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 الرؤية:

 وجهات المجمعة, جامعة- بالزلفي  التربية كلية خريجي مع والمستمر الفاعل التواصل
  .التوظيف

 الرسالة:

 وتفاعلهم تطورهم مدى  لمعرفة والسعي خريجها, و الكلية بين  التواصل قنوات فتح
 رابطة بإنشاء للكلية انتمائهم تعزيز ,و بينهم المتبادل الرضا وكذا التوظيف جهات  مع

 .الكلية اتلخريج

 األهداف:

 .عملهم وأماكن الخريجين عن الكترونية بيانات قاعدة توفير -1
 كلية اتخريج كفاءة يف العمل جهات أراء وكذا الخريجين آلراء تقويم إجراء -2

 الخريجين استبانة)  تطبيق خالل من ذلك يتم حيث , المجمعة جامعة التربية
 ل(.العم ومهمات

 وجهات الخريجين آلراء التقويم نتائج حول التقارير وإعداد البيانات تلخيص -3
 العمل.

 سوق متطلبات مع يتناسب بما البرامج تطوير يف النتائج تلك من االستفادة  -4
 .بذلك األقسام مخاطبة خالل من العمل

 .الخريج بيوم سنويا االحتفال -5
 
. 
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 لبرنامج اللغة العربية . اتقاعدة بيانات خريجعمل  -

 عمل ملتقى لخريجات العام الماضي وخريجات هذا العام . -

 مع البرنامج فاعلية مدى لقياس الخريجات على استبانات توزيع -

 .العمل سوق

 وحدة تقيمها التي الدورات لحضور العربية اللغة قسم طالبات دعوة -

 :وهي الخريجات

 .المعلمات كفايات دورة -

  .اإلنجليزية باللغة الشخصية المقابالت  -

 

 

 

 .ه1431/1431 عام العربية اللغة قسم الخريجات للجنة األول تقريرال -1

تم بحمد هللا االنتهاء من عمل قاعدة بيانات خريجات قسم اللغة      

ه, وتسليمها لمشرفة وحدة الخريجات في 5341/5341العربية عام 

ه بعد مراجعتها واعتمادها  43/55/5341كلية التربية بالزلفي في تاريخ 

 من رئيس القسم ومنسقته.

 .ه1431/1431 عام الخريجات للجنة الثاني تقريرال -2

ه الساعة العاشرة 82/5/5341عقد قسم اللغة العربية يوم الثالثاء       

صباًحا ملتقى لخريجات العام الماضي وخريجات هذا العام بالمبنى 

 اإلضافي, وبدأ الملتقى بآيات من

 

 ملخص إنجازات لجنة الخريجات

 تقارير اللجنة 
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 عدد الملتقى هذا وناقش, القسم طالبات من طالبة بصوت الحكيم الذكر

 :وهي األمور من

. د الصدد بهذا تحدثت وقد العليا بالدراسات االلتحاق على الطالبات حث -1
 بالترحيب بدأت وقد, ومنسقته بالقسم المشارك األستاذ الصادق عبد عبير

 برنامج فتحت المجمعة جامعة بأن وتذكيرهن بهن واالحتفاء بالخريجات
 .اللغوية الدراسات وهو العليا الدراسات

 أفضل وأيهما والخارجي الداخلي االبتعاث بين الفرق وما االبتعاث تعريف -2
 المحاضر العواد هدى. أ المحور هذا ناقش وقد, العربية اللغة قسم لخريجة
 وحدة دور للطالبات بيان تم كما, بالقسم الخريجات وحدة ومنسقة بالقسم

 في عنها سيعلن وندوات دورات من لهن تقدمهن التي والبرامج الخريجات
 .حينه

 تطمح التي للخريجة الوافي بالشرح بالقسم معيدة المطيري فاطمة. أ تقدمت -3
 على للتقديم توفرها يجب التي والشروط التقديم آلية ببيان باإلعادة تتقدم أن

 .تجربتها واقع من بالقسم معيدة وظيفة

 

 اللغة قسم أعضاء حبضور حظي امللتقى أن بالذكر اجلدير      
 العام وهذا املاضي العام وخرجيات, اإلدارية واهليئة, العربية
 .بفصليه

 .امللتقى هذا جلوانب صور
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 عام العربية اللغة قسم الخريجات للجنة الثالث  التقرير -3
 .ه1431/1431

 في العربية اللغة قسم خريجات آلراء استبيان استمارة توزيع تم     

 واإلحصائية االستبيانات لسعادتكم ومرفق, طالبة عشرة تسع على الكلية

 .حولها
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 الرقم الجامعي االسم م
 822222223 أفنان ابراهيم المنصور 1
 821222323 غدير خالد عبدالعزيز الحربي 2
 821222122 عيده فهيد شمروخ السقياني 8
 821222212 هدى سليمان أحمد الذويخ 3
 8212222322  العطني اهلل عبد بادي تغريد 2
 821222123 مزنه فهد محمد العطيوي 6
 821222212 غدير محمد أحمد الخميس   2
 821222133 وسمية عايض محمد 3
 821222823 سارة دخيل فهد الفهيد 3

 821222382 الفرهود العزيز عبد عبداهلل ابتهال 12
 821222366 سامية محمد عبداهلل الزنيدي 12
 822222222 شريفة سعود حمود المسعود 18
 821222323 ف لوة جازي  مريزق  المطيري 13
 822222326  أفنان دخيل إبراهيم الوشيل 12
 821222121 نجود سليم عباد المطيري 16
 821222266 نورة خالد سعود العمر 12
 821222622 أحالم يوسف  حمدان الرخيمي 13
 822222322 حصة علي سليمان الملحم 13
 821222262 أريج سعيد المطيري 22
 821222388 أسماء محمد صالح العبداللطيف 21
 821222382 أفراح سعود عبدالعزيز الحمد 22
 281222631 رحاب فهد ف ارس المسعود 28
 821222122 جوزاء جازي مريزيق المطيري 23
 821222333 بيان ف الح ناجي المطيري 22
 821222328 العنود ملحق غازي السقياني   26
 821222328 حصة سعود السقياني 22
 821222338 آمنة عبدالعزيز الحالفي 23
 821222336 نورة إبراهيم السيف 23
 821222362 سحر عبد اهلل الدغيشم 82
 821222222 منيرة فهد الناصر 81
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 821222338 نجود حمد أحمد الحبيس 82
 821222363 صالحة حماد المطيري 88
 381622128 أروى أحمد علي الحمد 83
 38162222 حصة أحمد علي الحمد 82
 822222233 ف اطمة عوض حبيشي المطيري   86
 821222883 رنا محمد خليفة الطيار 82
 821222362 الدوسري اهلل عبد محمد رجساء 83
 821222361 روابي أحمد سعود المعيجل   83
 821222321 خائن اهلل عبد سعد نجالء 32
 821222332 مريم أحمد عبدالعزيز الربيعه 31
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 الرقم الجامعي االسم م
 821222231 زينب عبد المحسن المسعود    .1

 821222136 أفنان عبد اهلل المطيري    .2

 

 821222321  العتيق موسى الرحمن عبد تغريد  .8

 

 821222333 مريم ف الح المطيري  .3

 821222221  المقرن اهلل عبد الرحمن عبد حفصة  .2

 821222333 المطيري العالي عبد شعيل نوير  .6

  باسمة هجاج المطيري  .2

 821222832 [نورة سعد المنيفي    .3

 331203858 آسيه سعود الدويش  .3

 331202952 رنا عبد اللطيف الفريح  .12

 331202486  السالم العزيز عبد سليمان نورة  .11

 331202341 أمل مديد إبراهيم السويكت    .12

 331202474 ابتهال سليمان السيف    .18

 321225661  المطيري عواض المحسن عبد عواطف  .13

 322225769 غادة محمد أحمد الحمدان    .12

الخضيري اهلل عبد العزيز عبد غدير  .16  321225456 

 321225455  الجاسر الرحمن عبد محمد حصة  .12

 322225738  المنصور اللطيف عبد أحمد بشاير  .13

 331203031 منال عواد سعد العواد    .13
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 321225477 ف اطمة غازي مطلق العتيبي    .21

 331203866 منى محمد صالح العامر    .22

 321225459 خلود عوض إبراهيم العتيبي    .28

اهلل الجار العزيز عبد سعود مرام  .23  881222862 

العميم عقيل بن مساعد بنت ابتسام  .22  881228323 
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