة مراكز  ،، السعودي العربي النقد مؤسسة ، املالية
 في كمعيدة تعيين املتفوقات والطالبات العليا الدراسات استكمال – إلخ ، ألابحاث مراكز 

 .والخاصة الحكومية السعودية واملعاهد الجامعات

 لغات وترجمة



 برامج الكلية جهات التوظيف

 والطالبات العليا الدراسات استكمال -  العام التعليم مدارس – التعليم وزارة
 .والخاصة الحكومية السعودية واملعاهد الجامعات في كمعيدة تعيين املتفوقات

 دراسات إسالمية

هيئة املواصفات واملقاييس السعودية   -واملراكز الصحية  املستشفيات  -وزارة الصحة 
والطالبات املتفوقات تعيين  استكمال الدراسات العليا-هيئة التخصصات السعودية  -

 .كمعيدة في الجامعات واملعاهد السعودية الحكومية والخاصة

 تمريض  

قسم املناهج التابع لوزارة التربية -. املدارس العربية الابتدائية و فوق الابتدائية
مجامع اللغة  -. مجال التدقيق اللغوي  -. الترجمة-.برامج إلاذاعة والتلفزيون -.والتعليم
قسم إلارشاد املنهي التابع لوزارة التربية  -. كتابة مواد تدريس ووحدات تعليمية-. العربية

املركز الوطني  –. مركز التكنولوجيا التربوية إلعداد امتحانات اللغة العربية -. والتعليم
استكمال الدراسات العليا والطالبات املتفوقات تعيين كمعيدة في  - للقياس والتقويم

 .الجامعات واملعاهد السعودية الحكومية والخاصة

 لغة عربية

وزارة : )املؤسسات الحكومية والخاصة مثل –مدارس التعليم العام  –وزارة التعليم 
املالية ، مؤسسة النقد العربي السعودي ، املؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، 

استكمال الدراسات العليا  –البرمجة ، وزارة التجارة، البنوك ، مراكز ألابحاث ، إلخ 
والطالبات املتفوقات تعيين كمعيدة في الجامعات واملعاهد السعودية الحكومية 

 .والخاصة

 علوم الحاسب آلالي



 هـ 1439-1438بأعداد الخريجات للعام الجامعي  إحصائية

العدد 
الكلي 

 للخريجات

عدد املتوقع تخرجهن 
الفصل الدراس ي 

 الصيفي

عدد املتوقع 
تخرجهن 
الفصل 

 الدراس ي الثاني

عدد الخريجات 
الفصل الدراس ي 

 الاول 

 القسم

 الرياضيات 0 30 9 39

 الاحياء 17 59 1 77

 التمريض 2 23 1 26
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 عدد المتوقع تخرجهن الفصل الدراسي الصيفي

 العدد الكلي للخريجات



 ه 1438-1437الفصل الثاني  للعام الجامعي   بأعداد الخريجات إحصائية

 القسم العدد

13 
 الرياضيات
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 (  هـ1437/ 1436)الطالب الخريجون موزعون حسب القسم  خالل الفصل ألاول العام الجامعي 

درسات  أحياء املجموع
 اسالمية 

لغات 
 وترجمة

 القسم  الرياضيات

عدد الخريجات  22 34 62 2 123
 شطر الطالبات
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 احياء درسات اسالمية لغات وترجمة الرياضيات

22  عدد الخريجات شطر الطالبات 34 62 2

 عدد الخريجات شطر الطالبات 



 (  هـ1437/ 1436)الطالب الخريجون موزعون حسب القسم  خالل الفصل الثاني العام الجامعي 

درسات  أحياء تمريض املجموع
 اسالمية 

 القسم  الرياضيات لغات وترجمة

233 19 26 96 70 22 
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 تمريض رياضيات احياء لغات وترجمة دراسات اسالمية

96 عدد الخريجات 70 26 22 19

 م 37-36عدد الخريجات الفصل الثاني 



 (  هـ1436/ 1435)عدد الخريجات خالل العام الجامعي 

 القسم العدد

 رياضيات 55

 لغات وترجمة 127

 إسالميةدراسات  157

 احياء 24

 تمريض 0

 لغة عربية 0

 املجموع 363

55 

127 

157 

24 

درسات  لغة إنجليزية رياضيات

 إسالمية

 احياء



 هـ 1439-1438بالعام الجامعي  أسماء املتفوقين واملتميزين 

 القسم املتفوقين املتميزين التميز نوع

متميزات في 
انشطة القسم و 

الانشطة 
 الطالبية

 رياضيات 351004883 اميرة حصيبان عباد الجنهي 351006638 ريم عوادة قبل الجنهي
 351007562 ازهار علي مرزوق الجنهي 351004926 امال جمعة حماد الجنهي

 351004892 عطوى جميل سليم الجنهي 351006670 نشمية راشد  بن حمد الجنهي 

 351006638 ريم عوادة قبل الجنهي

 ألاحياء املتفوقين املتميزين التميز نوع

متميزات في 
انشطة القسم و 

الانشطة 
 الطالبية

 

 351008362 الرزاقعبد غيداء ابراهيم  351003215 روان مصلح املنزالوي 

 351001080 وعد بخيت مرض ي السميري  351006639 مشاعل عبد هللا الحمدي

 351003852 خديحة احمد متروك الجنهي 351003798 ماريا حامد الفايدي

 351003240 اشواق محمد حميد الجنهي

 هـ 1439-1438بالعام الجامعي   الدراسات إلاسالمية املتميزين بقسم

متميزات في انشطة القسم 
 و الانشطة الطالبية

  الدراسات 321003834 ود محمد ناصر الحجوري 331009196 غدير مسعود املرواني
 311004544 نوف سالمة العالطي إلاسالمية



 هـ 1439-1438بالعام الجامعي  أسماء املتفوقين واملتميزين 

 القسم املتفوقين املتميزين التميز نوع

متميزات في 
انشطة القسم و 

الانشطة 
 الطالبية

 351003021 عائشة شلية عبدهللا السناني 351003130 احالم عبد هللا سليم املحياوى 

 التمريض

 351004234 نوف عوض عبيد الجنهي 351007892 تغريد سعد حسان املحياوي 

 341002916 غدير مرزوق سليمان الجنهي 351007578 فاطمة عبد العزيز الفى الجنهي

 351007738 ياسمين محمد خليف املليبي

 351007621 حنين عيد محمد الجنهي

 املتفوقين املتميزين التميز نوع

علوم 
 الحاسب

متميزات في 
انشطة القسم و 

الانشطة 
 الطالبية

 

 351003821 سماهر عليان علي السيد 351000582 خلود سالم املزروعي

 351003896 الهنوف محمد شليان الحمدي 351003815 شهد لطفي الصيدالني

 351003601 سارة عبد الرحمن سليم الجنهي 351005207 عائشة حمود الحساني

 351003213 اريج عويض حميد الجنهي



 هـ 1439-1438بالعام الجامعي  أسماء املتفوقين واملتميزين 

 القسم املتفوقين املتميزين التميز نوع

متميزات في 
انشطة القسم و 

الانشطة 
 الطالبية

 351003520 كوثر مبارك بشيبش الجنهي 341004656 زينب صالح فريج الجنهي

اللغة 
 العربية

 351003982 سهيلة مرزوق سالمة الجنهي 351006671 جيهان عبد الكريم سعد الجنهي 

 341004656 زينب صالح فريج الجنهي 341004871 ساملة بخيت قريعيط الحجوري

 351007731 عواطف فهد خضير الجنهي

 351008087 زينب مسلم مبارك السناني

 املتفوقين املتميزين التميز نوع

 اللغات
 والترجمة 

متميزات في 
انشطة القسم و 

الانشطة 
 الطالبية

 

مشاعل عبد هللا ساعد  351003605 حنين عبدالوهاب السيد
 الفايدي

351004614 

 351007648 امل سالم عواد الحجوري 351003862 افنان عيد البراهيمي

 351004766 جواهر حمدان الرهيف 351004893 ازهار عايش الحجوري

 351004698 سارة مبارك جميل الجنهي

 351006725 غدير عبد رب النبي عابد الجنهي



   ه 1438 -1437الجامعي  الطالبة املتفوقات للعام  م

 قسم الدراسات إلاسالمية  

   331001331 عهود محمد سالمة الجنهي  1

   331002192 سلمى احمد صبيان النطعاني  2

 قسم التمريض    

   341002608 روان ياسر مسعود الوابص ي  1

   341009438 اسماء انور عثمان شحاته  2

   341007323 غدير عودة عواد الصيدالني  3

 قسم الرياضيات    

   341001417 خلود صالح سليمان رفيع الحمدي 1

   341003261 بيان عبد الرحمن اسماعيل العلي  2

   341004469 ماريه بنت لطفي بن محمد املرواني  3

 قسم اللغات والترجمة   

   341004813 ابتهال علي مسبل الفقيري  1

   341004527 سلطانه عطاهللا عسير الشويطي  2

   341004857 روابي عبدهللا عياد الفايدي  3

 قسم الاحياء   

   341004522 حسينه هليل الفايدي  1

   351008450 اروى محمد عويض الجنهي  2

   341009919 مسعدة عتيق جابر الجنهي  3

 قسم اللغه العربيه   

   321007677 جوهرة محمد حامد الحبيش ي  1

   341003401 مها مرشود فريج الجنهي  2

   341002828 زهور مبروك عيد سالمة الفايدي  3



 لألقسام ه مصنفه 1439-1438أسماء خريجات الدفعة السادسة 
ً
 طبقا

 ه1439-1438تخرجهن بالفصل الثاني  املتوقع: قسم الرياضيات 

 الرقم الجامعي اسم الطالبه الرقم الجامعي اسم الطالبه

 341002840 فاطمه  بنت لويفي  بن سفر الجنهي 331005072 ريم  بنت سليم  بن حمد الحجوري

السميري جوهره  بنت عطا هللا  بن  341007772 شهد  بنت علي  بن عطية الجنهي  331004326 

الجنهيالعنيني ماجده  بنت صالح  بن  351004883 أميره  بنت حصيبان  بن عياد الجنهي  341004673 

البراهيميأفنان   بنت عبدالرحمن بن  351004886 ريم  بنت عطيت  هللا  بن عيد الحمدي  341002684 

 341007701 احالم   بنت يحي بن حسين  الجنهي 351004206 ساميه  بنت عيد  بن منور الجنهى

 351004926 أمال  بنت جمعه  بن حماد الجنهي 311004403 زينب  بنت ضيف هللا  بن دخيل الحمدي

الذويبساره  بنت عبدالرحمن  بن  341002943 مريم  بنت عطية  بن حميد الشذيواني  351003615 

الحمديايمان  بنت مسعود  بن بن   351006670 نشميه  بنت راشد  بن حمد الجنهي 351000981 

 311004340 ماجدة بنت حامد بن حمدان الفايدي 351003578 بشاير  بنت مرجي  بن مسلم الجنهي

الفايدياسراء  بنت عبدالرحمن  بن  351003476 ابتسام  بنت مسعد  بن حمدان املرواني  321005866 

العرفينداء  بنت ضيف  هللا  بن   351007645 خلود  بنت سالمه  بن حريبي العلوني 351009043 

 351006711 ساميه  بنت سويلم  بن سالم الجنهي 321001800 نوف  بنت ناير  بن مساعد الشويطى



 لألقسام ه مصنفه 1439-1438أسماء خريجات الدفعة السادسة 
ً
 طبقا

 قسم الرياضيات

 الرقم الجامعي اسم الطالبه الرقم الجامعي اسم الطالبه

املتوقع تخرجهم بالفصل الصيفي أسماء  331009188 يسرا  بنت وصيل  بن معتق السميري  

 341007666 مريم  بنت عياد  بن عبدرب  النبي الجنهي أماني بنت  سعيد عطية الغامدي

 351007617 عهود  بنت ساعد  بن مساعد الجنهي نوف بنت عبدالرحمن بن سعد املرواني

 351005078 عطوى  بنت جميل  بن بن سليم الجنهي أشواق بنت بركة سليمان الفايدي

 351004892 امجاد  بنت جمعه  بن عيد الفايدي ازهار  بنت علي  بن مرزوق الجنهي

 351003216 ريم  بنت عواده  بن قبل الجنهى ريهام   بنت سعود   بن عوض الحافظي الجنهي

 351006638 امل  بنت غضيان  بن صالح الجنهي نوره  بنت حميد  بن سالم العلوني

 331002989 ساره  بنت محمد  بن دخيل الجنهى

 351003811 بشائر  بنت حمدي  بن محمد السليهيبي

 351007562 ازهار  بنت علي  بن مرزوق الجنهي

الجنهيريهام   بنت سعود   بن عوض   331005515 

 351008061 نوره  بنت حميد  بن سالم العلوني



 لألقسام ه مصنفه 1439-1438أسماء خريجات الدفعة السادسة 
ً
 طبقا

 قسم ألاحياء

 الرقم الجامعي اسم الطالبه الرقم الجامعي اسم الطالبه

ه 1439-1438الفصل ألاول  خريجات   

 351008472 نوره   بنت سالم   بن جابر  الحبيش ي 341005035 راويه  بنت علي  بن حمد الحبيش ي

 341002864 وجدان  بنت نافع  بن عطا هللا الفايدي 341004860 أريج  بنت حميد  بن صبيان الفايدي

 341003608 فاطمه  بنت احمد  بن محمد العلي  341003033 منال  بنت معوض  بن فريج املرواني

 341002885 امل  بنت نفاع  بن عايد الجنهي 341004823 روان  بنت سالمة  بن شليه السناني

 341002559 وسام  بنت محمد  بن ناجي الحمدي 341002937 الكش ي أمواج  بنت مسعد  بن محمدسعيد 

 341007140 سعاد  بنت حميد  بن سليمان الحمدي 331009194 مريم  بنت عبد الهادي  بن عايد الجنهي

 341004547 أسماء  بنت مبارك  بن معوض الفايدي 341002580 عواطف   بنت جارهللا   بن سعد  الجنهى

 341003708 نوره  بنت هويمل  بن سالم الجنهي 341007511 ندى   بنت صالح  بن بخيت الجنهي

 341003622 شيماء  بنت محمد  بن ناجي الجنهي



 لألقسام ه مصنفه 1439-1438أسماء خريجات الدفعة السادسة 
ً
 طبقا

 قسم ألاحياء

 الرقم الجامعي اسم الطالبه الرقم الجامعي اسم الطالبه

 ه1439-1438املتوقع تخرجهن بالفصل الثاني  والصيفي  
 331003954 نوف  بنت أحمد  بن مهنا املرواني 351005477 شيماء  بنت محمد  بن مسلم الجنهي

الضبعانيمرزوقه  بنت مرزوق   بن  351003593 بسمه  بنت حميد  بن حمود الحمدى  341002871 

الحجوريروان  بنت عبدربه  بن  351003798 ماريه  بنت حامد  بن عبدالخالق الفايدي  351001062 

الحمديمشاعل  بنت عبدهللا  بن  الكبيديبن وجدان  بنت عايد  بن  351006639   351004899 

الجنهيسلمان روابي  بنت عبد العزيز  بن   351007826 أحالم  بنت مسعد  بن صالح الجنهي 341003634 

 351007834 هناء  بنت محمد  بن حامد الجنهي 341002860 حبيبة  بنت سالمه  بن هويمل الجنهي

الجنهيحنان  بنت معوض  بن  351003852 خديجه  بنت أحمد  بن متروك الجنهي  331003208 

 341002583 امال  بنت حسن  بن حسين املرواني 351001014 روان  بنت حامد  بن محمد الجنهي

الحمدىأنوار  بنت عبداللطيف  بن   351003946 أحالم  بنت عليان  بن جريبيع الجنهي 351003164 

 351001021 خوله  بنت عبدالرحمن  بن محمد سيد 341004802 حليمه   بنت سعد   بن عياش  الجنهي

 351001090 رانيا  بنت منصور  بن حسين أبوبكر 351005072 هيفاء  بنت محمد  بن حمدان الجنهي



 لألقسام ه مصنفه 1439-1438أسماء خريجات الدفعة السادسة 
ً
 طبقا

 ه1439-1438املتوقع تخرجهن بالفصل الثاني  والصيفي   :قسم ألاحياء 

 الرقم الجامعي اسم الطالبه الرقم الجامعي اسم الطالبه

 351004764 نجود  بنت أحمد  بن سليم الجنهى 351007945 وعد  بنت عوده  بن بن سعد الجنهى

 351002504 أمجاد  بنت محمد  بن حمود الحمدي 351008067 مرام  بنت احمد  بن مهنا املرواني

 351003215 روان  بنت مصلح  بن محمد املنزالوي  351006659 نجود  بنت منصور  بن ناصر الجنهي

 351006618 هدى  بنت بخيت  بن بخييت الجنهي 341004861 ماجدة  بنت ماض ي  بن مسعود الجنهي

الهجاري عفاف   بنت عبدالعزيز   بن   351006658 جواهر  بنت عياد  بن عواد الكبيدي 341007469 

 351010221 عبير  بنت مساعد  بن صيفى الجنهي 351004613 رنا  بنت دخيل هللا  بن بخيت الجنهي

 331003677 ساره  بنت سلمان  بن عواده الفايدي 351003240 أشواق  بنت محمد  بن حميد الجنهى

 331004197 راوية  بنت مريزيق  بن شليه الجنهي 351008362 شروق  بنت سلمان  بن محمد الجنهي

السيدعبدالرزاق غيداء   بنت ابراهيم  بن   القوفيالهنوف   بنت سليمآن   بن  351008409   341001203 

النجاربن صالح بنت مفيد  أسرار   الحبيش يساميه   بنت محمد   بن  351006702   341004444 

 351003877 روابي  بنت الفى  بن بن مفض ى العنزي  351007822 ابتسام  بنت معتق  بن صالح الجنهى

املروانيغيداء  بنت سليم  بن  351007651 مشاعل  بنت محمد  بن باملرواني الجنهي  351003220 



 لألقسام ه مصنفه 1439-1438أسماء خريجات الدفعة السادسة 
ً
 طبقا

 ه1439-1438املتوقع تخرجهن بالفصل الثاني  والصيفي   : قسم ألاحياء

 الرقم الجامعي اسم الطالبه الرقم الجامعي اسم الطالبه

السميري أسماء  بنت عويض  بن  351007855 فاطمه  بنت ابراهيم  بن احمد النحاس  351003180 

بنت جمعه  بن أحمد الحمديأفنان   أنسام بنت علي يحي الرعدي  351003194 

 351001022 روان  بنت معوض  بن عوده الجنهي

 351001080 وعد  بنت بخيت  بن مرض ي السميري 

الجنهينور  بنت مساعد  بن   351004919 

 351004765 نشميه  بنت فهد  بن حميد الجنهي

 331003866 رهف  بنت فايز  بن عوده الزراع

 341003433 بيآن   بنت عبدهللا  بن ثآلب  هآرون

الحجوري بنزهور  بنت عائش    341013245 

 351004877 ندى  بنت مسلم  بن سالمه الجنهي

 351000966 بدور  بنت عطيه  بن سالمه السميرى 

 351001087 زينب  بنت سالمه  بن عويض الجنهي



 لألقسام ه مصنفه 1439-1438أسماء خريجات الدفعة السادسة 
ً
 طبقا

 قسم التمريض

 الرقم الجامعي اسم الطالبه الرقم الجامعي اسم الطالبه

 ه 1439-1438الفصل ألاول   خريجات  351003219 أريج  بنت حمدان  بن عوض الفايدي

 341009292 سلمي  بنت سعد  بن شريثان  الجنهي 351003556 رباب  بنت محمد  بن بن رجاءهللا الجنهي

 341007121 بيان  بنت عايد  بن عيد الجنهي 351007283 وجدان  بنت عواد  بن عوده البلوي 

ه1439-1438املتوقع تخرجهن بالفصل الثاني  والصيفي  351006632 بسمه  بنت غنايم  بن عوده الجنهي  

 331004274 حنان   بنت فرحان   بن سلمان  العطوي  351004234 نوف  بنت عوض  بن بن عبيد الجنهي

 351007622 منال  بنت سلمان  بن بخيت الحبيش ى 351003120 بشاير  بنت سليم  بن عبدالعزيز الجنهي

 351003006 أشواق  بنت حجاج  بن سالم الحجورى 351003187 ساميه  بنت سليمان  بن دخيل هللا الجنهى

 351003021 عائشه  بنت شليه  بن عبدهللا السناني 351008303 مالك  بنت طارق  بن حمزه ابوعيس ى

بنت عيد  بن غضيان البلوي أريج    351006986 نزهه  بنت احمد  بن شحاته علي 351005960 

 351007578 فاطمه  بنت عبدالعزيز  بن الفي الجنهي 341002916 غدير   بنت مرزوق   بن سليمان  الجنهي

 351007892 تغريد  بنت سعد  بن حسان املحياوي  351007621 حنين  بنت عيد  بن  محمد الجنهي

 341004674 نجالء  بنت سلمي  بن جابر الحبيش ي 351003130 احالم  بنت عبدهللا  بن سليم املحياوي 

 351003891 وعد  بنت سلمي  بن بن عطيه العلونى رندا بنت عتيق عتيق الحمدي

 351007959 أمل  بنت مفض ي  بن رشيد الجنهي أمل  بنت محمد بن راشد الجنهي 

 351007738 ياسمين  بنت محمد  بن خليف امليلبي



 لألقسام ه مصنفه 1439-1438أسماء خريجات الدفعة السادسة 
ً
 طبقا

 ه1439-1438بالفصل الثاني  والصيفي تخرجهن املتوقع  : قسم علوم الحاسب

 الرقم الجامعي اسم الطالبه الرقم الجامعي اسم الطالبه

 341004665 أمجاد  بنت عطيه  بن شتيان العلوني 351004867 ورود  بنت محمد  بن مسلم الحبيش ي

 351003815 شهد  بنت لطفي  بن مبارك الصيدالني 351007599 ساره  بنت بخيت  بن ابن بخييت الجنهي

الجنهيساره  بنت عبدالرحمن  بن  351005075 ساميه  بنت شديد  بن بن سالم الجنهي  351003601 

 351003777 كوثر  بنت سلمان  بن معتق الجنهي 351004869 شروق  بنت خالد  بن بن سليمان الحمدي

 351003789 أحالم  بنت لويفي  بن احمد الحمدي 351003213 أريج  بنت عويض  بن حميد الجنهي

 351007256 علياء  بنت شاهر  بن محمدعلى املستحى 351006655 نجود  بنت حامد  بن حمدان الجنهى

 351003821 سماهر  بنت عليان  بن علي السيد 351007039 ساره  بنت حامد  بن مساعد الحمدي

 351003892 بشاير  بنت ابراهيم  بن مسعود الحمدي 341003412 نوف  بنت سليم  بن سلمي الفايدي

 351003926 أسرار  بنت سليمان  بن مسلم الجنهي 351000582 خلود  بنت سالم  بن حامد املزروعي

 351007842 روان  بنت سعود  بن بن محمد السميرى  351003174 الهنوف  بنت محمد  بن شليان الحمدي

 351007028 سارة  بنت حميد  بن  مسلم الفايدى 351003896 صابرين  بنت صالح  بن بن حامد الجنهي

 351000430 عبير  بنت بركه  بن بن عطاهللا املرواني 351003932 أريج  بنت مساعد  بن بن محمد السناني

 351003912 شروق ناجي عرابي الفرشوطي 351004691 فاطمه  بنت عبدهللا  بن على املنزالوى 

 351003912 أنهار  بنت علي  بن مسبل الفقيري  351003183 شهد  بنت نبيل  بن حسن البريدي

 351003399 هاجر  بنت الفي  بن مهنا الفايدى 351007979 الهنوف  بنت سليمان  بن سالمه الفايدي



 لألقسام ه مصنفه 1439-1438أسماء خريجات الدفعة السادسة 
ً
 طبقا

 ه1439-1438بالفصل الثاني  والصيفي تخرجهن املتوقع  : قسم علوم الحاسب

 الرقم الجامعي اسم الطالبه الرقم الجامعي اسم الطالبه

 351003836 رغد  بنت فايز  بن علي الصيادي 351007256 علياء شاهر الحمدي
 351005207 عائشه  بنت حمود  بن عبدالحميد الحساني 341003412 نوف سليم الفايدي

 351003193 ساميه  بنت سالمه  بن بن عتيق الفايدي

 351003183 حنين دخيل هللا عابد الجنهي

 351003193 ساميه سالمه عتيق الفايدي

 351006655 نجود حامد حمدان الفايدي

 351004216 امل ظاهر ثابت الجنهي

 351003789 احالم لويفي احمد الحمدي

 351003836 شهد نبيل حسن البريدي

 341004665 امجاد عطيه شتيان العلوني

 351006734 هدى  بنت عبدالوهاب  بن صالح املرواني

 351007566 سحر  بنت محمد  بن أبراهيم سنيور 



 لألقسام ه مصنفه 1439-1438أسماء خريجات الدفعة السادسة 
ً
 طبقا

 قسم الدراسات الاسالمية

 الرقم الجامعي اسم الطالبه الرقم الجامعي اسم الطالبه

ه 1439 -1438 ألاول خريجات الفصل : قسم الدراسات الاسالمية   

 301009616 عواطف  بنت محمد  بن رابح الحبيش ي 331009196 غدير  بنت مسعود  بن عودة املرواني

 331003733 رحمه  بنت رجاءهللا   بن عطيوي الحبيش ي 302007925 رزان  بنت صالح  بن مازن الحبيش ي

 331004913 حنان  بنت عطيت هللا  بن علي هللا املرواني 311005027 مروه  بنت مبارك  بن معوض الحمدي

 301009612 فاطمه  بنت عبدالرحمن  بن حمزه القوفي

ه1439-1438املتوقع تخرجهن بالفصل الثاني  والصيفي  :قسم الدرسات إلاسالمية   

 311004567 وجدان  بنت محمد  بن مرشود الحمدي

 321003834 ود  بنت محمد  بن ناصر الحجورى

 321003825 اميره   بنت سعيد   بن صميدان  الحجوري

 331005105 عائشه   بنت سليم   بن حمد  الحمدي

 311004544 نوف  بنت سالمه  بن سالم العالطي

 331005717 عائشة  بنت سلمي  بن سالم الجنهي



 لألقسام ه مصنفه 1439-1438أسماء خريجات الدفعة السادسة 
ً
 طبقا

 ه 1439-1438الفصل ألاول  خريجاتقسم اللغات والترجمة 

 الرقم الجامعي اسم الطالبه الرقم الجامعي اسم الطالبه

 341004505 هديل  بنت محمد  بن محمود زاكي 341004670 عبير  بنت سليمان  بن حماد امليلبي

 321000200 بشري  بنت جبارة  بن ناجي الحمدي 341003844 هيا  بنت محمد  بن حامد الجنهي

 341004550 ندا  بنت سالمه  بن جمعه البراهيمي 341004429 مودة  بنت عوده  بن شلية الفايدي

 شذى  بنت عبد الهادي  بن مريزيق الحمدي
341004426 

بنت خلف  بن بن معوض ساره  

 341012443 السميرى الجنهى

 341002856 بشائر  بنت طارق  بن عبدهللا املنزالوي  341004795 فاطمة  بنت ناجي  بن عفنان املروني

 341004821 منار  بنت سليمان  بن فرج الجنهي 331003846 مشاعل  بنت حمود  بن حميد الجنهي

 341004430 أسماء  بنت سالم  بن عايد الجنهي 341004086 منى  بنت مرض ي  بن مسلم الحبيش ي

 341004842 مرام  بنت سليم  بن حماد الجنهي 331008126 رازان  بنت محمد  بن صالح الصيادي

 341002548 ساره  بنت محمد  بن سعيد العالطي

حنان  بنت سليمان  بن نغيمش 

 341004800 الفايدي



 لألقسام ه مصنفه 1439-1438أسماء خريجات الدفعة السادسة 
ً
 طبقا

 ه1439-1438املتوقع تخرجهن بالفصل الثاني  والصيفي   :قسم اللغات والترجمة 

 الرقم الجامعي اسم الطالبه الرقم الجامعي اسم الطالبه

 351006647 أسماء  بنت صالح  بن ناجى الجنهى 351003832 ساره  بنت حميد  بن محمد الجنهي

 351007587 صفيه  بنت مسلم  بن عايد الجنهي 351004903 هجير  بنت عبدهللا  بن عتيق الحمدي

 351009673 سميه  بنت دخيل هللا  بن محمد الجنهى 351003202 فتون  بنت مساعد  بن رهيدن السميري 

 331009182 فاطمه  بنت حميد  بن حميد الفايدي 351006713 وجدان  بنت سالم  بن  دحيالن الجنهي

 351005117 فاطمه  بنت محمد  بن بن احمد عبدهللا 341004774 مرام   بنت مسفر  بن محمود املرزوقي

 351008038 أفراح  بنت عبدالرحمن  بن غانم الجنهي 351003862 أفنان  بنت عيد  بن سليمان البراهيمي

 351007597 رزان  بنت مانع  بن رجاء الجنهي 351004893 ازهار  بنت عائش  بن غليان الحجوري

 351007810 شادين  بنت محمد  بن ناجي الحمدي 351003816 صفاء  بنت الفي  بن هليل الجنهي

 351007052 نوار  بنت مبارك  بن بن مسعد الجنهي 351003459 وضحى  بنت عبدهللا  بن عايد الجنهى

 351006608 احالم  بنت حسين  بن علي سنيور  351004039 هديل  بنت فهد  بن سعد عشكان

السميري مريم   بنت عبداللطيف    311005068 عزيزه  بنت فالح  بن سعيد الجنهي  331009216 

 341004164 لجين   بنت موس ى  بن مهاوش الحمدي 351004614 مشاعل  بنت عبدهللا  بن ساعد الفايدي



 لألقسام ه مصنفه 1439-1438أسماء خريجات الدفعة السادسة 
ً
 طبقا

 ه1439-1438املتوقع تخرجهن بالفصل الثاني  والصيفي :  قسم اللغات والترجمة 

 الرقم الجامعي اسم الطالبه الرقم الجامعي اسم الطالبه

 351004698 ساره  بنت مبارك  بن بن جميل الجنهي 351006666 عهود  بنت مسلم  بن سالمه الفايدى

 351007042 نوره  بنت مسلم  بن عايد الجنهي 331001484 أسماء  بنت حامد  بن سعيد الحجوري

 351006648 أمل  بنت محمد  بن عشيش الحمدي 331004356 ابتهال  بنت محمد  بن سليم مسلم

 331004818 ساره   بنت معاوض   بن سلمان  الفايدى 331008142 فاطمه   بنت عبدهللا   بن سليم  البراهيمي

 341004599 أمل   بنت عبدهللا   بن عبيان  الجنهي 331009204 مرح  بنت عبدهللا  بن حسن العلوني

املرواني إبتسام  بنت عبدالعزيز  بن   351007618 ليلى  بنت عيد  بن  محمد الجنهي 341004694 

 351004759 أروى  بنت لطيف  بن محمدعتيق السناني 341009317 مالك  بنت مساعد  بن بن سالمه الفايدي

 351007648 أمل  بنت سالم  بن بن عواد الحجورى 351003920 مروه  بنت الفي  بن هليل الجنهي

 351005054 آمال  بنت محمد  بن راشد الجنهي 351003814 نوار  بنت واصل  بن مسفر الحمدي

 351005328 سارا  بنت عبدالعزيز  بن بن ناصر الفايز 351003826 ورود  بنت محمد  بن عبدهللا الجنهي

 351004914 شروق  بنت حسنى  بن بن سالم الجنهى 351006737 عائشه  بنت عليثه  بن عايد الحبيش ي

 351004766 جواهر  بنت حمدان  بن رجاءهللا الرهيف 351007715 سامله  بنت رجاءهللا  بن عطيوى الحبيش ى

 351006710 موده  بنت عبدالرحمن  بن محمد باحيدان



 لألقسام ه مصنفه 1439-1438أسماء خريجات الدفعة السادسة 
ً
 طبقا

 ه1439-1438املتوقع تخرجهن بالفصل الثاني  والصيفي  : قسم اللغات والترجمة 

 الرقم الجامعي اسم الطالبه الرقم الجامعي اسم الطالبه

 أسماء  بنت حامد  بن سعيد الحجوري 331004359 هند  بنت عيد  بن مرشد الحمدي

 321004049 امل  بنت راشد  بن حمدان الحمدى 341003216 بشائر  بنت عيد  بن حامد الفايدي

 341004829 خديجة  بنت محمد  بن شديد الحمدي 341002835 نوره  بنت طعيمه  بن مرزوق الجنهي

 341004801 بارعه   بنت محمد   بن عوده  العروي 351007619 وصايف  بنت ماض ى  بن مسعود الجنهى

 غدير  بنت عبدرب النبي  بن عابد الجنهي
351007626 

حنين  بنت عبدالوهاب  بن بن احمد 

 351003605 السيد

 351007247 سماهر  بنت سلمان  بن بن سليم الجنهي 351006725 نوره  بنت سليم  بن الحصيني الفايدى

 351007627 مشاعل  بنت بخيت  بن سليم الجنهى

 351007861 أحالم  بنت سعد  بن مرزوق الجنهى

 351007816 امتنان  بنت فهد  بن ناجي الجنهي

 351007001 رغد  بنت محمد  بن ابراهيم اليحيا



 لألقسام ه مصنفه 1439-1438أسماء خريجات الدفعة السادسة 
ً
 طبقا

 ه 1439-1438الفصل ألاول   خريجاتقسم اللغة العربية 

 الرقم الجامعي اسم الطالبه الرقم الجامعي اسم الطالبه

الحسانيروان   بنت ابراهيم   بن عبدالحميد   341004422 وضحى   بنت سويلم   بن سلمان  الجنهي   341003420 

 341002917 آالء   بنت صالح  بن ناجي  الجنهي  341004419 امنة  بنت سعيد  بن عزير العنمي

 341004482 بشائر   بنت جابر  بن جبران الحمدي 341004846 اسرار  بنت فرحان  بن سالم السناني

 341004582 دالل  بنت سالمة  بن هويمل الحبيش ي الجنهي 341004811 جمانة  بنت سالم  بن عواد الحجوري

 341003464 جوهره  بنت حمد  بن مسلم الجنهي 341002846 اصاله  بنت فالح  بن معوض الجنهي

البلوي املعيقلي منال  بنت سليمان    الجنهي بشرى   بنت محمد   بن نويجع معتاد   341002923   341003220 

 331002167 روابي  بنت صالح  بن مساعد الجنهي 331004357 تقوى  بنت غضيان  بن عويضه الفايدي

 341003635 امل   بنت علي   بن ناجي  الجنهي 341007128 منال   بنت سالمه   بن شليه  الجنهى

الجنهيزهيه   بنت محمد   بن حماد حميد   341005032 هياء  بنت قبالن  بن حمدان الحافظي  341003639 

 341004684 حنان   بنت مسعود   بن بشيبش  الجنهى 341003452 مرام  بنت حسن  بن عتيق الجنهي

 341003380 حنان  بنت محمود  بن حميد حامد املحياوي  341004691 فاطمة  بنت سالم  بن مثري السناني

 341009327 هاجر   بنت عيد   بن مسعد  املروانى 341002829 عائشه  بنت شميالن  بن سليم الجنهي



 لألقسام ه مصنفه 1439-1438أسماء خريجات الدفعة السادسة 
ً
 طبقا

 ه 1439-1438الفصل ألاول   خريجاتقسم اللغة العربية 

 الرقم الجامعي اسم الطالبه الرقم الجامعي اسم الطالبه

الفايدي الجنهي ضيف هللا  ساميه   بنت فالح   بن عيد  341007533 الاء  بنت عبدالكريم  بن عبدهللا الحمدي  341004418 

 341009303 روابي  بنت محمد  بن احمد الفايدي 341003318 بهيه   بنت مثني  بن نويجع معتاد الحمدي

 341007012 بدور  بنت صالح   بن معوض  الجنهي 341003387 عهود   بنت عبدربه   بن بريك  الحمدى

 341004497 وفاء   بنت حميد   بن مسعد  الحمدي

ه1439-1438املتوقع تخرجهن بالفصل الثاني  والصيفي  : قسم اللغة العربية   

 311005713 خلود  بنت حميد  بن منصور العالطي 351003797 بشرى  بنت رهيدن  بن بن معيض الجنهي

 341004457 مالك  بنت عبدالحكيم  بن عواده املرواني 351003131 نوف  بنت عابد  بن سليم السميري 

الجنهيالحمدي رجوى  بنت عبدالحميد    351007698 عزيزه  بنت محمد  بن بن معتق الجنهى  341004477 

 341003369 لينا   بنت محمد  بن حماد  العنزي  351007931 رحمه  بنت حضيرى  بن سالم الجنهى

 341002556 غدير  بنت عوده  بن سعدي الفايدي 351007266 نهله  بنت عتيق  بن عويض الحمدي

 341003024 منال  بنت عيد  بن عويتق الحمدي 351006977 زاهيه  بنت سويلم  بن صالح الجنهى

عائشه  بنت عبدالخالق  بن عبدربه 

 351006630 الفايدى
 رشا  بنت سليمان  بن هويمل الجنهي

341003575 



 لألقسام ه مصنفه 1439-1438أسماء خريجات الدفعة السادسة 
ً
 طبقا

 ه1439-1438املتوقع تخرجهن بالفصل الثاني  والصيفي :  قسم اللغة العربية 

 الرقم الجامعي اسم الطالبه الرقم الجامعي اسم الطالبه

 351006664 ريم  بنت مسلم  بن سالمه الفايدى 351007264 ربيعه  بنت أحمد  بن محمد الجنهى

 351009902 رزان  بنت عوده  بن سلمان الجنهي 351006715 يارا  بنت عطاهللا  بن عياد الجنهي

 341004855 ماجده  بنت امبيريك  بن سميليل الجنهي 351007866 سميه  بنت دخيل هللا  بن راشد السنانى

 341003581 بشائر  بنت صالح  بن حمادين املرواني 351007593 بدريه  بنت سالم  بن خضير السناني

 341006499 روان  بنت سعود  بن عسير الفايدي 351007607 ندى  بنت علي  بن مرزوق الجنهي

 341003557 مواهب  بنت احمد  بن حميد الفايدي 341001400 سارة  بنت حميد  بن  مسلم الفايدى

 351004838 بيان  بنت غضيان  بن بن عويضه الفايدي 341002905 شروق  بنت سعود  بن  سالمه  الكبيدي

الضبعاني مريم   بنت مرزوق   بن مريخان    351004634 مريم  بنت سالم  بن بن عطيه الحمدى 341003043 

 351004767 عواطف  بنت عبدالرحمن  بن بن فريج الجنهي 351007435 ماريه   بنت جمعه   بن محمد عواد الجنهي

 351003463 ريم  بنت مسلم  بن عياد الجنهي 351003489 حمده  بنت حميد  بن حميد الشذيواني

 351003128 افراح  بنت سليم  بن معوض الجنهى 351001029 ساره  بنت محمد  بن احمد السنانى

الجنهى عائشه  بنت سعيد  بن   351007733 بدور  بنت محسن  بن سليمان السناني 



 لألقسام ه مصنفه 1439-1438أسماء خريجات الدفعة السادسة 
ً
 طبقا

 ه1439-1438املتوقع تخرجهن بالفصل الثاني  والصيفي :  قسم اللغة العربية 

 الرقم الجامعي اسم الطالبه الرقم الجامعي اسم الطالبه

الحمديبن عطيت هللا  سعيده  بنت عطا هللا    351004882 نوال  بنت عاتق  بن سلمان الحمدي 331002723 

 351003589 العنود  بنت عبداللطيف  بن صالح املرواني 331009187 محاسن  بنت سالم  بن سلمان السناني

 351008185 بشاير  بنت عبيد  بن سليم السميري  341004746 حمده   بنت منصور   بن أحمد  الجنهى

 351007927 عبير  بنت جزاء  بن محمد العنمى 341003421 ابتهاج   بنت عويض   بن عياده  العنمي

 351007008 مزنه  بنت سالم  بن مسعود الجنهى 341003383 وجدان   بنت حميد   بن حمدى  املرواني

 351008128 حنين  بنت جمعه  بن جبران الحمدى 341004656 زينب  بنت صالح  بن فريج الجنهي

 351008087 زينب  بنت مسلم  بن مبارك السناني 341004838 زينب   بنت سليمان   بن فرج  الجنهي

 351006633 نجوى  بنت عيد  بن غياث العلونى 341012259 خلود   بنت سويعد   بن متروك  الجنهي

 351006636 مالك  بنت حامد  بن باخت الفايدي 351004879 أروى  بنت سليم  بن سلمي الفايدي

 351009445 اسماء  بنت صالح  بن دخيل هللا الجنهي 351003792 مريم  بنت سلمان  بن سليمان الحمدي

 351010339 عبير  بنت صالح  بن عيد الجنهي 351003542 ساره  بنت سليمان  بن بن محمد الجنهي

 351010646 مستوره  بنت معتق  بن محمد العنمي 351006634 وجدان  بنت دخيل  بن محمد الجنهي



 لألقسام ه مصنفه 1439-1438أسماء خريجات الدفعة السادسة 
ً
 طبقا

 ه1439-1438املتوقع تخرجهن بالفصل الثاني  والصيفي :  قسم اللغة العربية 

 الرقم الجامعي اسم الطالبه الرقم الجامعي اسم الطالبه

 351007813 ياسمين  بنت عوده  بن الفي الجنهي 351006654 خديجه  بنت محمد  بن حامد الجنهي

 351006988 هديل  بنت عاشور  بن محمد الصيادى 351009751 عائشه  بنت عاتق  بن مسعد السنانى

 351006644 أشواق  بنت سعد  بن سعيد الفايدي 331002770 أماني   بنت عويضه  بن عويض الحمدي

 351006651 منال  بنت عليان  بن سليمان الفايدي 341001291 اسماء  بنت مبارك  بن معوض الحمدي

 351006673 أماني  بنت سالم  بن سلمان السنانى 341002845 روان  بنت محمد  بن عايد الرهيف

 341003595 نهى   بنت عطيت هللا  بن عيد الحمدي 341002907 أمل   بنت عويضه   بن عويض الحمدي

 341007512 مريم  بنت سويلم  بن سلمي الجنهي 341009319 عائشه   بنت غانم   بن سالم  امليلبي

 351007674 سميه  بنت حامد  بن حميد البراهيمي 351003788 ريم  بنت عطاهللا  بن بن دخيل هللا الفايدى

 351003211 رحاب  بنت سعدي  بن ضيف  هللا السميري  351003122 عبير  بنت معزي  بن بن ثابت الفايدي

 351003520 كوثر  بنت مبارك  بن بن بشيبش الجنهي 351004880 عواطف  بنت صالح  بن بن حمود الجنهي

 351003982 سهيله  بنت مرزوق  بن بن سالمه الجنهي 351003562 عذاري  بنت راجح  بن حمود الكش ى

 351006628 نهله  بنت خميس  بن  مبرك الجنهي 351003231 أشواق  بنت عبدالعزيز  بن فاهد الجنهي



 لألقسام ه مصنفه 1439-1438أسماء خريجات الدفعة السادسة 
ً
 طبقا

 ه1439-1438املتوقع تخرجهن بالفصل الثاني  والصيفي :  قسم اللغة العربية 

 الرقم الجامعي اسم الطالبه الرقم الجامعي اسم الطالبه

 351004026 هيفاء  بنت عبدالخالق  بن مسفر الحمدى 351004708 فاطمه  بنت معوض  بن مسعود السميري 

 351006615 ساره  بنت عيد  بن غياث العلونى 351007339 أسماء  بنت سعود  بن بن سالم املرواني

 351008001 رنده  بنت قاسم  بن رجاءهللا الجنهي 351006671 جيهان  بنت عبدالكريم  بن بن سعد الجنهي

 351007869 أسرار  بنت قاسم  بن عليان الجنهي 351007795 مرزوقه  بنت سعد  بن خليف السنانى

الحمديفوزيه  بنت عبدالحفيظ    351006993 عبير  بنت مقيبل  بن  عطيه الحمدي 351011642 

 351009901 جميله  بنت محمد  بن حامد الجنهي 341002851 بدور  بنت سبيق  بن سالم املحياوي 

الضبعاني فطيمه  بنت مريخان   بن راشد    351010209 طرفه  بنت حميد  بن مرشود الجنهي 341002850 

 351010374 أسماء  بنت سعيد  بن سليم امليلبي 341004440 نواره  بنت خليوي  بن جمعة الفايدي

 341002544 مسعوده  بنت رشيد  بن حميد الفايدي 341004524 مزنه  بنت حامد  بن حميد عواد الفايدي

الضبعاني بريكه   بنت مرزوق   بن مريخان   341004779 أمجاد  بنت ماجد  بن محمود الحمدي  341002932 

 341007769 رقية  بنت معال  بن سعد الجنهي 351003903 نوير  بنت سعيد  بن غوينم الجنهي

 341002819 والء  بنت سليم  بن سليمان الحمدى 351004692 شدى  بنت محمود  بن بن سالم الجنهي



 لألقسام ه مصنفه 1439-1438أسماء خريجات الدفعة السادسة 
ً
 طبقا

 ه1439-1438املتوقع تخرجهن بالفصل الثاني  والصيفي :  قسم اللغة العربية 

 الرقم الجامعي اسم الطالبه

 351000984 أمينه  بنت مسعود  بن بن حجيج الحمدي

 351007731 عواطف  بنت فهد  بن خضير الجنهي

 351006616 غيداء  بنت عايد  بن مهنا الجنهي

 351008422 بسمه  بنت عيد  بن راجح الجنهي

 351008188 حنان  بنت سعد  بن عتيق  الجنهي

 351006729 بشائر  بنت شليه  بن عطاهللا الجنهي

 351007575 رندا  بنت ظاهر  بن حماد الجنهى

 351009904 عهود  بنت عوده  بن سلمان الجنهي



 ه 1439-1438والدورات التدريبية  للخريجات عام  البرامج
 للخريجات التدريبية والدورات البرامج من مجموعة تقديم على  والجودة التطوير  بوكالة الخريجات وحدة حرصت
   الرحيم عبد عزة.د بإشراف ه1439-1438 الجامعي بالعام تخرجهم واملتوقع

 املجال العنوان املحاضر التاريخ

 كتابة السيرة الذاتية  الجنهيهاجر / أ هـ1439/ 5/  19

برنامج 
التأهيل 
 الوظيفي

 كيف تخطط ملستقبلك املنهي  مواهب أحمد / د هـ1439/  5/ 26

  أرشودنعيمة / د هـ1439/ 6/  4
ماذا بعد التخرج؟ مجاالت عمل خريجي قسم 

 اللغة العربية

 في العمل  والبرتكول  الاتيكيت عزة عبد الرحيم / د هـ1439/ 6/  11

 اجتياز املقابلة الشخصية  عطي  أريج/ أ هـ1439/ 6/  26

 مهارات التواصل الفعال  أرشودنعيمة / د هـ1439/ 6/ 25

 مهارات العرض والتقديم  أفنان الجنهي/أ ه 1439/  7/ /24

  الجنهيمنال / أ هـ1439/ 6 / 4
جدوى مصغرة ملشروع  دراسة  اعدادكيفية 

 ريادي صغير 
برنامج 
رواد 

 إبداء مشروعك  الخاص  الريادي  الرحيم  عزة عبد/ د هـ1439/ 6 /27 ألاعمال

 مشكالت الترجمة  سمى السوقي أ/ أ هـ1439/ 7 / 3

برنامج 
التأهيل 
 ألاكاديمي

 الايلتسالتحضير الجتياز الاختبار السمعي في  وديعة عبد القيوم / د هـ1439/ 6 / 9

   عزة عبد الرحيم/ د هـ1439/ 6 / 10
التحضير الجتياز  اختبار الكتابة في اختبار 

 الايلتس

2 /7 /1439 ليلي الزبير/ د   مجال التدقيق واملراجعة لخريجي اللغة العربية 
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برنامج التأهيل 

 الوظيفي

برنامج رواد 

 ألاعمال

برنامج التأهيل 

 ألاكاديمي



 ه 1440 -1439خطة تدريب الخريجات واملتوقع تخرجهم بالعام القادم 

 التدريبية والبرامج الدورات من مجموعة تقديم على بالكلية وألاقسام  والجودة التطوير  بوكالة الخريجات وحدة تحرص
 وملعرفة :التالي بالشكل موضح هو  كما متعدده مجاالت في عام بكل تخرجهم واملتوقع الخريجات مهارات تنمية  بهدف

     umljcollege@ - بتويتر الجامعية أملج كلية حساب متابعة نرجو  الدورات هذه انعقاد ومكان موعد

التأهيل 
الوظيفي 
  واالبتعاث

 الدورات من العديد تقديم إلى البرنامج يهدف
 من املقدم الابتعاث لبرنامج  الخريجات لتأهيل
 شخصية مقابالت من للوظائف والتقديم الدولة

 ...... عالية بكفاءة التقديم ملف تحضير  ومهارات
 املهارات من وغيرها

تنمية 
المهارات 

 المهنية

خطة تدريب 
 الخريجات

 املهنية املهارات من العديد تنمية إلى البرنامج يهدف
 -قياس للمعلمين الكفاءة الختبارات والتأهيل
 ومهارات  الحاسوب مهارات من والتمكن والتقنية

   .ألاكاديمي التخصص

التأهيل 
 األكاديمي

متطلبات 
سوق العمل 

وريادة 
 األعمال

يهدف البرنامج إلى تدريب الطالبات على 
دراسة متطابات سوق العمل واملشاريع 
 الصغيرة وريادة الاعمال ودراسة الجدوى 

اختبارات 
للمعلمين 

 قياس



 لحفالت الخريجات خالل ألاعوام السابقة: ألبوم صور 

 ه 1438-1437خريجات الدفعة الخامسة  صور حفل



 لحفالت الخريجات خالل ألاعوام السابقة: ألبوم صور 

 ه 1436-1437خريجات الدفعة الرابعة  صور حفل



 لحفالت الخريجات خالل ألاعوام السابقة: ألبوم صور 

 ه 1435-1436:  خريجات الدفعة الثالثة صور حفل



 لحفالت الخريجات خالل ألاعوام السابقة: ألبوم صور 

 ه 1434 -1435خريجات الدفعة الثانية   صور حفل



 وسائل التواصل مع الكلية بعد التخرج

 عميد الكلية سعادة 0144565885

 سعادة وكيلة الكلية   0144565800

Web Sit: https://www.ut.edu.sa/ar/web/unit-of-development-
and-quality-ummluj/home 

وحدة  –املوقع الالكتروني لوكالة التطوير والجودة 
 الخريجات

Email:    um.quality@ut.edu.sa البريد إلالكتروني 

 وسائل التواصل الاجتماعي

 بيانات الخريجات ووسائل التواصل مع الكلية بعد التخرج قاعدة

 التخرج بعد الكلية لطالبات الدائم التواصل على والجودة التطوير  بوكالة الخريجات وحدة تحرص
 الخريجات لجميع وتتمنى العمل سوق  يتطلبه بما الخريجات مهارات وتنمية  واملشوره العون  وتقديم

     :التالي الرابط خالل من بياناتها تحديث خريجة كل من ونرجو  ، والعملية العلمية الحياة في التوفيق
 قاعدة بيانات الخريجين

                  https://goo.gl/forms/L5HqzPil0jyPuZcj2 
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