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 :الكلية الجامعية بأملجنشأة 
 وماليا إداريا إلحاقها وتم بتبوك للبنات الصحية العلوم كلية هيكلة إلعادة نتيجة بأملج الجامعية الكلية تأسست     

  بتاريخ واملنعقدة 44 رقم جلسته في املتخذ هـ23/48/1429 رقم العالي التعليم مجلس قرار  حسب تبوك بجامعة وأكاديميا
 السامي املقام مصادقة بعد بأملج الجامعية للكلية وتأسيسها هيكلتها إعادة على املوافقة بشأن هـ21/10/1427

 وتم ، السادسة الابتدائية املدرسة مبنى في الكلية تأسست حيث هـ،7/8/1432 بتاريخ ب م/5088 رقم البرقي بالتوجيه
  املبنى أصبح 1430 العام من الثاني الفصل بداية وفي للكلية الثالث الطابق تخصيص

ً
 السنة فصل تم ، للكلية كامال

 – إلاسالمية الدراسات – الرياضيات أقسام بثالث تأسيسها منذ الكلية بدأت ، هـ 1432 عام مستقل مبنى في التحضيرية
 اللغة قسم 1435 عام وفي التمريض قسم 1434 عام وفي الاحياء قسم تفعيل تم 1433 عام وفي والترجمة، اللغات

 ثالثة في الطالب بشطر  الدراسة بدأت هـ1435 - هـ1434 الدارس ي للعام ألاول  الفصل وفي . الحاسب علوم وقسم العربية،
 ، الرياضيات قسم تفعيل تم  هـ،1436-1435 عام وفي (الحاسب علوم – والترجمة اللغات – إلاسالمية الدراسات) أقسام

 , والجودة للتطوير  الكلية وكالة إلى الجودة وحدة تحويل تم كما العربية، اللغة قسم تفعيل تم هـ1437 / 1436 عام وفي
– العلمي البحث – واملعلومات الاحصاء -ألاكاديمي الاعتماد – الجودة ضمان) الوحدات من مجموعة على واشتملت
 ألاكاديمية الشئون  وكالة إلى ألاكاديمية الشؤون وحدة تحويل تم ه 1438-1437 عام وفي (املهارات وتنمية التدريب
 .(الالكترونــي التعليــم وحــدة الطــاب، شــؤون وحــدة ألاكاديميــة، الشــؤون وحــدة ألاكاديمــي، إلارشــاد وحــدة): على تشتمل

 ،(الطالبات شطر ) بأملج الجامعية للكلية الجديد املبنى افتتاح تم هـ1436 / 1435 الجامعي للعام الثاني الفصل في و  
 القاعات عدد ، مربع متر   21000 منها املباني مسطحات اجمالي وبلغ  مربع متر 40000  تبلغ للموقع اجمالية بمساحة

 الجديد املبنى يبعد حيث طالبة، 3000 الاستيعابية الطاقة وتقدر  ، معمل 12 املعامل عدد ، قاعة 60 الدراسية
   .ينبع ملحافظة الدولي الطريق على جنوبا أملج محافظة عن كم 10 بحوالي للطالبات
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 وكالة التطوير والجودة  

Our Vision: رؤيتنا 

 A distinguished college in  education,  knowledge, and 

research  that  contributes to community service. 
 خدمة في للمساهمة وبحثيا ومعرفيا تعليميا متميزة كلية

 املجتمع

Our Mission رسالتنا 

Graduating human cadres qualified with the 
knowledge, skills and capabilities to fulfill the needs 
of the local community through the provision of a 
distinguished university education according to a 
distinctive academic  research - supportive 
environment. 

 والقدرات واملهارات باملعارف مؤهلة بشرية كوادر  تخريج

 تعليم تقديم خالل من املحلي املجتمع حاجات لتلبية

 .للبحوث داعمة متميزة تعليمية بيئة وفق متميز  جامعي

Our Values قيمنا 

Quality and Distinction  -         Loyalty and Affiliation 
Teamwork  -                                  Honesty and Respect 
Creativity and Innovation  -      Leadership and 
Responsibility 
Transparency and Accountability -    Social Responsibility 

 الجودة والتميز                                الوالء والانتماء
 ألامانة والاحترام                  العمل بروح الفريق الواحد 

 إلابداع والابتكار                             القيادة وتحمل املسؤولية
 املسؤولية الاجتماعية                            الشفافية واملساءلة    

Our strategic goals أهدافنا الاسترايتيجة 

1- Providing  distinctive  educational programs  that  fulfil 
the needs of lab our market  2 - Developing the skills of 
teaching staff members, students and employees of the 
college . 3. Contributing to fulfilling the priority research 
needs of the local community 4. Building effective 
partnerships with the local community. 5. To contributing  to 
providing a stimulating and attractive technical learning 
environment. 

 تقديم برامج تعليمية متميزة تلبي حاجات سوق العمل -1
 .  تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والطالب واملوظفين في الكلية- 2
 املساهمة في تلبية الاحتياجات البحثية ذات ألاولوية للمجتمع املحلي -3
 . إقامة شراكات فاعلة مع املجتمع املحلي-4
 .املساهمة في توفير بيئة  تعليمية تقنية محفزة وجاذبة -5
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 الكلية الجامعية بأملج



 برامج الكلية جهات التوظيف

 وزارة) :مثل والخاصة الحكومية المؤسسات – العام التعليم مدارس – التعليم وزارة

 ، االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة ، السعودي العربي النقد مؤسسة ، المالية

 مراكز ، البنوك ، العامة التقاعد وكالة ، والمعلومات لإلحصاء المركزية اإلدارة
 في كمعيدة تعيين المتفوقات والطالبات العليا الدراسات استكمال – إلخ ، األبحاث

 .والخاصة الحكومية السعودية والمعاهد الجامعات

 رياضيات

 عبد الملك مدينة -   .باحث مساعد ,مختبرات فني ,معيد :(الجامعات) التعليم وزارة

 والمقاييس المواصفات هيئة - .فنيين ,أبحاث ,إشراف :والتقنية للعلوم العزيز

 وحماية لألرصاد العامة الهيئة  -   .التجارة بوزارة الجودة ومختبرات السعودية

 الفطرية الحياة لحماية الوطنية الهيئة - .والمختبرات األبحاث مراكز -   .البيئة
   .مختبر محضر ,معلمة :(مدارس) التعليم وزارة  -  .وباحثين فنيين :وإنمائها

 أحياء

 وزارة) :مثل والخاصة الحكومية المؤسسات – العام التعليم مدارس – التعليم وزارة

 - العامة العالقات ، الترجمة مراكز ،، السعودي العربي النقد مؤسسة ، المالية
 المتفوقات والطالبات العليا الدراسات استكمال – إلخ ، األبحاث مراكز ،مترجم
 .والخاصة الحكومية السعودية والمعاهد الجامعات في كمعيدة تعيين

 لغات وترجمة
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 برامج الكلية جهات التوظيف

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

 دراسات إسالمية

هيئة المواصفات والمقاييس  -والمراكز الصحية  المستشفيات  -وزارة الصحة 

والطالبات  استكمال الدراسات العليا-هيئة التخصصات السعودية  -السعودية  
 .المتفوقات تعيين كمعيدة في الجامعات والمعاهد السعودية الحكومية والخاصة

 تمريض  

قسم المناهج التابع لوزارة التربية -. المدارس العربية االبتدائية و فوق االبتدائية

مجامع  -. مجال التدقيق اللغوي -. الترجمة-.برامج اإلذاعة والتلفزيون-.والتعليم

قسم اإلرشاد المهني التابع  -. كتابة مواد تدريس ووحدات تعليمية-. اللغة العربية

مركز التكنولوجيا التربوية إلعداد امتحانات اللغة  -. لوزارة التربية والتعليم
استكمال الدراسات العليا والطالبات  - المركز الوطني للقياس والتقويم –. العربية

 .المتفوقات تعيين كمعيدة في الجامعات والمعاهد السعودية الحكومية والخاصة

 لغة عربية

:  المؤسسات الحكومية والخاصة مثل –مدارس التعليم العام  –وزارة التعليم 

وزارة المالية ، مؤسسة النقد العربي السعودي ، المؤسسة العامة للتأمينات )
 –االجتماعية ، البرمجة ، وزارة التجارة، البنوك ، مراكز األبحاث ، إلخ 

استكمال الدراسات العليا والطالبات المتفوقات تعيين كمعيدة في الجامعات 
 .والمعاهد السعودية الحكومية والخاصة

علوم الحاسب 
 اآللي
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 ألاقسام طالب طالبات املجموع الكلي

 الرياضيات 62 59 121

 علوم الحاسب 33 71 104

 ألاحياء - 63 63

 التمريض - 26 26

ألاسالمية الدراسات 117 9 126  

 اللغات والترجمة 49 62 111

 اللغة العربية 21 184 205

 املجموع 282 474 756
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 اللغة العربية اللغات والترجمة الدرسات اإلسالمية التمريض األحياء علوم الحاسب رياضيات

62 خريجين شطر الطالب 33 0 0 117 49 21
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 خطة تدريب الخريجين واملتوقع تخرجهم بالعام القادم

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

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

التأهيل 
الوظيفي 
  واالبتعاث

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

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

تنمية 
المهارات 

 المهنية

خطة تدريب 
 الخريجين 

 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
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والمكرمون بكل قسم ( األوائل)أسماء المتفوقون    

 قسم الدراسات اإلسالمية

   التقدير اجلوال املعدل الرقم اجلامعي اسم الطالب

     
  

     
  

     
  

 قسم الرياضيات

   التقدير اجلوال املعدل الرقم اجلامعي اسم الطالب
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والمكرمون بكل قسم ( األوائل)أسماء المتفوقون    

 قسم علوم احلاسب

 التقدير اجلوال املعدل الرقم اجلامعي اسم الطالب م

      

      

      

 قسم اللغة العربية

 التقدير اجلوال املعدل الرقم اجلامعي اسم الطالب م

      

      

      

 قسم اللغات والرتمجة

 التقدير اجلوال املعدل الرقم اجلامعي اسم الطالب م
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1440-1439أسماء خريجين الفصل األول    

قسم الدراسات اإلسالمية   

 اسم الطالب الرقم الجامعي اسم الطالب الرقم الجامعي

 فهد بن سويلم بن سالم الفايدي الجهني ٣٦١٠٠٣٥٩٩ بدر بن عوض بن عتيق المحياوي الجهنى ٣٦١٠٠٢٢٥٤

 مازن بن معوض بن سليمان الجهني ٣٥١٠٠١٩٠٣ سراج بن سالم بن عوض الجهني ٣٥١٠٠٢١٣٨

 ماهر بن سلمان بن سليمان الجهني ٣٥١٠٠٢١٩٥ عبدالحكيم بن فريج بن عبيد الجهنى ٣٥١٠٠٧٨٧٨

 غازي بن عليان بن عوده الفايدى ٣٥١٠٠٧٣٠٠

 الرقم الجامعي االسم م

 ٣٦١٠٠٣١٩٨ احمد بن شديد بن عفنان الحمدي 1

 ٣٥١٠٠٥٧٤٢ أحمد بن عليان بن طحيمر الجهني 2

 ٣٦١٠٠١٧٨٦ أحمد بن مسعود بن سعود الحجوري الجهني 3

 ٣٥١٠٠١٩٤٢ أكرم بن جريبيع بن سليمان الحمدي 4

 ٣٥١٠٠٢١٢٣ انور بن عيد بن عياد الحمدى 5

 ٣٥١٠٠٢٤٥٦ بسام بن غالي بن عوده الفايدي 6

 ٣٦١٠٠٤٧٠٩ تركي بن دخيل هللا بن عفنان الحمدي 7

 ٣٥١٠٠٤٤٢٤ خالد بن عوض بن مبروك الجهني 8

 ٣٥١٠٠١٥٧٧ زياد بن جبريل بن حسن البريدي 9

 ٣٥١٠٠١٩٣٧ زياد بن مسلم بن عياد الجهني 10

 ٣٥١٠٠٦٩٢٦ سامر بن سليمان بن سليم الحمدي 11

 ٣٥١٠٠٧٨٥٨ عبد هللا بن عيد بن خضر العنزي 12

 ٣٥١٠٠٤٢٠١ عبدالرحمن بن مسلم بن سالمه الفايدى 13

 الرقم الجامعي االسم م

عبدالعزيز بن سالم بن عواد الحجور 14

 ى

٣٥١٠٠٧٠٧٤ 

 ٣٥١٠٠١٦٣٥ عبدهللا بن عبيدهللا بن عبدهللا الحمدي 15

عبيد بن مفلح بن سليهيب الفايدي ال 16

 جهني

٣٥١٠١٠٦٤٩ 

 ٣٤١٠٠٣٩١٣ فهد بن عيد بن غانم الجهني 17

 ٣٦١٠٠٢٧٧٤ فيصل بن شديد بن عفنان الحمدي 18

 ٣٤١٠٠٦٥٧٨ ماجد بن مسلم بن جمعه الحجورى 19

 ٣٥١٠٠٦٩٢٩ محمد بن ظاهر بن فرج الجهني 20

 ٣٥١٠٠٧٩٥١ محمد بن علي بن عيد الميلبي 21

 ٣٥١٠٠٨١٩٨ مسفر بن شديد بن عيفان الجهني 22

 ٣٥١٠٠٥٥٧٥ مفلح بن محمود بن حميد الجهني 23

 ٣٥١٠٠٢٢٤١ نايف بن عياد بن عوده الفايدي 24

 ٣٦١٠٠٦١٥٤ نايف بن معتق بن سالم العلوني 25

 ٣٥١٠٠٢٢٦٩ نواف بن سليم بن سالم الجهني 26

قسم الرياضيات   



1440-1439دليل خريجين  الكلية الجامعية بأملج   16 

الكلية الجامعية باملج -جامعة تبوك    

1440-1439أسماء خريجين الفصل األول   قسم اللغات والترجمة    
 الرقم الجامعي االسم م

 ٣٥١٠٠٦٣١٣ عبدالعزيز بن محمد بن صياح المرواني 1

 ٣٥١٠٠٢٠٦٣ عبدهللا بن مريشيد بن شيران الضبعانى 2

 ٣٥١٠٠٢١٩٤ فيصل بن عبدالعزيز بن عواد الجهني 3

 ٣٥١٠٠٢١٢١ مشاري بن أحمد بن حمد الجهني 4

 ٣٥١٠٠٧٨٧١ ناهر بن سعد بن صميدان الجهنى 5

قسم علوم الحاسب   

 الرقم الجامعي االسم م

 ٣٥١٠٠٥١٤٢ أيمن بن حامد بن محمود الحمدي 1

 ٣٥١٠٠٦١٨٥ راكان بن حامد بن محمد العنزي 2

 ٣٥١٠٠١٥٢٩ سلطان بن محمد بن علي المرواني 3

 ٣٥١٠٠٥٣٠٠ سمان بن اكرم بن سمان الجهني 4

 ٣٤١٠٠٤١٠١ عبدالرحمن بن حميد بن حميد الفايدي 5

 ٣٤١٠٠٣٩٠٠ عبدالرحمن بن محمد بن علي المرواني 6

 ٣٥١٠٠٤٠٦١ عبدهللا بن متروك بن حميد الجهني 7

 ٣٤١٠٠٣٨٨٧ مازن بن عوده بن شليه الرفاعى 8

 ٣٥١٠٠٦٣٤٦ محمد بن حامد بن محمد السميري 9

 ٣٥١٠٠٢١٢٨ معاذ بن سالمه بن مسلم الجهني 10
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الكلية الجامعية باملج -جامعة تبوك    

1440-1439أسماء خريجين المتوقع تخرجهم إلى الفصل الصيفي  قسم الرياضيات    

 الرقم الجامعي االسم م الرقم الجامعي االسم م

 ٣٥١٠٠٥٧٤٧ مروان بن محمد بن مرشود الكبيدي 21 ٣٥١٠٠١٥٠١ المهدي بن حمود بن بن حميد الجهني 1

 ٣٥١٠٠٦٢٢٠ عبدالرحمن بن بخيت بن بن عبدهللا الجهني 22 ٣٥١٠٠١٦٠٠ خالد بن محمد بن بن ناصر الحجوري 2

 ٣٥١٠٠٦٧٣٥ عبدالمعطى بن عطاهللا بن عطيت هللا الحمدي 23 ٣٥١٠٠١٧٩٣ باسم بن معال بن سعد الجهني 3

 ٣٥١٠٠٧٧٥٦ عادل بن عايض بن عواد الجهنى 24 ٣٥١٠٠١٩١٩ علي بن عبيدهللا بن بن محمد السميري 4

 ٣٥١٠٠٧٨٩٠ ياسر بن سويلم بن مبروك الجهنى 25 ٣٥١٠٠٢٠٣٣ خالد بن عليثه بن ناير الجهني 5

 ٣٦١٠٠١٢٠٦ طاهر بن جمعه بن طاهر الرفاعي 26 ٣٥١٠٠٢٠٥٨ محمد بن على بن سالم الحمدى 6

 ٣٦١٠٠١٢٠٨ ناهر بن داخل بن مساعد الفايدي الجهني 27 ٣٥١٠٠٢٠٨٨ عبدهللا بن أحمد بن فرج الحمدي 7

 ٣٦١٠٠١٢١٨ محمد بن خميس بن حميد الحمدي 28 ٣٥١٠٠٢١٣٣ عبدالحميد بن لطفي بن بن عبدالحميد الجهني 8

 ٣٦١٠٠١٢٢٢ محمد بن دخيل بن قريضه الحمدى الجهنى 29 ٣٥١٠٠٢١٤٥ عبدالعزيز بن مرضى بن شتيان الفايدى 9

 ٣٦١٠٠١٢٣٤ سليم بن كامل بن سليم الحمدي الجهني 30 ٣٥١٠٠٢١٨٦ حامد بن مريزيق بن حامد الضبعانى 10

 ٣٦١٠٠١٢٣٧ خالد بن علي بن معوض الفايدي 31 ٣٥١٠٠٢٤٦٧ ماجد بن حمدي بن محمد السليهيبي 11

 ٣٦١٠٠١٢٤١ لؤي بن كامل بن سليم الحمدي الجهني 32 ٣٥١٠٠٣٨٨٢ حامد بن بشيبش بن بن حمد الرهيف 12

 ٣٦١٠٠١٢٤٣ محمد بن فريج بن فراج الحمدي 33 ٣٥١٠٠٣٩٩٥ نايف بن حامد بن بن عتيق الجهني 13

 ٣٦١٠٠١٢٥٤ عبدالرحمن بن متعب بن عالي الشويطي الجهني 34 ٣٥١٠٠٤٢٥٦ ابراهيم بن عويض بن عبدالمعطى الضبعاني 14

 ٣٦١٠٠١٢٧٠ يحي بن جمعه بن طاهر الرفاعي 35 ٣٥١٠٠٤٢٦٠ محمد بن حمدان بن محمد العازمي 15

 ٣٦١٠٠١٢٧٨ عبداالله بن بن سعود بن بن سليم المحياوي 36 ٣٥١٠٠٤٤٠٥ ياسر بن عبدالرحمن بن شحاد الحمدى 16

 ٣٦١٠٠١٢٧٩ عبدهللا بن سالمه بن صالح المحياوي الجهني 37 ٣٥١٠٠٤٦٠٠ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن بن فريج الجهني 17

 ٣٦١٠٠١٢٨١ عبدهللا بن محمد بن معوض السميري 38 ٣٥١٠٠٥١٨٣ فواز بن راشد بن حمدان الحمدى 18

 ٣٦١٠٠١٢٨٩ عبدالرحمن بن مسلم بن سليمان الفايدي 39 ٣٥١٠٠٥٢٦٦ أيمن بن سالم بن بن دحيالن الجهني 19

 ٣٦١٠٠١٦٥٤ أحمد بن بن محمد بن بن جديد المحياوي 40 ٣٥١٠٠٥٥٩٦ محمد بن احمد بن بن عتيق الفايدي 20
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الكلية الجامعية باملج -جامعة تبوك    

1440-1439أسماء خريجين المتوقع تخرجهم إلى الفصل الصيفي  قسم الرياضيات    

 الرقم الجامعي االسم م

 ٣٦١٠٠١٨٤٨ ماجد بن مسلم بن مسعود السميري الجهني 41

 ٣٦١٠٠١٨٥٣ أحمد بن عبدالحميد بن دحيالن الحمدى الجهنى 42

 ٣٦١٠٠٢١٢٥ عبدالرحمن بن مساعد بن قوت السناني الجهني 43

 ٣٦١٠٠٢١٦٦ حاتم بن خالد بن سعود السناني الجهني 44

 ٣٦١٠٠٢١٧٢ علي بن سالمه بن سالم الحجورى 45

 ٣٦١٠٠٢٦٨٩ وليد بن عيد بن بركه المعيقلي البلوي 46

 ٣٦١٠٠٢٩٦٢ نادر بن زارع بن شديد الفايدى 47

 ٣٦١٠٠٣٥١٨ عمر بن موسى بن مهاوش الحمدي 48

 ٣٦١٠٠٣٥٣٧ عبدالعزيز بن مفلح بن سليهيب الفايدى الجهنى 49

 ٣٦١٠٠٥٦٠٥ خالد بن جباره بن مسعد الحمدي 50

 ٣٦١٠٠٥٦٠٦ أيوب بن مسلم بن سليمان الفايدي 51

 ٣٦١٠٠٦١٣٨ أسامه بن جمعه بن أحمد الحمدي 52

 ٣٦١٠٠٦١٥٣ أحمد بن عبدالرحمن بن حمد المرواني 53

 ٣٦١٠٠٦٢١٤ زياد بن مبروك بن امبيريك الحمدى 54

 ٣٦١٠٠٧٨٠٧ الفي بن مقبول بن هديلق الرفاعي 55
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الكلية الجامعية باملج -جامعة تبوك    

1440-1439أسماء خريجين المتوقع تخرجهم إلى الفصل الصيفي  اإلسالميةقسم الدراسات     

 الرقم الجامعي االسم م الرقم الجامعي االسم م

 ٣٥١٠٠٢١٧٢ متعب بن جباره بن مسعد الحمدي 21 ٣٤١٠٠٣٨٩٥ عادل بن غيث بن لويفي الضبعاني 1

 ٣٥١٠٠٢١٨١ يزيد بن مساعد بن بن سعد الحمدي 22 ٣٤١٠٠٤٩١٨ فهد بن داخل بن بخيت الجهني 2

 ٣٥١٠٠٢١٩٠ يوسف بن عطيت هللا بن على هللا المرواني 23 ٣٤١٠٠٤٩٢٧ سامي بن يوسف بن بن عبدالرحيم الحربي 3

 ٣٥١٠٠٢٢٣٠ ركان بن مسلم بن بن عتيق الحمدي 24 ٣٤١٠٠٦٦٤٢ محمود بن راشد بن حمدان الحمدي 4

 ٣٥١٠٠٢٢٥٥ نواف بن سلمان بن عواده الفايدي 25 ٣٤١٠٠٧١٠٨ رائد بن رجاءهللا بن حمود الجهني 5

 ٣٥١٠٠٢٢٥٧ سعود بن جمعه بن حميد الجهني 26 ٣٤١٠٠٧٥٧٧ ماجد بن محمدعيد بن بن عبيان الحمدي 6

 ٣٥١٠٠٢٢٧١ صالح بن دخيل بن صالح الجهني 27 ٣٤١٠٠٧٥٨٤ ماهر بن عوده بن محمدعيد الجهني 7

 ٣٥١٠٠٢٤٣١ عاصم بن عايد بن عيد الشذيواني 28 ٣٤١٠٠٧٦٢٤ عوده بن مسعود بن عوده المرواني 8

 ٣٥١٠٠٣٨٨٧ أمجد بن عبدالوهاب بن محمود الجهني 29 ٣٥١٠٠١٥٠٥ عبدهللا بن محمد بن ابراهيم الطليحاني 9

 ٣٥١٠٠٤٠٧٩ سعيد بن سلطان بن بن سعيد المحياوي 30 ٣٥١٠٠١٥٩٢ ماهر بن عبدهللا بن حجاج الضبعاني 10

 ٣٥١٠٠٤٥٩٣ عطاهللا بن حميد بن سالمه الجهني 31 ٣٥١٠٠١٨٣٧ أحمد بن مناور بن عوض الجهنى 11

 ٣٥١٠٠٤٦٠٢ وجدي بن عبدالرحمن بن بن فريج الجهني 32 ٣٥١٠٠١٨٦٥ فيصل بن مساعد بن بن عوده الزراع 12

 ٣٥١٠٠٤٦٠٤ بندر بن حمدان بن معوض الجهني 33 ٣٥١٠٠١٨٩٩ سامي بن بشيبش بن بن فريج الجهني 13

 ٣٥١٠٠٥٠٣١ عوده بن محمد بن عوده الجهني 34 ٣٥١٠٠١٩٢١ عبدهللا بن أحمد بن بدرى ابوالنجا 14

 ٣٥١٠٠٥٥٩١ مقبول بن مفضي بن سالم الحمدي 35 ٣٥١٠٠١٩٢٨ فايز بن عبيدهللا بن مسعود الجهني 15

 ٣٥١٠٠٥٨٥٤ ماهر بن مسلم بن سليمان الجهني 36 ٣٥١٠٠٢٠٤٨ حميد بن عبدالرحمن بن ابراهيم الطليحانى 16

 ٣٥١٠٠٥٩٦٣ ريان بن محمد بن مصيليح الجهني 37 ٣٥١٠٠٢٠٥٠ فواز بن محمد بن عابد الجهني 17

 ٣٥١٠٠٦١٢٦ عمر بن عوده بن عايد الفايدي 38 ٣٥١٠٠٢٠٦٤ محمد بن سلمان بن هليل الجهني 18

 ٣٥١٠٠٦١٦٣ محمد بن عبدهللا بن عذيبان الفايدي 39 ٣٥١٠٠٢٠٨١ رياض بن محمد بن مصيليح الجهني 19

 ٣٥١٠٠٦١٩٣ ابراهيم بن حميد بن مسعد الحمدي 40 ٣٥١٠٠٢١٠٧ عبدالمحسن بن حمدان بن بن شليه الجهني 20
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الكلية الجامعية باملج -جامعة تبوك    

1440-1439أسماء خريجين المتوقع تخرجهم إلى الفصل الصيفي  اإلسالميةقسم الدراسات     

 الرقم الجامعي االسم م الرقم الجامعي االسم م

 ٣٦١٠٠١٢٩٧ تركي بن مطر بن مسعود الفايدي 61 ٣٥١٠٠٦٢٨٨ امين بن حمود بن بن حامد الجهني 41

 ٣٦١٠٠١٦٠٩ يزيد بن ناجي بن محمد الفايدي الجهني 62 ٣٥١٠٠٦٧٤٤ ثامر بن جمعه بن بن مساعد الحجوري 42

 ٣٦١٠٠١٦٣٤ فهد بن معوض بن فريج المرواني 63 ٣٥١٠٠٦٧٦٢ نواف بن حماد بن محمد الجهنى 43

 ٣٦١٠٠١٧٠٣ عبدالحميد بن سليم بن عوده السميري الجهني 64 ٣٥١٠٠٦٨٠٩ يزيد بن حمود بن بن عبدالرحمن الشريده 44

 ٣٦١٠٠١٧٠٩ ناير بن هويمل بن سلمي السميرى 65 ٣٥١٠٠٦٨١٣ سامي بن مقيبل بن بن عطيه الحمدي 45

 ٣٦١٠٠١٨١٩ فهد بن محمد بن سالم السميري الجهني 66 ٣٥١٠٠٧١٤٣ محمد بن حميد بن حمدان الجهني 46

 ٣٦١٠٠١٨٣٠ سلطان بن صالح بن سليمان الحمدى 67 ٣٥١٠٠٧٢٩٥ ناهر بن مناحي بن عوده الفايدى 47

 ٣٦١٠٠١٨٤٤ عبدالعزيز بن صالح بن ناجي الحمدي الجهني 68 ٣٥١٠٠٧٣٣٥ حمزه بن عيد بن عايد الفايدى 48

 ٣٦١٠٠٢١٥٧ عبيد بن صالح بن سعيد الفايدي الجهني 69 ٣٥١٠٠٧٨٥٦ عبدالمجيد بن احمد بن محمد خبراني 49

 ٣٦١٠٠٢٢٣٤ الجهنيالحجوري انس بن بن مرزوق بن  70 ٣٦١٠٠١٠٠١ عبدالحميد بن محمد بن معتق السميرى الجهنى 50

 ٣٦١٠٠٢٢٦٧ حاتم بن عبيان بن دخيل هللا الحمدى 71 ٣٦١٠٠١٠٢٧ احمد بن عواد بن سالمه العنيني 51

 ٣٦١٠٠٢٢٧٧ ماجد بن نواف بن ناجي الفايدي الجهني 72 ٣٦١٠٠١١٠٤ نايف بن علي بن عواد الحمدي 52

 ٣٦١٠٠٢٦٩٨ سلطان بن سالمه بن مسلم الحمدي الجهني 73 ٣٦١٠٠١١١٩ عبدالهادي بن حامد بن حماد الفايدي 53

 ٣٦١٠٠٢٧١٢ عبدالعزيز بن عويد بن عواده المرواني الجهني 74 ٣٦١٠٠١١٢٩ فيصل بن دخيل هللا بن عايد العلوني الجهني 54

 ٣٦١٠٠٣٥٨٩ فيصل بن بن سالم بن بن حماد الحبيشي 75 ٣٦١٠٠١٢٣٣ عبد العزيز بن حامد بن عايش الحمدي 55

 ٣٦١٠٠٣٧٩٧ محمد بن راشد بن مبروك السميري الجهني 76 ٣٦١٠٠١٢٤٩ عبدالفتاح بن جمعه بن محمد الحمدي الجهني 56

 ٣٦١٠٠٣٩٩٤ خالد بن سويلم بن بن عياش الحبيشي الجهني 77 ٣٦١٠٠١٢٧٧ أحمد بن بن مسلم بن بن عطيه الحجوري 57

 ٣٦١٠٠٤٠٠١ عمر بن غنيم بن سالم الميلبي الجهني 78 ٣٦١٠٠١٢٨٠ مشعل بن عابد بن سليم السميري 58

 ٣٦١٠٠٤٠١٥ خالد بن على بن فحيمان العامري الجهني 79 ٣٦١٠٠١٢٨٢ عبدهللا بن مرشود بن بن شليه الجهني 59

 ٣٦١٠٠٤٢٨٩ خالد بن محمد بن عواد الميلبي الجهني 80 ٣٦١٠٠١٢٩٦ شامان بن بن محمد سعيد بن بن عشيش الحمدي 60
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الكلية الجامعية باملج -جامعة تبوك    

1440-1439أسماء خريجين المتوقع تخرجهم إلى الفصل الصيفي  اإلسالميةقسم الدراسات     

 الرقم الجامعي االسم م

 ٣٦١٠٠٤٧٠٠ جاسر بن بن عبدهللا بن بن عيد العلوني 81

 ٣٦١٠٠٤٧٠٤ ياسر بن سليم بن محمد العلوني 82

 ٣٦١٠٠٦١٤١ أنور بن بن سالمه بن بن عطيه الحبيشى الجهنى 83

 ٣٦١٠٠٦٤١٦ عمر بن سعد بن حميد الفايدي الجهني 84

 ٣٦١٠٠٧٨٠٤ عبدالرحمن بن سالم بن مصلح الحبيشى 85

 ٣٦١٠٠٧٨٢٩ عبدالعزيز بن علي بن الفي الربياوي الجهني 86

 ٣٦١٠٠٧٨٣٢ عبدهللا بن علي بن الفي الربياوي الجهني 87

 ٣٦١٠١٠٨٩٦ ابراهيم بن حسن بن جابر الفايدي 88

 ٣٦١٠١١٩٨٣ فيصل بن شليويح بن سعدي الفايدي الجهني 89

 ٣٦١٠٠٤٧٠٠ جاسر بن بن عبدهللا بن بن عيد العلوني 81

 ٣٦١٠٠٤٧٠٤ ياسر بن سليم بن محمد العلوني 82

 ٣٦١٠٠٦١٤١ أنور بن بن سالمه بن بن عطيه الحبيشى الجهنى 83

 ٣٦١٠٠٦٤١٦ عمر بن سعد بن حميد الفايدي الجهني 84

 ٣٦١٠٠٧٨٠٤ عبدالرحمن بن سالم بن مصلح الحبيشى 85

 ٣٦١٠٠٧٨٢٩ عبدالعزيز بن علي بن الفي الربياوي الجهني 86

 ٣٦١٠٠٧٨٣٢ عبدهللا بن علي بن الفي الربياوي الجهني 87

 ٣٦١٠١٠٨٩٦ ابراهيم بن حسن بن جابر الفايدي 88

 ٣٦١٠١١٩٨٣ فيصل بن شليويح بن سعدي الفايدي الجهني 89
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الكلية الجامعية باملج -جامعة تبوك    

1440-1439أسماء خريجين المتوقع تخرجهم إلى الفصل الصيفي  قسم اللغات والترجمة    
 الرقم الجامعي االسم م الرقم الجامعي االسم م

 ٣٥١٠٠٦٩٣٥ محمد بن عوض بن بن صبيان المحياوي 21 ٣٤١٠٠١٨٧٢ نواف بن ظاهر بن فرج المرواني الجهني 1

 ٣٦١٠٠١٠٣٦ بدر بن احمد بن حسن السعدي الزهراني 22

 ٣٦١٠٠١٢٢٦ مازن بن عبدالرحمن بن معاوض الفايدي 23 ٣٤١٠٠٣٨٤٣ نايف بن ظاهر بن فرج المرواني الجهني 2

 ٣٦١٠٠١٢٩٣ ريان بن فرحان بن سمران الحمدي 24 ٣٤١٠٠٤٩٤٢ ريان بن ناجي بن احمد العالطي 3

 ٣٦١٠٠١٨٠٦ خالد بن عابد بن عبيان الحجورى الجهني 25 ٣٤١٠٠٥٠٠١ عبدالكريم بن مبارك بن ضحيوى الحمدي 4

 ٣٦١٠٠١٨٢١ عبداالله بن سليمان بن رجاهللا الحجورى الجهني 26 ٣٥١٠٠١٥٠٤ سلطان بن جديد بن بخيت القصيري 5

 ٣٦١٠٠١٨٨٢ عبدالرحمن بن مطيران بن عيد العرد الجهني 27 ٣٥١٠٠١٥٩٤ عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن حامد الحمدى 6

 ٣٦١٠٠٢٢٢٩ رياض بن حمدان بن عيد العرد 28 ٣٥١٠٠١٨٣٦ رائد بن حامد بن ابراهيم الفايدى 7

 ٣٦١٠٠٢٢٥٧ سلطان بن منير بن دخيل هللا الكشي 29 ٣٥١٠٠١٩٠٨ فيصل بن عواد بن محيسن الجهني 8

 ٣٦١٠٠٢٢٩٤ سليمان بن عادل بن سليمان الجيعاني الجهني 30 ٣٥١٠٠١٩٢٦ ياسر بن مطلق بن بن عوض هللا الحمدي 9

 ٣٦١٠٠٢٦٧٧ عبد المنعم بن عطاهللا بن عطيت هللا الحمدي 31 ٣٥١٠٠١٩٥٤ عبدهللا بن معوض بن عبدربه الجهني 10

 ٣٦١٠٠٢٩٣٩ الجهنىناشي بن بن مهنا بن بن فحيمان  32 ٣٥١٠٠٢٠٥٣ صقر بن مهنا بن مبارك المروانى 11

 ٣٦١٠٠٣١٩٥ ابراهيم بن محمد بن سليمان الفايدي 33 ٣٥١٠٠٢١٨٤ صفوق بن عبدالرحمن بن جمعه السناني 12

 ٣٦١٠٠٣١٩٧ نواف بن عبد هللا بن ظاهر الفايدي الجهني 34 ٣٥١٠٠٢١٩٣ يزيد بن عبدالرحمن بن بن سعيد الجهني 13

 ٣٦١٠٠٣٢١١ أسامه بن حميد بن سليم العالطي الجهني 35 ٣٥١٠٠٢٢٧٣ فهمي بن جابر بن معتاد الحمدي 14

 ٣٦١٠٠٣٧٨٩ مازن بن سويلم بن سلمان الفايدي الجهني 36 ٣٥١٠٠٤٠١٦ أحمد بن معيوف بن بن سالمه الجهني 15

 ٣٦١٠٠٣٩٣٨ مؤيد بن سالمه بن عزازى العنزى 37 ٣٥١٠٠٤٠٨٧ علي بن عواده بن عياد المرواني 16

 ٣٦١٠٠٤٠٢٦ رائد بن عوده بن سليم الفايدي الجهني 38 ٣٥١٠٠٤١٠٢ أسامه بن محمد بن مسلم الجهني 17

 ٣٦١٠٠٤٧٩٥ صالح بن محمد بن عبيد الحبيشي 39 ٣٥١٠٠٤٢٤٧ سامي بن سليمان بن مرزوق الفايدى 18

 ٣٦١٠٠٦١٥٨ أحمد بن فرح بن عبيد الحشكلي الجهني 40 ٣٥١٠٠٥٧٨١ ممدوح بن مانع بن سعد المرواني 19

 ٣٦١٠٠٧٨١٤ ناجي بن سلمان بن ناجي الرفاعي الجهني 41 ٣٥١٠٠٦١١٦ بدر بن حسن بن بن مبيريك الجهني 20
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الكلية الجامعية باملج -جامعة تبوك    

1440-1439أسماء خريجين المتوقع تخرجهم إلى الفصل الصيفي  قسم علوم الحاسب    
 الرقم الجامعي االسم م الرقم الجامعي االسم م

 ٣٦١٠٠٢١٤٦ محمد بن مصلح بن مقبل الحبيشي 21 ٣٤١٠٠٢٣٩٤ ابراهيم بن سليم بن بن سالمه العنزي 1

 ٣٦١٠٠٢٣٩٤ ممدوح بن عطاهلل بن سليمان الحمدي الجهني 22 ٣٤١٠٠٣٨٧٧ احمد بن محمد بن عبدالحميد الصيدالني 2

 ٣٦١٠٠٣١٨٨ ممدوح بن مانع بن سليمان الفايدي الجهني 23 ٣٤١٠٠٤٩٣٣ أحمد بن محمد بن سند الجهني 3

 ٣٦١٠٠٥٦٠٨ مصعب بن صميدان بن خيشان السميري 24 ٣٤١٠٠٧١٨٠ فراس بن عبدهللا بن أحمد الجهني 4

 ٣٦١٠٠٧٥٥٣ عبدالرحمن بن محمد بن سعد القوفي 25 ٣٥١٠٠١٩٦٤ زياد بن سالمه بن عبدالسالم الكبيدى 5

 ٣٥١٠٠٢٠٥٩ اسامه بن حمدان بن جميل الجهني 6

 ٣٥١٠٠٢٠٧٤ عبدهللا بن محمد بن حميد الجيعاني 7

 ٣٥١٠٠٢٠٨٩ سليمان بن جابر بن مسلم الرديهي 8

 ٣٥١٠٠٢١٥٦ عبدهللا بن محمد بن حمود الجهني 9

 ٣٥١٠٠٤٢٣٣ منير بن سعيد بن مسعود الفايدي 10

 ٣٥١٠٠٤٥٩٤ وجدي بن رويشد بن دخيل الكبيدي 11

 ٣٥١٠٠٥٩٥٦ عادل بن فرج بن فريج المرواني 12

 ٣٥١٠٠٦٢٩٧ خالد بن عبيد بن سلمان الجهنى 13

 ٣٥١٠٠٧٣٧٨ مالك بن حماد بن احمد الجهني 14

 ٣٦١٠٠١٠٩٧ نايف بن نصير بن سالم المرواني 15

 ٣٦١٠٠١١٤٩ تركي بن محمود بن حمدان الحمدي 16

 ٣٦١٠٠١٢٥٥ أحمد بن ناجي بن رشيد السناني 17

 ٣٦١٠٠١٢٧٤ خالد بن عوده بن سليم العالطي الجهني 18

 ٣٦١٠٠١٧٩٢ سلطان بن عبدهللا بن بركي الفايدي الجهني 19

 ٣٦١٠٠١٨٢٦ خالد بن بدر بن أحمد سنيور 20
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الكلية الجامعية باملج -جامعة تبوك    

1440-1439أسماء خريجين المتوقع تخرجهم إلى الفصل الصيفي  العربية اللغة م قس    

 الرقم الجامعي االسم م الرقم الجامعي االسم م

 ٣٦١٠٠٤٢٧١ عبدهللا بن حمد بن سعيد السميري الجهني 17 ٣٦١٠٠٠٩٩٨ عبدالرحيم بن حامد بن عبدالرحيم الرفاعي 1

 ٣٦١٠٠٤٨٩٥ مشعل بن محارب بن صالح السناني الجهني 18 ٣٦١٠٠١٢٢٩ قائد بن خليل بن ناجي الفايدي الجهني 2

 ٣٦١٠٠٦١٤٥ الجهنيالفايدي مخلد بن بن حسين بن  19 ٣٦١٠٠١٢٥٧ ياسر بن مساعد بن سعيد الجهنى 3

 ٣٦١٠٠٧٥٩٣ عيسى بن بن رابح بن بن معتق الرهيف 20 ٣٦١٠٠١٢٦٧ الجهنيالحجوري سافر بن بن مسفر بن  4

 ٣٦١٠٠٧٨١٦ محمد بن بن طالب بن بن طحيمر السناني 21 ٣٦١٠٠١٢٩٥ محمد بن عطاهللا بن عسير الشويطى الفايدي 5

 ٣٦١٠٠٧٨٢٧ سعد بن عتيق بن جليدان السناني 22 ٣٦١٠٠١٥٧٤ بدر بن محمد بن دهيس الفايدي الجهني 6

 ٣٦١٠٠٧٩٤٢ محمد بن مرزوق بن سالمه الشويطي 23 ٣٦١٠٠١٥٩٨ فارس بن محمدعلي بن راشد السناني 7

 ٣٦١٠٠١٨٦٧ نواف بن عبدهللا بن محمد المحياوي 8

 ٣٦١٠٠١٨٧١ الجهنيالفايدي بن عبدهللا بن  غالب  9

 ٣٦١٠٠٢١٨٠ مشاري بن حمدي بن حمد الحمدي 10

 ٣٦١٠٠٢٦٨٠ خالد بن سالمه بن بركه الفايدي 11

 ٣٦١٠٠٢٦٩٣ عماد بن عواد بن شليه الحمدي 12

 ٣٦١٠٠٣٦٧٥ بسام بن مسعود بن ابراهيم الجيعاني الجهني 13

 ٣٦١٠٠٣٩٤٨ عبدالرحمن بن مسلم بن زنيد العلوني الجهني 14

 ٣٦١٠٠٤٠٠٩ يوسف بن عيد بن الفي السناني الجهني 15

 ٣٦١٠٠٤٠٧٦ محمد بن سعود بن عسير الفايدي 16



الكلية الجامعية باملج -جامعة تبوك    

25 

 تطبيق رابطة الخريجين على األجهزة اللوحية والجوال 

 1.3نسخة ابل  1.5اندرويد   نسخة

https://play.google.com/st
ore/apps/details?id=com.u
t.edu.sa.AlumniAssocition 

 

https://itunes.apple.com
/WebObjects/MZStore.w
oa/wa/viewSoftware?id

8&mt=1451596868= 
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 وسائل التواصل مع الكلية بعد التخرج

 عميد الكلية سعادة 0144565885

 سعادة وكيل الكلية   0144565800

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

وحدة  –املوقع الالكتروني لوكالة التطوير والجودة 
 الخريجين 

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

 وسائل التواصل الاجتماعي

 بيانات الخريجين ووسائل التواصل مع الكلية بعد التخرج قاعدة

 التخرج بعد الكلية لطالبات الدائم التواصل على والجودة التطوير  بوكالة الخريجين وحدة تحرص
 الخريجين لجميع وتتمنى العمل سوق  يتطلبه بما الخريجين 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 
 

qualitycu1438 qualityculture 
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الكلية الجامعية باملج -جامعة تبوك    
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 لجنة إعداد الدليل  

 1 الاسم الصفة

 1 سمير بن عبدهللا نوح.د عميد الكلية

 2 جعفر الشيبي.د وكيل الكلية

مشرفة التطوير والجودة ووحدة 
 القياس والتقويم

 3 سامية حسين جودة.د
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 دليل الدفعة الثالثة لخريجين كلية أملج
1439-1440  
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