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 :أمابعد  . اهلل خلل خري علٙ ّالطالو ّالصالٗ  ّاليْز  العلنات ّدعل ّاألزض  الطناّات خلل الرٖ اهلل اذتند

  قساز مً  الجامً عامَا تتخطٙ بالصلفٕ العلْو نلٔ٘ فَإٍ احملافعات  أغلب ّضعت ستٙ  التعلٔنٔ٘ املؤضطات اىػاٛ ذلو ّمً  بارتريات بالدىا علٙ  عصّدل  اهلل أفاٛ لكد

 الهلٔ٘ ّعنادٗ  عاو بػهل ادتامع٘ قٔادٖ مً ّإمياٌ  .الطادض٘  الدفع٘  ميجلٌْ الدزاضٕ الفصل ٍرا ّخسدنٕ  ٍـ1431 العاو يف دفع٘  أّل ختسٓر مت  أٌ اهلل مً فبشند إىػاَٜا

 تلو ّلتشكٔل - العنل ضْم أماو حتدٓدًا – ّارتازدٕ احمللٕ اجملتنع أماو  ّادتامع٘ ّالهلٔ٘ االنادميٕ للكطه  مسآٗ فَْ .  هلا  التطْٓس ضبل أسد  ارتسٓر  بأٌ خاص بػهل

  مع داٜن٘ اتصال سلك٘ إبكاٛ علٙ ميَا سسصا خسدنَٔا ّ الهلٔ٘ بني الداٜه االتصال تكْٓ٘ ّ بدعه لتكْو املاضٕ العاو مً  للخسدنني ّسدٗ بإىػاٛ العلْو نلٔ٘  قامت  الجناز

 املياضب٘ العنل فسص إدناد علٙ ّمطاعدتَه أخبازٍه متابع٘ ّ , العنلٔ٘ البٔٝ٘ إىل ادتامعٔ٘ التعلٔنٔ٘ البٔٝ٘ مً االىتكال علٙ ارتسدنني مبطاعدٗ الْسدٗ تكْو سٔح خسدنَٔا

 .بسىامر لهل التْظٔف ّىطب٘ العنل ضْم إستٔاز ضْٛ علٙ  تطْٓسٍا لٔته الهلٔ٘  ّبسامر لألقطاو  زادع٘ تػرٓ٘ ّعنل

 . علُٔ ٓطلع مً اضتشطاٌ ّٓيال ٓفٔد  أٌ  اهلل مً زادًٔا  أعْاو مخط٘ خالل ختسدْا الرًٓ الطالب أمساٛ قْاٜه علٙ مػتناًل  الْسدٗ دلٔل الهسٓه  أخٕ ٓدٓو بني ىطع

 .ستند ىبٔيا علٙ ّضله اهلل ّصلٙ
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 المقدمة
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 .الوحدةمنسوبً 

 أعضاء وحدة الخرٌجٌن م

 عنٔد الهلٔ٘  ستند بً صاحل العبْدٖ. د 1

 زٜٔظ الْسدٗ ميصْز بً ستند العٍْلٕ. أ 2

 مطؤّل التْثٔل ّ االتصال ّاملتابع٘  زامٕ  بً ستند السامٕ   3





 ّبعد الهسٓه ىبٔيا علٙ ّالطالو ّالصالٗ , اإلضالو ىعن٘ إىل ٍّداىا زغدًا أمسىا مً ليا ٍٔأ الرٖ هلل اذتند

 

 احمللٕ اجملتنع أماو  ّادتامع٘ ّالهلٔ٘ االنادميٕ للكطه  مسآٗ فَْ .  هلا  التطْٓس ضبل أسد  ارتسٓر  بأٌ خاص بػهل الهلٔ٘ ّعنادٗ  عاو بػهل ادتامع٘ إدازٗ مً إمياىًا

 أتت , نفاٛتَه تطْٓس ّ  غْؤىَه زعآ٘ ّ متابعتَه ّ ارتسدنٔني ّبني بٔيَا التْاصل عنلٔ٘ تينٔ٘ علٙ ادتامع٘ ضعٕ مً اىطالقا ّ -العنل ضْم أماو حتدٓدًا – ّارتازدٕ

  .التعلٔنٔ٘ للػؤٌّ ادتامع٘ ّنٔل لطعادٗ عنلَا يف تتبع اليت اإلدازات نإسدٚ ارتسدنني ادازٗ اىػاٛ فهسٗ

 علٙ ارتسدنني مبطاعدٗ الْسدٗ تكْو سٔح خسدنَٔا مع داٜن٘ اتصال سلك٘ إبكاٛ علٙ ميَا سسصا خسدنَٔا ّ الهلٔ٘ بني الداٜه االتصال تكْٓ٘ ّ بدعه  اإلدازٗ ٍرِ ّتكْو

 يف ارتسدنني مطاعدٗ ّ ختسدَه املتْقع للطالب ّظٔفٕ تأٍٔل ّ تدزٓب مً بارتسدنني ٓتعلل ما نل متابع٘ ّ العنلٔ٘ البٔٝ٘ إىل ادتامعٔ٘ التعلٔنٔ٘ البٔٝ٘ مً االىتكال

 االسصاٜات ّ البٔاىات مجع خالل مً العنل بطْم ادتامع٘ شتسدات زبط علٙ ىفطُ الْقت يف تعنل ّ قدزاتَه تينٕ اليت الالشم٘ باملَازات تصّدَٓه ّ ّظٔفٔ٘ فسص عً البشح

  . زتتنعَه ّ شمالَٜه خدم٘ ّ دّزٍه تعصٓص يف ٓطاٍه مبا ادتامع٘ ّ ارتسدنني بني تْاصل ّ اتصال قيْات بياٛ ّ التكازٓس ّاصداز الدزاضات عنل ّ السقنٔ٘

 مدٓس ّسدٗ ارتسدنني بهلٔ٘ العلْو بالصلفٕ

                                                                                             

 ميصْز ستند العٍْلٕ. أ
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ٍـ  1433/12/10و  بتازٓخ / 113/32/1 ٍـ املعتند بسقه 1433/11/29مػسّع التطْٓس بكساز زتلظ الهلٔ٘ ارتامظ امليعكد بتازٓخ اضرتاتٔذٔات  ّسدٗ ارتسدنني نإسدٚ تأضطت 

 .ادتامع٘مً مدٓس 

 

              

 .مً مػهل٘ البطال٘ بني ارتسدنني ّذلو باملْاٜن٘ بني شتسدات التعله ّمتطلبات ضْم العنلاذتد  

  

  

  ّمتطلبات التعله شتسدات بني املْاٜن٘   خالل مً أفطل عنل فسص إلدناد تأٍٔلَه يف ّاملطاٍن٘ ارتسدنني مً ّأبياَٜا الهلٔ٘ بني الفعال التْاصل ضبل تْطٔد متابع٘ يف الطعٕ

 .التخصص زتال يف الطسٓع العلنٕ ّالتطْز اجملتنع ّساد٘ العنل ضْم
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 .رؤٌة الوحدة 

 .والنشأةالتأ سٌس 

 .  الوحدةرسالة 
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 .الوحدةأهداف 

 

  

 

 . العنل ضْم ّمتطلبات التعله شتسدات بني املْاٜن٘ ّ املختلف٘ بأقطامَا الهلٔ٘ خسدنٕ مع التْاصل  .1

 .الهلٔ٘ خسدنٕ بني ّالسّابط الصالت ّتْثٔل العالق٘ تدعٔه .2

 .ّالػخصٔ٘ املَئ٘ ارتسدنني ّأسْال غؤٌّ متابع٘ .3

 إصداز ىػسات دّزٓ٘ ّإىػاٛ. إىػاٛ قاعدٗ بٔاىات ّمعلْمات عً خسدنٕ الهلٔ٘ ّعً الكطاعات ذات الصل٘ خبسدنٕ الهلٔ٘. 4

 .بيو املعلْمات ذنْٖ أمساٛ ّعيآًّ ّظسّف عنل ّىػاطات ارتسدنني العلنٔ٘ ّاملَئ٘

 ..تيعٔه لكاٛات تعسٓفٔ٘ بالهلٔ٘ بدعْٗ الكطاعات املطتفٔدٗ. 5

 . املختلف٘ الهلٔ٘ زتاالت يف تدزٓبٔ٘ دّزات عكد خالل مً العنل ضْم يف لالخنساط ارتسدنني تأٍٔل  .6

 .ارتسدنني لدٚ ّاالتصال الكٔادٗ مَازات تطْٓس .7

  .أفطل عنل فسص علٙ اذتصْل مَازات تينٔ٘ .8
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 .ادتامع٘ خسدنٕ حنْ األعنال أصشاب اجتاٍات قٔاع .9

 .ادتامع٘ رتسدنٕ معٔازٓ٘ مْاصفات صٔاغ٘ يف املطاٍن٘  .10

 . العنل بطْم ّالتشاقَه ختسدَه بعد الطالب تعرتض اليت العكبات اٍه علٙ الْقْف .11

 مما ٓعترب زنٔصٗ أضاضٔ٘ لتطْٓس, ذتصْل علٙ تػرٓ٘ زادع٘ مً ارتسدنني سْل التطْزات املطتشدث٘ نال يف زتالُ. 12

 .اليعه التعلٔنٔ٘ 



 

 

 

 

 

 

 . رتسدنني ا ّسدٗ خالل مً للتػاّز ارتسدنني مً عدد دعْٗ .1

 .الهلٔ٘ خسدنٕ يف ّقْٗ ضعف ىكاط مً ٓسّىُ ما علٙ ّالْقْف الهلٔ٘ خسدنٕ يف ىعسٍه ّدَ٘ ّاضتطالع العنل ّضْم املًَ أصشاب مً عدد دعْٗ  .2

 .ارتسدنني عنل ملْاقع مٔداىٔ٘ شٓازات بعنل تكْو متابع٘ دتاٌ تػهٔل خالل مً الْاقعٔ٘ املتابع٘ .3

  ّاالضتيازٗ ممٔصًا, خسدنًا ٓهٌْ ستٙ ّاملَازات العلنٕ ادتاىبني علٙ الهلٔ٘ خسدنٕ علُٔ ذنصل أٌ ٓفرتض فٔنا معَه للتػاّز العنل أصشاب مً عدد دعْٗ  .4

 .ذلو يف بآزاَٜه

 .ميَا  االضتفادٗ ّستاّل٘ التذازب بَرِ  لالضتيازٗ معَه مفتْس٘ لكاٛات عكد خالل مً الهلٔ٘ طالب علٙ جتازبَه ّعسض ارتسدنني بعض دع5ْٗ.

 ارتسدنني عً العنل أصشاب زضٙ لكٔاع اضتباىات عنل6.

 ارتسدنني تْادُ اليت العكبات أبسش علٙ للْقف اضتباىات عنل7.

 

 

 .املختلف٘  بأقطامَا  الهلٔ٘ خسدنٕ .1

 .فَٔا العنل الهلٔ٘ رتسٓر ميهً اليت ّالػسنات املؤضطات2.

 .بالهلٔ٘ اليَأٜ٘ الطي٘ طالب .3

 .بالهلٔ٘ املكدم٘ التعلنٔ٘ الربامر ّمجٔع األنادمئ٘ األقطاو .4

7 

 .الوحدةالفئة المستهدفة من إنشاء 

 .بالكلٌةآ لٌات تنفٌذ أهداف الوحدة 
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 .الوحدةأنشطة 

 (./5603http://www.mu.edu.sa/ar/node)قامت ّسدٗ  ارتسدنني  بإىػاٛ مْقع إلهرتّىٕ لْسدٗ ارتسدنني مً خالل مْقع الهلٔ٘ اإللهرتّىٕ  ّالعيْاٌ  .1

 .قامت ّسدٗ  ارتسدنني بإزضال زضاٜل علٙ اهلاتف  احملنْل  للخسدنني للتعسٓف بالْسدٗ. 2

 .يف ّسدٗ ارتسدننيىٕ قامت  ّسدٗ ارتسدنني  أٓطًا بإزضال زضاٜل  بالربٓد اإللهرتّىٕ تتطنً التعسٓف بالْسدٗ ّطلب حتدٓح بٔاىاتَه يف مْقع الهلٔ٘ اإللهرتّ. 3

 (.@edurq3)قامت الْسد بإىػاٛ صفش٘ باملْقع االدتناعٕ التْتري . 4

 .قامت الْسدٗ بإىػاٛ  قسّب خاص بارتسدنني عً طسٓل بسىامر الْاتظ آب للتْاصل معَه. 5

 (.0599220767)قامت الْسدٗ بإىػاٛ زقه  للتْاصل مع ارتسدنني . 6

  

http://www.mu.edu.sa/ar/node/5603
http://www.mu.edu.sa/ar/node/5603


 

 

 

وكي  الجامعة لل  و  

 التعليمية

 م ر  ا دارة

 عبة الدراسا   
 والت وير

 عبة التدري  
 والت  ي  الو يفي

 عبة ا   ا  
 والبيا ا 

 عبة الد م 
 والمتابعة

  عبة التعام    عبة الع  ا  العامة
 والد م الف ي ةا لكترو ي

 ل دارةالفري  ا ست ار  
 سكرتير ا دارة

 بكلية التربية بالمجمعة و دة ال ريجي 

 بالزلفيبكلية التربية  و دة ال ريجي 
 سا ية ب و ة ا و دة ال ريجي  بكلية العلوم والدراسا  

 سدير

 بالزلفي العلومبكلية  و دة ال ريجي 

 الت بي يةال بية و دة ال ريجي  بكلية العلوم 

 بال ا  سا ية ا و دة ال ريجي  بكلية العلوم والدراسا  

 بالزلفي ا س ا    بكلية  و دة ال ريجي 

  لوم ال اس  والمعلوما بكلية  و دة ال ريجي 

 المجتم بكلية  و دة ال ريجي 

  دارة ا  ما  بالمجمعةبكلية  و دة ال ريجي 

 ال  دسةبكلية  و دة ال ريجي 

 برما  ا  سا ية العلوم  والدراسا  بكلية  و دة ال ريجي 

 ال  بكلية  و دة ال ريجي 
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 .الْسدٗ  أٍداف حتكٔل غأىَا مً اليت ّارتطط الطٔاضات  ّضع  .1

 .الْسدٗ عنل لتيعٔه الداخلٔ٘  الكْاعد إقساز  .2

 .بالْسدٗ العاملني أداٛ متابع٘ .3

 . بالهلٔ٘ ضيْٖ مؤمتس لعنل  الهلٔ٘ ّخازز داخل املعئ٘ ادتَات مع التيطٔل  .4

 .الهلٔ٘ خازز أّ داخل تعكد ّاليت  بالْسدٗ ارتاص٘  االدتناعات يف الهلٔ٘ متجٔل  .5

 .الهلٔ٘ خسدنٕ  تْظٔف بَدف املعئ٘ ادتَات مع الفعال التْاصل .6

 

 

 .التالٔ٘  املَاو عاتكَا علٙ  ضٔهٌْ سٔح ارتسدنني بْسدٗ العلنٕ  التيطٔل بعنلٔ٘ ضتكْو اليت ٍّٕ بالهلٔ٘  اجملتنع ّخدٗ للتدزٓب ّسدٗ  اضتشداخ مت اهلل مً بتْفٔل

 .العنل ضْم يف املطلْب٘ بالتخصصات قاٜن٘ إعداد بَدف املعئ٘ األقطاو مع التْاصل .1

 .التدزٓبٔ٘ املؤضطات مع ّالتيطٔل  الْظٔف٘ طاليب تدزٓب متابع٘ .2

 .للخسٓر ّالتدزٓب  التأٍٔل  متطلبات عً قاٜن٘ إعداد .3

 .العنل ضْم استٔادات لتياضب بالكطه الدزاضٔ٘ للربامر  املْضْعات  بعض إضاف٘ أّ تعدٓل بػأٌ  األقطاو اقرتاسات تلكٕ .4

 .األقطاو مع بالتيطٔل الهلٔ٘  تؤدَٓا اليت  ّارتدمات التعلٔنٔ٘ الربامر  شتسدات عً  زضاٍه  مدٚ سْل  ارتسدنني  آزاٛ اضتطالع .5

 .ادتدٓدٗ  الربامر بعض  إضاف٘  بػأٌ  األقطاو  اقرتاسات تلكٕ .6
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 .المنسق العلمً بالوحدة

 .الخرٌجٌن بالكلٌةوحدة مهام رئٌس 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .دزاضٕ فصل نل ختسدَه املتْقع الطلب٘  بٔاىات جتنٔع  .1

 .املتاس٘ العنل ّفسص  املْظف٘ بادتَات خاص٘ غامل٘ بٔاىات قاعدٗ بياٛ  .2

 .دزاضٕ بسىامر لهل الهلٔ٘ ّشتسدات  مدخالت إعداد  عً إسصأٜات عنل  .3

 .ّالطيْٓ٘  الفصلٔ٘  اإلسصأٜات تْثٔل  .4

 .العنل ضْم استٔادات سصس  .5

 .عنل فسص لدَٓا اليت ادتَات ناف٘ عً ّافٔ٘ معلْمات علٙ حتتْٖ ملفات  تيعٔه  .6

 .الْسدٗ ّقسازات تْصٔات ّسصس ّتْثٔل سفغ  .7
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 .  البٌاناتواإلحصاء وإدخال  التوثٌق  مسؤول 

 .  مسؤول االتصال  والمتابعة 

 .بالهلٔ٘ املتاس٘ ّالتخصصات بأقطاو للتعسٓف  ّاألٍلٔ٘  اذتهْمٔ٘ ّالكطاعات الهلٔ٘ بني التيطٔل .1

 .داٜه  بػهل الهلٔ٘ خبسدنٕ االتصال ّضاٜل حتدٓح  .2

 .بالهلٔ٘ ارتسٓر الطالب عالق٘ ٓعصش مما املختلف٘ االتصال  ّضاٜل عرب ارتسدنني مع التْاصل  .3

 .بَا التشكْا اليت  الْظٔفٔ٘  اجملاالت علٙ  للتعسف ارتسدنني متابع٘  .4

 .الهلٔ٘ إمهاىات سطب  ملػانلَه املياضب٘ اذتلْل إدناد يف ّمطاعدتَه  ارتسدنني متابع٘  .5

 الْسدٗ ّقسازات  تْصٔات تيفٔر متابع٘  .6

 .ّخسدنَا الهلٔ٘ بني  التْاصل ّتْثٔل العالقات  تدعٔه  .7

 .الْسدٗ زٜٔظ ٓسأضَا اليت ّاللذاٌ  االدتناعات  ستاضس تطذٔل  .8



 احصائيات اخلرجيني
12 



 هـ الفصل الثان1431ًالخرٌجٌن  سنة  عدد

 المجموع الت  ص

 7 رياضيا  

 7 فيزيا  

 9  لوم ال اس  والمعلوما 

 23 المجموع 

 هـ الفصل األول1432الخرٌجٌن  سنة  عدد

 المجموع الت  ص

 10 رياضيا  

 3 فيزيا  

 10  لوم ال اس  والمعلوما 

 23 المجموع 

 هـ الفصل الثان1432ًالخرٌجٌن  سنة  عدد

 المجموع الت  ص

 10 رياضيا  

 3 فيزيا  

 7  لوم ال اس  والمعلوما 

 20 المجموع 

 هـ الفصل األول1433الخرٌجٌن  سنة  عدد

 المجموع الت  ص

 19 رياضيا  

 20 فيزيا  

 14  لوم ال اس  والمعلوما 

 53 المجموع 

 هـ الفصل الثان1433ًالخرٌجٌن  سنة  عدد

 المجموع الت  ص

 25 رياضيا  

 13 فيزيا  

 20  لوم ال اس  والمعلوما 

 58 المجموع 

 هـ الفصل األول1434الخرٌجٌن  سنة  عدد

 المجموع الت  ص

 11 رياضيا  

 6 فيزيا  

 9  لوم ال اس  والمعلوما 

 42 المجموع 



 هـ1431الخرٌجٌن  الفصل الصٌفً سنة  عدد

 المجموع الت  ص

 1 رياضيا  

 1 المجموع 

 هـ1432الخرٌجٌن الفصل الصٌفً  سنة  عدد

 المجموع الت  ص

 2 رياضيا  

 1 فيزيا  

 3  لوم ال اس  والمعلوما 

 6 المجموع 

 هـ1433الخرٌجٌن الفصل الصٌفً  سنة  عدد

 المجموع الت  ص

 3 رياضيا  

 2 فيزيا  

 1  لوم ال اس  والمعلوما 

 6 المجموع 

 هـ الفصل األول1434هـ الى  1431إحصاء عدد الخرٌجٌن  من سنة 

 المجموع ال  ام الكلي الت  ص

 97 97 رياضيا 

 60 60 فيزيا 

 75 75  لوم ال اس  والمعلوما 

 232 232 المجموع



 نسبة التوظيف اخلرجيني 
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 هـ1434-1431احصائٌة عن خرٌجً قسم علوم الحاسب والمعلومات خالل الفترة ما بٌن 

 

 المعيد أ لي  كومي  الم بلو  العاملو  ال سم م

 لوم ال اس   1

 والمعلوما 

26 38 15 11 3 

 ه1434-1431احصائٌة عن خرٌجً قسم الفٌزٌاء خالل الفترة ما بٌن 

 

 المعيد أ لي  كومي  الم بلو  العاملو  ال سم م

 3 5 11 33 16 الفيزيا  1

 هـ1434-1431احصائٌة عن خرٌجً قسم الرٌاضٌات خالل الفترة ما بٌن 

 

 المعيد أ لي  كومي  الم بلو  العاملو  ال سم م

 4 1 35 41 36 الرياضيا  1



 .كٌفٌة الحصول على الوظائف 

 x مً خالل  مهتب التْظٔف دامع٘ اجملنع٘
 x مً خالل غبه٘  دامع٘ اجملنع٘ 

 x مً خالل مسدعٔ٘ غخصٔ٘
 x مً خالل غسن٘ تْظٔف

 √ مً خالل التكدٓه  املباغس إىل مهاٌ العنل

14 



 اخلرجيني أمساء

15 



 قسن  علوم احلاسب وادلعلوهات



هـ 1431علوم الحاسب والمعلومات  سنة خرٌجً  أسماء

 الفصل الثانً
 

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

 271104225 سبداظرمحن بن سطوة اظزػراغي 1

 271104247 سادل بن ساؼض اظرذودي 2

 271104272 عاجد بن حممد  أبو ػادي 3

 271104347 سبداهلل بن دلومان ادلزسل 4

 271104365 بدر بن امحد اظدرميوح 5

 271104372 سبداظعزؼز بن صراج اجلوؼر 6

 271104448 حممد بن سوسى اظبدراغي 7

 271104646 اخلضرأمحد ثاعر بن  8

 271104683 دلوم بن خلوف اظرذودي 9

10 

11 

12 

13 

14 

هـ 1432علوم الحاسب والمعلومات  سنة خرٌجً  أسماء

 الفصل األول
 

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

 271100579 ثاعر بن حممد ادلسعود 1

 271104337 سلي بن جهاد احلربي 2

 271104308 صهد بن سبداظعزؼز ادلطريي 3

 272101106 غاجي بن غاصع اظرذودي 4

 271104402 ثواب بن حبوب احلربي 5

 271104320 ؼودف بن صهد ادلطريي   6

 271104351 سبداظرمحن بن سبداهلل اظدرميوح 7

 426035365 امحد بن سبداظرمحن اظرتطي 8

 271104439 صوصل بن سبداهلل اظغاعدي    9

 271104344 خاظد بن سبداهلل احلربي 10

11 

12 

13 

14 



علوم الحاسب والمعلومات  سنة خرٌجً  أسماء

 هـ الفصل الثان1432ً
 

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

 281100301 بن ؼودف اظدوؼش  أجمد  1

 271104639 دلطان بن زبار اظسعدي 2

 271104374 رؼان بن سلي اظطرؼؼي 3

 301112843 ذاؼع بن سبداهلل ادلسعر 4

 281103936 سبداهلل بن حممد اظوظوعي 5

 281104152 حممد بن عتعب اظرذودي  6

 281100554 سبداهلل بن حممد اظػهود 7

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

علوم الحاسب والمعلومات  سنة خرٌجً  أسماء

 هـ الفصل األول1433
 

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

 282100001 علػي بن غاؼف اظعبووي 1

 281103904 عداهلل بن سبداظعزؼز اظنتوػي 2

 281104277 اظشاؼعسلي محد بن  3

 281103945 سبداهلل بن سبداظرمحن اخلمشي 4

 281102330 سبداجملود بن راذد اظؼعبوب 5

 281103898 خاظد بن سبداهلل اظطرؼؼي 6

 281103893 عسعود بن عساسد ادلطريي 7

 281104343 خلول بن حممد احلربي 8

 281103980 صوصل بن سلي احلربي 9

 281103899 سبداظرمحن بن دعود اظطرؼؼي 10

 281104361 صارس بن دشش اظرذودي 11

 271104336 صهد بن سبداهلل اظبلوهي 12

 271104243 سبداهلل بن صضي اظذؼابي 13

 271104235 دلطان بن دالعة اظسبوعي 14

15 

16 

17 



هـ 1433علوم الحاسب والمعلومات  سنة خرٌجً  أسماء

 الفصل الثانً
 

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

 271101134 دلومان بن سبداظلطوف احلجاب 1

 271104273 ؼودف بن دعود ادلطريي 2

 271104348 داعي بن عتعب اظعنزي 3

 281100597 سبداظعزؼز بن صهد احلمودي 4

 281100640 بن سبداهلل اظعاعرأمحد  5

 281103909 أمحد بن عساسد اظعبدادلنعم 6

 281103910 ساؼض بن ضوف اهلل ادلطريي 7

 281104015 صهد بن دعد اجلرب 8

 281104023 صواز بن ػزاع ادلطريي 9

 281104101 وظود بن دعود ادلطريي 10

 281104279 عاجد بن عؼعد ادلطريي 11

 281104289 دعود بن حممد ادلطريي 12

 281104306 حممود بن عهدي احلبوب 13

 281104377 صؼر بن ساؼض اظرذودي 14

 291100188 اظشاؼعسلي دلومان بن  15

 291100466 سبداظسالم بن ترطي ادللوػي 16

 291100782 صوصل بن سبداهلل اظعتوق 17

 291100941 عصعب بن سبداهلل اظبدر 18

 291104419 سبداهلل بن دعود اظػهود 19

 291107122 صلوتان بن ذسار ادلطريي 20

21   

22 

23 

24 

25 

26 



هـ 1434علوم الحاسب والمعلومات  سنة خرٌجً  أسماء

 الفصل األول
 

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

 291100157 سبداهلل بن سبداظعزؼز ادلؼحم 1

 291104209 دلطان بن ضطوم ادلطريي 2

 431640181 سبداظعزؼز بن شازي ادلطريي 3

 291102375 سبداظعزؼز بن حممد اجلربوع 4

 291107137 أمحد  بن حممد اظسهلي 5

 282100900 ؼادر بن بشري ادلطريي 6

 291100147 ععاذ بن حممد اظرعوح 7

 271104401 زبنه دابسوظود بن  8

 281103949 أمحد بن حممد  احلمودان 9

10 

11 

12 

13 

14 

علوم الحاسب والمعلومات  الفصل خرٌجً  أسماء

 هـ1432الصٌفً  سنة 

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

 281104717 وظود بن سبداهلل اظدوؼش 1

 281104007 داعي بن حممد  اظعواد 2

 271104835 دلطان بن سبداهلل احلربي 3

علوم الحاسب والمعلومات  الفصل خرٌجً  أسماء

 هـ1433الصٌفً  سنة 

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

 291100642 ادلنوػيحممد بن دعد  1

2 

3 



 الفيزياءقسن  



 هـ الفصل الثان1431ًسنة خرٌجً الفٌزٌاء  أسماء
 

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

 271104220 غوح بن عزؼد اظرذودي 1

 271104229 دعد بن سبداهلل اظعماري  2

 271104316 دلومان بن سبداهلل اظزغودي 3

 271104350 أداعه بن سبداحملسن اظػاحل 4

 271104368 خاظد بن سبداحملسن ادلؼحم 5

 271104634 أمحد بن زاصر اظعنزي 6

 426036259 ؼودف بن سلي اجلادر 7

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 هـ الفصل األول1432سنة خرٌجً الفٌزٌاء  أسماء
 

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

 426036155 سبداظرزاق بن دلومان اظدوؼش 1

 271104309 سبداإلظه بن دلومان اظعصومي 2

 426036404 اظعراجةسبداظسالم بن حممد  3

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 



 هـ الفصل الثان1432ًسنة خرٌجً الفٌزٌاء  أسماء
 

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

 302102468 صهاد بن دخول احلربي  1

 281104373 دعد بن غاصع اظرذودي 2

 271104278 رارق بن سوض اظعوض 3

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 هـ الفصل األول1433سنة خرٌجً الفٌزٌاء  أسماء
 

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

 291100193 عاجد بن سبداهلل اظعوؼد 1

 291100175 غادر بن غواصر احلربدي 2

 291100454 سبداهلل بن دلومان اظػاحل 3

 292101238 ؼودف بن علػي اظعبووي  4

 281104357 اظوودفأمحد سبداهلل بن  5

 281104278 سبداظرمحن بن راذد اظزغودي 6

 281104307 أمحد بن عضحى اظرخومي 7

 281104387 سبداظعزؼز بن سلي ادللحم 8

 281104282 جزاء بن جاؼز اظرخومي 9

 302102441 صرؼح بن دخول احلربي 10

 281104300 حممد بن دخول ادلطريي 11

 281104270 حممد بن صهد اظشؼري 12

 281104305 حممد بن ساؼض ادلطريي  13

 271104216 سبداهلل بن جاراهلل احلمد 14



 291101434 اظروعيأمحد راذد بن  15

 281104281 زؼاد بن رثعان اظرذودي 16

 291100471 صهد بن غاصر ادللحم 17

 271104315 سبداظعزؼز بن خاظد اظوودف 18

 271104400 عزؼد بن عبارك احلرؼص  19

 271104691 حممد بن سلي اظسوف 20

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 هـ الفصل الثان1433ًسنة خرٌجً الفٌزٌاء  أسماء
 

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

 271104291 حممد بن رباح احلربي 1

 271104306 صهد بن راذد احلربي 2

 271104394 غاؼف بن عطلق اظعمري 3

 281103908 بدر بن غاذر اظعتويب 4

 281103992 صاؼز بن صوحان ادلطريي 5

 281104014 محني بن سبداظلطوف احلمني 6

 281104365 حممد بن راذد اظعواد 7

 291101103 صوصل بن عطري اظرذودي 8

 291106395 حممد بن سبداهلل اظرذودي 9

 291106542 صهد بن سؼل اظظػريي 10

 301107824 سبداحملسن بن سبداظرمحن ادلؼحم 11

 301108419 حممد بن سبداظعزؼز اظدػام 12

 301108636 سبداهلل بن ضاظط ادلطريي 13

14 



 

 

 

15 

 هـ1432الفصل الصٌفً  سنة خرٌجً الفٌزٌاء  أسماء

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

 271104328 ابراػوم بن خلف  احلربي 1

2 

3 

 هـ1433الفصل الصٌفً  سنة خرٌجً الفٌزٌاء  أسماء

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

 281103940 سبداظرمحن بن صراج ادلطريي 1

 272101108 ؼادر بن عنوف احلربي 2

3 

 هـ الفصل األول1434سنة خرٌجً الفٌزٌاء  أسماء
 

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

 281104091 بن دشوم اظرذودي روؼرؼش 1

 271104349 حممد بن حودان احلودان 2

 281103924 سبداظرمحن بن حممد اظداوود 3

 281104042  اظؼشعميأمحد بن سبداظعزؼز  4

 291106343 سبداهلل بن صاحل اظرذودي 5

 271104687 حممد بن شازي ادلطريي 6

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 



 الرياضياتقسن  



 هـ الفصل الثان1431ًسنة خرٌجً الرٌاضٌات  أسماء
 

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

 271100919 اظرذوديبن حممد عساسد    1

 271102073 دلومان بن سلي ادلودى   2

 271102486 اظرذوديمحود ثاعر بن    3

 271104253 اظرذوديبن عػضي عبارك    4

 271104276 احلربيبن عنصور غاصل   5

 271104300 اظرذوديبن غزال غواف   6

 271104301 ادلطرييبن عشوح حممد    7

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 هـ الفصل األول1432سنة خرٌجً الرٌاضٌات  أسماء
 

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

1 
 426035411 عؼرن بن حممد اظثنوان

2 
 271102227 سبداهلل بن دلومان اجلرب

3 
 271101720 صهد بن أمحد اظػرػود

4 
 271104743 أمحد بن سبداهلل ادلسعود

5 
 271104275 سوض بن دعد احلربي

6 
 271104407 عاظك بن صواض احلربي

7 
 271104335 حممد بن سواد اظػرؼدي

8 
 271104321 داعي بن دعود ادلطريي

9 
 426037373 غاػس بن عنوف اظرباك

10 
 426037079 صاؼز بن ذوؼش  احلربي

11 

12 

13 

14 



 هـ الفصل الثان1432ًسنة خرٌجً الرٌاضٌات  أسماء
 

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

1 
 271104319 غواف بن سبداهلل احلربي

2 
 271100999 احلموديأمحد سبداظرمحن بن 

3 
 271104414 صهود بن خلوػه اظشمري

4 
 281104046 سلي بن دلومان اظدسػس

5 
 282100527 سمر بن دعدي احلربي

6 
 281104069 جادم بن رجاء احلربي

7 
 281103979   اظؼشعميبن أمحد سبداحملسن 

8 
 281103946 اظطواظهامحد بن دلومان 

9 
بداح بن سبداظرمحن   سبداظرمحن بن 

 اظبداح
281103931 

10 
 281100989 اجلربوظود بن حممد 

11 

12 

13 

14 

 هـ الفصل األول1433سنة خرٌجً الرٌاضٌات  أسماء

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

1 
 291100456 أبوضرغنيغاؼف بن سباد 

2 
 291100453 دلومان بن دعود اظػاحل

3 
 282100049 بن عساسد اظروعيأمحد 

4 
 281103824 سادل بن سواد  احلربي

5 
 282100143 عشاري بن رذود اظصاسدي

6 
 282100130 صوصل بن غواف احلربي

7 
 281103939 بن ردن اظبداح سبداظرمحن بن بداح 

8 
 282101158 سبداظلطوف بن صهد احلربي

9 
 291106415 ترطي بن دعود اظؼرذي

10 
 291102644 صاحل اجلادرسبداحملسن بن 

11 
 282100154 اظصاسدي غوؼػععشعل بن 

12 
 281104338 ادلطرييسلي زؼاد بن 

13 
 282100709 حممد بن صالح احلربي

14 
 272101099 عاجد بن عبارك اظعتويب



15 
 281104066 عاجد بن سبداهلل ادلطريي

16 
 282100120 صوصل بن سلي اظشمري

17 
 271104447 صهد بن سبداظرمحن ادلطريي

18 
 271104290  اظعوغيعبشر بن اليف 

19 
 271104346 ترطي بن عناور اظػرؼدي 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 هـ الفصل الثان1433ًسنة خرٌجً الرٌاضٌات  أسماء
 

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

1 
 271104648 سبداهلل بن حسن اظشمري

2 
 281103897 خاظد بن دلومان اظػهد

3 
 281104093 حممد بن صهد اظػهد

4 
 281104292 سبداهلل بن خلف احلربي

5 
 281104319 اظشاؼعذاؼع بن سلي 

6 
 281104327 سبداهلل بن سبداظرمحن اظعمار

7 
 281104340 غادر بن ععال ادلطريي

8 
 282100121 عودى بن عنري ادلطريي

9 
 282100122 عشاري بن جادر ادلطريي

10 
 282100348 ممدوح بن حسن احلربي

11 
 282100502 سبداهلل بن مسوح احلربي

12 
 291100442 دلومان بن صرؼح اظػرؼح

13 
 291100498 جاراهلل بن سبداظعزؼز اظػرػود

14 
 291100634 وظود بن سبد اظبدؼع اظغاذل



15 
 291100749 سبداظعزؼز بن ابراػوم ادللوػي

16 
 291100834 وظود بن صالح احلربدي

17 
 291102633 ممدوح بن غاصع اظرذودي

18 
 291107328 صراس بن سائض ادلطريي

19 
 292100350 سبداهلل بن محد احلماد

20 
 301101946 سبداجملود بن سبداهلل اخلمشي

21 
 301106550 ادلظوربيداؼر بن عػرح 

22 
 301106875 عؼرن بن محود ادلطريي

23 
 301108288 حممد بن صرؼح اظشمري

24 
 302100144 سبداجملود بن حممد اظسؼواغي

25 
 431640190 ؼعؼوب بن زبن اظعتوبى

26 

 هـ الفصل األول1434سنة خرٌجً الرٌاضٌات  أسماء
 

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

1 
 خاظد بن سائض ادلطريي

281104356 

2 
 عنور بن سلوان  اظعنزي

271104238 

3 
 صوصل بن حبوب احلربي

282100127 

4 
 سادل بن ثاعر احلربي

282100714 

5 
 أداعة بن سبداهلل ادلطري

291100585 

6 
 دعود بن سبداظعزؼز اظػهد

281103916 

7 
 خاظد بن ترطي اظرتطي

291100423 

8 
 ذاػر بن عشرف ادلطريي

281104332 

9 
 سبداظرمحن بن صرؼح احلربي

281104273 

10 
 طمال بن سواض ادلطريي

281104310 

11 
 281104070 أمحد بن دعود اظسبوعي

12 

13 

14 



الفصل الصٌفً  سنة خرٌجً الرٌاضٌات  أسماء

 هـ1431

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

1 
 حممد بن سلي اظغزي

426035848 

2 

3 

الفصل الصٌفً  سنة خرٌجً الرٌاضٌات  أسماء

 هـ1432

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

1 
 سبداظرمحن بن غاصر اظطرؼؼي

281100556 

2 
 سبداحملسن  بن دخول ادلطري

281103902 

الفصل الصٌفً  سنة خرٌجً الرٌاضٌات  أسماء

 هـ1433

 رقم الطالب اسم الخرٌج  م

1 
 سبداظسالم بن عاغع  ابو ضرغني

 
301111273 

2 
 اظزعاعيسبداهلل بن سبداظعزؼز 

 
291100137 

3 
 شاظي بن عرذد اظرذودي

 
281104276 
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 بطاقة بٌانات الخرٌج      

 (.االتصال والمتابعةمسؤول )بٌانات خرٌج بطاقة 

 

 :االسم

 

 :البرنامج

 

 :الرقم الجامعً

 

 

 :العنوان 

 

 :البرٌد اإللكترونً

 

 :رقم التواصل

 

 

 :الدراسةالمستوى العام فً 

 

 .هل ترغب فً استمرار تواصل الكلٌة بك بعد التخرج 
 

 ()   ال )    (                                          نعم  

 

 :اإلجابة بنعم فماهً  وسٌلة التواصل  المثلى لدٌك  حالة فً 

 

 

 متابعة الخرٌجبطاقة 

 (.تمأل بمعرفة الخرٌج بعد تخرجه بستة أشهر) بطاقة متابعة خرٌج 

 :االسم

 :البرنامج

 :الرقم الجامعً

 :العنوان

 :البرٌد اإللكترونً

 :رقم الجوال 

 :الفعلً للتخرجالتارٌخ 

 :مسمى الشهادة

 هل حضرت أي دورات تدرٌبٌة او تأهٌلٌة بعد التخرج؟

 )     (ال )    (                       نعم                 

 ذكر هذه الدورات والجهات المنظمة بنعم ٌرجاء فً حالة 

 هل تم توظٌفك؟

 

 :اإلجابة على االسئلة األربعة التالٌةٌرجاء حالة اإلجابة بنعم فً 

 هل الوظٌفة  الحالٌة لها عالقة مباشرة بتخصصك  الذي درسته فً الجامعة؟

 )     (ال )    (                       نعم                 

 هل أنت راض عن المقابل المادي الذي توفره لك الوظٌفة  الحالٌة ؟

 )     (ال )    (                       نعم                 

 هل أنت راض عن وظٌفتك الحالٌة؟

 )     (ال )    (                       نعم                 

 ؟كم مضً من الوقت منذ استالمك لوظٌفتك  الحالٌة

 

 

 ؟الخرٌجٌن فً حالة وجود فرص أو عروض عملوحدة  ترغب فً التواصل مع إدارة هل  

 )      ( ال )    (                       نعم                

 

 :مالحظات أخري       

 

 الخرٌج توقٌع 



 المشاكل والمعوقات

 .اىكطاع ارتسٓر مً شٓازٗ ادتامع٘ بعد التخسز -1

 .اىػناع ارتسٓر يف اذتٔاٗ العام٘ يف ختصصات بعٔدٗ عً التخصص مما  دنعلُ ٓيكطع نلٔا عً ادتامع٘ -2

 .بٔاىات االتصال ارتاص٘ بُ للهلٔ٘ بأعطاٛعدو اٍتناو ارتسٓر  -3
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