












twitter / @Mediauqu_qun

عميد الكلية 
د/ عمر عبدا� الهزازي

وكلية الكلية
د/ شريفه عيسى الحازمي

المركز االعالمي

القنفذة - شطر الطالبات
MEDIA CENTER

الكلية الجامعية بالقنفذة
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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي
ا�مير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود







شكر� لك 
يابلد

الخير والعطاء












وطن مد على ا�فق جناح
                     وارتدى مجد الحضارات وشاح ..

بوركت أرض الحرمين وطن ..
                     عبقري المجد عزم وسماح

دام عزك يا وطن

دام نبضك .. دام أمنك .. دمت شامخ عزيز� كريم قوي ..






         


          
        





















             




























































































 
































































@Mediauqu_qun







 




















































































       



      









