
 

 

 393اإلدارية والفنية رقم  النسائيةتعميم لمواعيد االختبارات للمسابقة 

 

هـ 19/12/1442اليت سبق فتح التقديم عليها خالل الفرتة من   393اإلدارية والفنية رقم  النسائية إشارة إىل اعالن املسابقة    

من قبلهم ومطابقتها مع الشاوط املعلنة وي  هــــــــ فقد ي فات بياقام املتقدمع بنال على البياقام املدخلة03/01/1443حتى 

 حتديد مواعيد االختبارام للمتقدمع حسب ما هو موضح أدقاه مع مااعاة التعليمام التالية:

احضار أصل وثيقة املؤهل للوظيفة املتقدم هلا للتأكد من صحة البياقام املدخلة ومطابقتها مع الشاوط املعلنة قبل الدخول  (1

 تبعاد من ال تنطبق عليه شاوط الوظيفة املعلنة قبل دخول لالختبار.لالختبار وسيتم اس

التعاون مع املنظمع وتطبيق التباعد وعدم التجمع عند بوابة الكلية وقاعة االختبار تطبيقًا للتوجيهام الامسية بهذا الشأن  (2

 ولتطبيق اإلجاالام االحرتاتية ولسالمة اجلميع.

 اليف اليوم واملوعد احملدد له.للكلية ا ةلن يسمح بدخول أي متقدم (3

 مل أصل اهلوية الوطنية.ة ال حتلن يسمح بدخول أي متقدم (4

 (.حمصن جاعتع) تطبيق توكلنامل ة ال حتال يسمح بدخول أي متقدم (5

 ( درجة ستظها للمتقدم تلقائيًا عند اقتهال االختبار.13( دقيقة ودرجة اجتيات االختبار )25مدة االختبار ) (6

اشحع للدخول للمقابلة الشخصية على صفحة اإلعالقام مبوقع املؤسسة يف وقت الحق موضحا يف االعالن سيتم اعالن امل (7

 مواعيد املقابلة الشخصية.

 (UPG@TVTC.GOV.SAللتواصل ) (8

 مع متنياتنا للجميع بالتوفيق والصحة والسالمة،،،
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 اختبار لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط اشحع للدخول لالختبارامل

 سكرتري

 

 

 هدى صاحل  عيضه  احلارثي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " وتقدير 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "مؤهل " جيد جدا " او 

 " ختصص " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا9:25اىل  9:00الساعة )ة األوىل الفرتاملوعد: 

  هـ(07/02/1443) الثالثاءيوم 

 م14/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 اماني مرشد مريزيق العمري 2

 عزيزه سعيد  ظويفر الشهراني  3

 هيفاء  خلف مرتك القويد 4

 ليلى حممود عذرت علي 5

 رة عبداهلل عبده الصائغسا 6

 اماني طالل حممد الرويلي 7

 انهار مقبل  سيف السلمي 8

 منريه فالح عوض البلوي 9

 منال امحد قاسم مغفوري 10

 بسمه طمام سعد القرني 11

 رباب  ياسني  حممد العليوي  12

 رقيه بلهول عثمان حكمي 13

 سريي حاليه  امحد موسى  ع 14

 سارة رشيد مبارك الدوسري 15

 مها حيي غالب رفاعي 16

 ريوف حممد محيد اجلعيد 17

 ربى صاحل امحد مغفوري 18

 أمريه عوض محاد اخلمعلي 19

 انهار سفيان  جابر  حسوبه  20

 

 االختبار موعد بدل االختبار ومكان الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 سكرتري

 

 

 جنود  حممد  زايد  العسريي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " وتقدير 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "مؤهل " جيد جدا " او 

 " ختصص " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا9:25اىل  9:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

  هـ(07/02/1443)ء الثالثايوم 

 م14/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 أمل مصلح حممد الشمراني 2

 وفاء  منصور  حييى عطيف 3

 مريم محود غالي املطريي 4

 جنود عبده  علي االملعي 5

 نوف عبد الرحيم  امحد رمضان  6

 واشيتهاني حييى عبداهلل احل 7

 دارين غنيم صاحل الغنيم 8

 عهد  سعود  عواض الرحيلي  9

 هند امحد جابر املالكي 10

 سهاد  عبدالغفار  عبداهلل املوسى 11

 سلمى  محد  أبراهيم  الزيدي  12

 ابتسام حممد عوض اهلل اجلعيد 13

 إسراء  عبدالباسط عبداهلل يوسف 14

 د بكر برناويعزيزه حمم 15

 مجيلة عائض جنا الغامدي 16

 امل  جويرب  مطلق  اجلعيد  17

 سهام سعدان جرادان الزهراني 18

 منى مسفر حممد فرج 19

 عهود صاحل علي الغامدي  20
 



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 سكرتري

 

 

 امساء  عبدو علي  صغري  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " وتقدير 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "مؤهل " جيد جدا " او 

 " ختصص " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا9:25اىل  9:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

  هـ(07/02/1443)الثالثاء يوم 

 م14/09/2021افق املو

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 أمينه حيي أمحد جنعي 2

 العنود سعد عبدالعزيز الطريفي  3

 اسرار معتوق عازب الزهراني 4

 جنود امحد سعيد آل صادق 5

 امل امحد سعيد  الزيلعي  6

 حياة علي حممد هوساوي 7

 ز  القرني امل  حممد  فاي 8

 رهف خالد مطر احلارثي 9

 مسرية دخيل فرج اهلل الرحيلي 10

 سارة عبدالعزيز عمر امللحم 11

 حنني صاحل جعري  الزهراني 12

 هند غاصن مهلهل الشمري 13

 مريم عبداحملسن مسلم الدلبحي 14

 بدور علي حممد القرني 15

 امض جود  مسعود  حسن  احمل 16

 مسية  حممد عوض اهلل العويف 17

 شهد عادل رفيد العنزي 18

 صاحلة حسن  ابراهيم  ال مقطع  19

 نوال  عبداهلل علي الشهري 20

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 سكرتري

 

 

 صباح هاجد رداد املالكي 1

بلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " وتقدير د

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "مؤهل " جيد جدا " او 

 " ختصص " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا10:00اىل  9:35الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

  هـ(07/02/1443)الثالثاء يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 لكلية التقنية للبنات خبميس مشيطا املكان: 

 منى علي امحد الشهري 2

 فاطمة زين طراش الشهري 3

 مشعه حممد هادي عسريي 4

 عهود علي امحد  القرني 5

 سعاد فالح سعد القحطاني 6

 غاليه عطاهلل  عوده الورده  7

 دالل مرمري هليل العنزي 8

 محريرحاب عبداهلل امحد اال 9

 حليمه حممد علي العسريي 10

 روان زين خمتار العلي 11

 ابتسام عوض حممد احلربي 12

 كامله جربان حممد بليهي 13

 ساره  حييى  حممد عطية 14

 آمال  رزق  زايد  الالحم 15

 العنود عبداهلل  ناصر البيشي 16

 فضه  حممد مسفر  الغامدي  17

 شريفة  حممد علي الشهري 18

 شيخه غرم اهلل  مسفر  الغامدي 19

 روان  خالد عيد النويصر احلربي 20

 



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 سكرتري

 

 

 ليلى  دخيل معيوف العنزي 1

" وتقدير دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "مؤهل " جيد جدا " او 

 " ختصص " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا10:00اىل  9:35الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

  هـ(07/02/1443)الثالثاء يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 وهرة  عبداهلادي  عزيز  العمري اجل 2

 نورة أمحد حممد القرني 3

 منال حممد سفر جلفان 4

 مها سالمه حممد احلويطي 5

 اسيا  سعد مسر الشراري 6

 أماني عبدالعزيز ناصر الدوسري 7

 ساره  حممد سامل السليمي  8

 افنان بندر عبداللة العنزي 9

 بداح الشهراني نوف ظافر 10

 أشواق سعد مساعد اجلهين 11

 منى خلف سعيد البقمي 12

 والء مسعود حيي سرور 13

 وصايف  عبداهلل رده الثبييت 14

 نوره عويد عضيب العنزي 15

 نوره عمر حممد ال عمر 16

 خلود احلميدي حمارب العنزي 17

 مي علي عبداهلل احلزيم 18

 اجماد عاضه مدوخ البقمي 19

 مها عبداهلادي عبداهلل العنزي 20

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 سكرتري

 

 

 مالك عبداهلل  تركي  الرتكي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " وتقدير 

بلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " د "مؤهل " جيد جدا " او 

 " ختصص " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا10:00اىل  9:35الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

  هـ(07/02/1443)الثالثاء يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 دالل بادي  مذكر  املطريي 2

 مربوك  عناية اهلل  املزروعي   ريم 3

 مشسه  علي  عبداهلل  الشهري 4

 حضيه  باشه  عبده العسريي 5

 بشائر مجال عبد الرمحن جندي 6

 حنني امحد عبده مؤذنه 7

 فاطمة  مبارك فراج الدوسري 8

 شهرزاد امحد كاظم العواد 9

 مرام حوفان عوض املنتشري 10

 ريا ناصر علي غفليث 11

 دالل علي ربيق احلارثي 12

 فايزه عبداهلل فايز البيشي 13

 تهاني جابر  حنش عسريي 14

 شهد علي عبدالرمحن الغامدي 15

 شريفة حامد سعيد العطوي 16

 عهود ناصر مبارك النواف  17

 ثريا سعيد حسن الزهراني  18

 الغامدي ميهاف محود حممد 19

 عفاف ذويب داغش الشمري 20

 



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 سكرتري

 

 

 رمحه ابراهيم حيي القيسي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " وتقدير 

"  دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "مؤهل " جيد جدا " او 

 " ختصص " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا10:35اىل  10:10الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

  هـ(07/02/1443)الثالثاء يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 شهد  حممد  طامي  القرني  2

 إميان عائض حممد القرني 3

 اله سعد علي  ال سعدن 4

 فاطمة سعد شداد املطريي 5

 زينب مرزوق فايز العتييب 6

 ليلى حييى حممد الدوسري 7

 جنات عبدالعزيز  عبداهلل  الزهراني  8

 مجيله حممد مسفر الشمراني  9

 محدة  عبداهلل تركي احلربي 10

 شوق زياد عبداهلل خورشيد 11

 عبد اهلل  منصور  ال عواضريم  12

 شروق عبيد زويد املطريي 13

 جناة حممد علي الزايدي 14

 نوره  علي  حممد  عسريي  15

 مشاعل موسى عبدالعزيز الشايع 16

 أجماد علي عبداهلل املقبل  17

 رازقي  حيي علي العامري 18

 ناديه ظافر علي كريري 19

 سرحان  العتييب  وعد حممد 20

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 سكرتري

 

 

 شرف  علي ابراهيم  عسريي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " وتقدير 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "مؤهل " جيد جدا " او 

 " وتقدير مؤهل " جيد جداختصص " سكرتارية " 

 ( صباحًا10:35اىل  10:10الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

  هـ(07/02/1443)الثالثاء يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 فوزاء ظاهر رجاء العطوي 2

 نوال  علي  هشبل  العماري  3

 عزيزه خلف صاحل العنزي 4

 دعاء حممد حسني بعيطي 5

 شرف جربيل حسن عماشي 6

 رشا ابراهيم حممد جملي 7

 تهاني عبداهلل علي الغامدي 8

 بدريه جربان مبارك القحطاني 9

 سعده حسن عمر ابو شرحه 10

 منرية سعد كليفيخ اهلاجري  11

 مشاعل عبداهلادي ذيب القحطاني 12

 ة صاحل حممد العمريي امري 13

 خدجية  نوح حممد عسريي  14

 عائشه  مفرح علي البارقي 15

 رغد عقيل راشد اخلالدي 16

 مسر عمر حامد احلارثي 17

 عائشه  مرزوق  عبداحملسن  احلربي  18

 رهام  ابراهيم مرشود الرميح 19

 سراب سعد يوسف الدهام 20

 



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار يفةاختبار لوظ

 سكرتري

 

 

 ابرار علوي علوي ال إمساعيل 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " وتقدير 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "مؤهل " جيد جدا " او 

 " ختصص " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا10:35اىل  10:10الساعة ) الثالثةالفرتة د: املوع

  هـ(07/02/1443)الثالثاء يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 هند عيسى امحد ال سويد 2

 ساره حممد حيي غماري 3

 أطياف علي مفرح صرحيي  4

 مها فاحل عايض الشهراني 5

 وجدان صاحل غرم اهلل  الزهراني 6

 مها عايد راشد العتييب  7

 مريم نوران مبارك املشيلح 8

 سكينة  صاحل سلمان ال مهدي 9

 عجايب  غازي  حمسن  املطريي  10

 ميعاد حممد هادي مغفوري 11

 لني  يوسف عبداهلل الدغمان 12

 وفاء عبداهلل مروعي زيد 13

 مشاعل سلطان مفرح السبيعي 14

 ريناس عويد خلف العنزي 15

 نورة مسفر حسني القحطاني 16

 هيفاء حممد  غالب البشري 17

 عزة صاحل حممد الزهراني 18

 نسيم راشد حممد سفياني 19

 اصاله  ابراهيم  حممد محود  20

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار شاطال املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 سكرتري

 

 

 طيف سعيد حممد السلمي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " وتقدير 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "مؤهل " جيد جدا " او 

 " ختصص " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا11:30اىل  11:05الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

  هـ(07/02/1443)الثالثاء يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 أمل حممد مقبل احلربي 2

 ليلى مطر حصيين املطريي 3

 هيا علي حممد الشهراني 4

 أمل سليمان مسلم املسلماني 5

 ملى خلف بشري العنزي 6

 منصور مضحي اجلميلياهلام  7

 أبتهال زيد حممد اخلميس 8

 محيدة محود ظاهر الشمري 9

 أمل مطري مخيس الدليهان 10

 هديل امحد علي حمرق 11

 صاحله خلف علي الشهراني 12

 حنان فاضل زعيلي العنزي 13

 حليمه علي حيي هجري 14

 وفاء سفر نايف املطريي 15

 عاد عواد محود البلويس 16

 اجلازي  عايد  علي  العنزي 17

 بشاير عامر حمصان العتييب 18

 سكينه سلمان امحد العمار 19

 بشاير عبداهلل عايض القرني 20

 



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 سكرتري

 

 

 يم حسن بيضيأصايل ابراه 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " وتقدير 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "مؤهل " جيد جدا " او 

 " ختصص " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا11:30اىل  11:05الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

  هـ(07/02/1443)الثالثاء يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 دالل تايب عايس الشمري 2

 وهبة حمسن حسن علي 3

 مها بشري على العنزي 4

 ريم يوسف مخيس الضوحيي 5

 ريم حممد حسني آل مجعان 6

 ريم  نصار عبداهلل العمراني 7

 افراح عايض عوض املطريي 8

 ربيع الصقرعبري عوض  9

 اشواق حرمييس صالح املطريي 10

 جبارة  حممد علي آل سرور  11

 هالة نايف متعب الشمري 12

 أمنه حيي جربان معشي 13

 عائشة خبيت سعد الغامدي 14

 عفاف عبداهلل شعالن البيشي 15

 نوره صاحل ناشي الشيباني 16

 عاشه حممد علي يعقوب 17

 أزهار عبداهلل عبدالوهاب األمحد 18

 فاطمة حييى منصور علم 19

 تغريد عبدالرمحن معيوض الثبييت 20

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 سكرتري

 

 

 دالل عمر احلسني باشه 1

وتقدير  دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية "

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "  "مؤهل " جيد جدا " او 

 " ختصص " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا11:30اىل  11:05الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

  هـ(07/02/1443)الثالثاء يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 ر ابراهيم عبداهلل الغيثمس 2

 موضي حممد عبدالرمحن  بن عويدان 3

 رمحة  حممد علي البارقي 4

 دعاء حيي ابراهيم  كلييب 5

 رحاب فهد عليثه اجلهين 6

 مها علي ميس الشمراني  7

 هدى خليف عبيد احلربي 8

 نوره  ناصر سلطان املعاوي 9

 حلارثيليلى علي عيسى ا 10

 أروى علي حممد طاهري 11

 رزان عبيداهلل صاحل احلربي 12

 تهاني  علي  حسن  لغيب  13

 منى سويريح شريدة العنزي 14

 فوزيه عبداهلل جازع  الشهري 15

 عائشه  عبداهلل عبداهلادي العبدالعزيز 16

 بشاير ظافر علي الشهري 17

 جرب منى   علي أمحد 18

 فاطمة فهد عيد الشنربي 19

 سهام حممد عمر محزي 20

 



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 سكرتري

 

 

 فضيه عبدي ماطر  العنزي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " وتقدير 

عد الثانوية ملدة سنتني " دبلوم ب "مؤهل " جيد جدا " او 

 " ختصص " سكرتارية " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا12:05اىل  11:40الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

  هـ(07/02/1443)الثالثاء يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 سجى حممد رجاء البلوي 2

  عبيد العتييباماني عبداهلل 3

 شهد سعد عماش السحيمي 4

 حنان هليل سليم  البلوي 5

 ساره  حممد  سافر  املطريي  6

 شيخه محد عبد العزيز العواد 7

 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 كاتب 

 

 وفاء حممد هادي نويبان 1

بلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " وتقدير د "

 " مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا12:05اىل  11:40الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

  هـ(07/02/1443)الثالثاء يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 وعد  عبداهلل  حسن  الشهري  2

 العزيز  سحيم  البهيدل فاتن  عبد 3

 دالل غالي امساعيل  املطريي  4

 ابتهال حممد حسني اجلعيدان 5

 نوف سفر علي الشهراني 6

 اميان عباس امحد البوخضر 7

 جنالء جرب جابر اجلعيد 8

 نورة علي سعد الشهراني  9

 سارة حممد عبداهلل الشهراني 10

 ادي  القحطاني هاجر  مشبب ه 11

 ناديه  حممد ناصر  العسريي  12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 أمني مستودع

 

 

 شيخه مريكي علي الرويلي 1

 " مكتبية إدارة " ختصص " تقنية كلية دبلوم "

 او " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 " ختصص " سنتني ملدة الثانوية بعد دبلوم "

 جيد " مؤهل وتقدير " مستودعات إدارة

 " جدا

 ( صباحًا9:25اىل  9:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات باجلوف املكان: 

 فاتن صائل  هليل  القثامي 2

 طيفه سعود عبداحلميد زين العابدينل 3

 شيماء غريب  حسن  الرحيمي  4

 اجلوهرة محود فريح العنزي 5

 نوره حممد سليم اهلذيل 6

 مزون عوده سليم احلويطي 7

 تغريد عيد حممد العطوي 8

 نوره حسني حيي املالكي 9

 خلود سليمان مريبد العنزي 10

 بيح  مهاوش الرويليمشاعل  ص 11

 احالم  خالد عبداهلل  الغامدي  12

 عبري عائد عواد البلوي 13

 غدير  عايد عقال  العنزي 14

 رهف ابراهيم رميزان املرواني 15

 زينب سعد عائض الزايدي 16

 مشاعل جديع عيسى العلي 17

 مطرة  عيد  معيوف  اهلزميي 18

 مد  جربين املطريي تهاني حم 19

 حلى شهاب مسيب العياشي 20

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 أمني مستودع

 

 كوثر مسامح علي اجلسار 1

 " مكتبية إدارة " ختصص " تقنية كلية دبلوم "

 او " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 " ختصص " سنتني ملدة نويةالثا بعد دبلوم "

 جيد " مؤهل وتقدير " مستودعات إدارة

 " جدا

 ( صباحًا9:25اىل  9:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات باجلوف املكان: 

 أفراح عبداهلادي حممد اخلالدي 2

 هر  الشمري رميا فهد ظوي 3

 امل مريكي علي الرويلي 4

 حكمه سحالن دهيمان الرويلي 5

 بشاير  سامل   عتيق العطوي  6

 ساره عاطف عبداهلل  الشمري 7

 دينا  سليم عليان البلوي 8

 ريم مطرب عبداهلل الدندني 9

 اهلنوف  سامل  عياد  احلويطي  10

 شراريوسام علي حسن ال 11

 مرام  عوض اهلل  قبيل اخلديدي 12

 مريم عيد عريعر البلعاسي 13

 مجيله علي قاسم كعيب 14

 نوف  طارف حواس الشمري 15

 ناجية  سامل  فحيمان  البلوي  16

 رشا عوض زاكي  الرويلي  17

 بدرية علي عبدالكريم السعد 18

 منال هجيج مهدي العنزي 19

 رزان  نايف  حممد البديوي  20



 

 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 أمني مستودع

 منار  محود عايش العنزي 1

 مكتبية إدارة " ختصص " تقنية كلية دبلوم " 

 او " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 " ختصص " تنيسن ملدة الثانوية بعد دبلوم "

 جيد " مؤهل وتقدير " مستودعات إدارة

 " جدا

 ( صباحًا10:00اىل  9:35الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات باجلوف املكان: 

 هياء محد صاحل العيد 2

 حصه عبيد عبدالرمحن الشمري 3

 امساء سليم حممد احلويطي 4

 فيضه  سامل محدان العطوي 5

 بسمه مضيان مدلول املضيان 6

 عيده  مسلم نصري احلويطي 7

 نوال  عودة  صبحي  العطوي 8

 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مسجل طلبة

 اللطيف البلويشهد نهار عبد 1

 " مكتبية إدارة " ختصص " تقنية كلية دبلوم "

  " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 

 ( صباحًا10:00اىل  9:35الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات باجلوف املكان: 

 سارة سلمان عودة العطوي 2

 نوره عبداهلل خضر العطوي 3

 اميان  هايس ماضي الرويلي 4

 هنديه  عوده محود العطوي 5

 منار هشام عبداهلل  املسند 6

 رهف عبدالرمحن صاحل زعري 7

 هدى ملوح عيفان العنزي 8

 هديل  فرج  فرج  املسعودي  9

 أمساء  رحيل  سامل  العمراني  10

 اهي خدام الشمريملى ش 11

 جمد عبدالوالي  مقبول  الشراري 12

 مجالء عائد عبيد العطوي 13

 مسيحه حممد سامل العطوي 14

 مشاعل مرزوق مزيد العنزي 15

 عزيزة حممد موسى العمري 16

 وجدان حممد امحد دخيل اهلل 17

 إميان خلف سعد الراشد 18

 د العطويوفاء  سامل مسع 19

 فوزايه سالمه  مسلم البلوي  20

 

 

 

 

 

 



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مسجل طلبة

 ساره  سفاح مرسل  العنزي 1

 " مكتبية إدارة " ختصص " تقنية كلية دبلوم "

  " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 

 ( صباحًا10.35اىل  10:10) الساعة لثةالثاالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443 ) األربعاءيوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات باجلوف املكان: 

 منار عادل حممد الرويلي 2

 صبا حسان حسني البخاري 3

 سهام عائد سويد العنزي 4

 روابي سليم سامل احلويطي 5

 ى القريشيجواهر محود عيس 6

 امرية  هويدي مقبول  العطوي 7

 ساميه  ابراهيم  عيد  العويف  8

 ساملة علي حمص العنزي 9

 احالم  علي مطلق العطوي 10

 هياء سليمان سعيد البلوي 11

 مالك نشمي دهيم الرشيدي 12

 عهود عادل  منور العنزي  13

 عال حسن صاحل الدغماني 14

 هال  عبداهلل مشهور الرويلي 15

 عبري عبدالرمحن سعد  العمري 16

 منار خالد حممد الرويلي  17

 منار  عايض  حممد  الرويلي  18

 رمحه عبدالسالم عبداهلل الصاحل 19

 غدير عبداهلل بشري العنزي 20

 

 بدل االختبار ومكان االختبار موعد الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مسجل طلبة

 مريم نهار حممد العنزي 1

 " مكتبية إدارة " ختصص " تقنية كلية دبلوم "

  " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 

 ( صباحًا10.35اىل  10:10) الساعةالثالثة الفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443 ) األربعاءيوم 

 م15/09/2021املوافق 

 قنية للبنات باجلوفالكلية الت املكان: 

 يامسني سعيد مسعود اجلهين 2

 دالل سويلم سعيد العطوي 3

 شادية  سعود مذخر العنزي 4

 أماني قبالن ثاني الشراري 5

 عبري سلمان عيد البلوي 6

 داليا عقيل صلييب الرويلي 7

 دينا  سالمه  سامل  العمراني  8

 طوىجواهر سامل خضر الع 9

 هناء  حمسن  عبداهلل  الشمري  10

 نوره صاحل صرب البلوي 11

 مريم  محاد عيد البلوي  12

 رغد فهاد  خلف الشمري  13

 هنادي سلطان  فهد الشمري 14

 امساء حممد محدان  البلوي 15

 سلطانة صواب عايد البناقي 16

 مريم حممد علي العطوي 17

 عهود جزاع طنا الرويلي 18

 مساح  جابر حييى غابي 19

 بشرى  موسى  امحد  جمرشي  20

 



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 

 ملياء  عوض سعيد الوليدي 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير مؤهل "  "

 " داجيد ج

 ( صباحًا11:30اىل  11:05الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات باجلوف املكان: 

 رقيه عوده مبارك احلويطي 2

 خدجيه ابراهيم حيي اجلعفري 3

 شذى غازي مداهلل السهو 4

 العطوي هند حممد سليمان 5

 سارة مستور حامد  النفيعي  6

 سامله سامل عوده اخلمسي 7

 عهود عابد مجيل احلربي 8

 تغريد  خالد  سليمان  العطوي  9

 أشواق مفلح عبداهلل البلوي 10

 اجماد قاسم مطلق العطوي 11

 ستريه  جازع  دريفيل  الشراري 12

 لبلويروان ظاهر طليحان ا 13

 مرام  حممد  ابراهيم العطوي  14

 نوره عيد عايد العطوي 15

 نور فيصل مبارك العمراني 16

 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 

 هناء صالح مقبل الزيد 1

ر مؤهل " بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدي "

 " جيد جدا

 ( صباحًا11:30اىل  11:05الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات باجلوف املكان: 

 االء امحد سليم احلربي 2

 روان مرضي صاحل الرويلي 3

 فاتن أمحد سليمان احلويطي 4

 ق سفر هوصان املطرييشرو 5

 ميمونة خالد جباد العتييب 6

 شروق منصور عبداهلل القحطاني 7

 شروق سالمه عوده العطوي 8

 اهلنوف عبداهلل عيد السهلي 9

 هند سامل مضحي احلربي 10

 تهاني مطري عيد العطوي 11

 رغد عبداهلل سامل اجلهين 12

 ي اجلدعانيبشاير حممد محاد 13

 جنود فرحان دعيليك العنزي 14

 خدجيه سليمان محاد العطوي 15

 منال مطر فواز احلربي 16

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 

 رهام عبداحملسن عايض املخلفي  1

اسبة " وتقدير بكالوريوس " ختصص " حم "

 " مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا12:05اىل  11:40الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات باجلوف املكان: 

 مها خالد جزاع العنزي 2

 مرح سرحان العاصي الرويلي 3

 عهد سليم حممد العطوي 4

 شامه مفرح فواز العنزي 5

 أنوار  راشد سلمان احلويطي 6

 شهد رشيد عيد العطوي 7

 جنود شاكر سليمان الفته 8

 نورا عطاهلل  العايض العنزي  9

 منى سلطان  ساجي العتييب 10

 اروى حممد عبدالغين محزه دمنهوري 11

 وديان ناصر تركي الدرعان 12

 امينه صاحل بهيكل العنزي 13

 روز خالد قاعد الدرباس 14

 عائشة امحد  عيسى  جعفري  15

 عبري  عطااهلل عواد العطوي 16

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 

 مريم محدان سالمه احلويطي 1

ختصص " حماسبة " وتقدير مؤهل "  بكالوريوس " "

 " جيد جدا

 ( صباحًا12:05اىل  11:40الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات باجلوف املكان: 

 دينا فيصل حييى األمحدي 2

 انوار حسني عيسى بوبشيت 3

 فنطول  الرويليشهد محدان   4

 ريم  حممد مقبول العطوي 5

 شهد محود فالح اجلهين 6

 عبري صاحل فنخور العنزي 7

 فاطمه امحد سليمان العطوي 8

 غصون حسني مرزوقي علي 9

 شذا بدر فهد البليهد 10

 وفاء خميمر حممد  العطوي  11

 رهف  مشعل كليب املسيب 12

 ن صقر مذود العنزيرزا 13

 إميان  عبداهلل  ناصر اخلليف 14

 

  



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 مها غامن مشروخ الشمري 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير مؤهل "  "

 " جيد جدا

 ( صباحًا9:25اىل  9:00عة )الساالفرتة األوىل املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 املعهد األهلي العالي بعرعر املكان: 

 تغريد بدر فهيد احلربي 2

 لولوه فهد عجاج العنزي 3

 املها  محود مزعل  العنزي 4

 سحاب صاحل خلف احلسني 5

 مها عبدالعزيز فرج الزايدي 6

 خلود  فارس  ضيدان  العنزي  7

 يامسني منور  ماشي  العنزي  8

 منيفه منري عموش الرويلي 9

 منال صاحل فاحل املطريي 10

 رميه غازي عيد العنزي 11

 غزالن  غصن حناء  العنزي 12

 أروى عويد ثاني العنزي 13

 عائشه فاحل فهران العنزي 14

 دان عياده العنزينوف مح 15

 ساره  سليمان  حممد الصقري  16

 ازهار  قدير طيب العنزي  17

 أمينه عصري عسري  الرويلي  18

 ارياج صاحل عيد الغنامي 19

 طيب  امحد  ناصر  الشمري  20

 تهاني  نزال  فليح  الرويلي  21

 وجدان حسن علي العقيب 22

 حان  دعيس الشمريمعالي فر 23

 ريم  عبدالعزيز  حممد الرميح  24

 أحالم  أمحد مقبول حكمي 25

 هدى ضبيان مسري العنزي 26

 هيفاء الصمل سويهج الرويلي 27

 مسك سهيان سعد السهيان 28

 فتون متعب كميهان العنزي 29

 افنان  علي خلف  اخلالدي  30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار بار لوظيفةاخت

 حماسب مساعد

 أماني  صاحل غريب العنزي 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير مؤهل "  "

 " جيد جدا

 ( صباحًا10:00اىل  9:35الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021فق املوا

 املعهد األهلي العالي بعرعر املكان: 

 مران خالد عبدالرزاق  كركر 2

 عائشه امساعيل ابراهيم الرباهيم 3

 ربى عيد عياش  العنزي 4

 حليمة سامل عواد املوسى 5

 انفال اليف عبد العنزي 6

 تهاني  دعسان  سامل  العطوي  7

 ن الرويليرنا خريان روسا 8

 طيف خليل ملوح العنزي 9

 دارين عياف خملف التيماني 10

 ناله سالمه منور الضوحيي 11

 ساره عواد عيد العطوي 12

 اسيا مجيل شادلي سحله 13

 عنود جروان هدمييل العنزي 14

 عفاف فايز حممد الراشد 15

 عفاف اليف سائق العنزي 16

 هر مهنا هايل مهوسجوا 17

 افراح عايض نقالن الرويلي 18

 وجدان سليمان سليم  العطوي 19

 سلمى خالد عبد الرمحن املطيلق 20

 أمساء مالح حجي العنزي 21

 عبري أمحد حممد مزه 22

 نهى سحالن دهيمان الرويلي 23

 امساء  راشد  سعد الزهراني  24

 اهلادي عبد الرمحن نوح ملياء عبد 25

 نوال حممد سليم البلوي 26

 ريناد رثعان محد العنزي 27

 مها سلطان ناصر  الدندني 28

 احالم نواف ابراهيم الشمري 29

 خلود حممد عبدالقادر املرس 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ومكان االختبار موعد بدل االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 وديان أمحد عبدالعزيز  العلي 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير مؤهل "  "

 " جيد جدا

 ( صباحًا10:35اىل  10:10الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 املعهد األهلي العالي بعرعر املكان: 

 أمنيه  غازي  جهيمان العنزي  2

 امواج متعب عوض البلوي 3

 أماني سويلم سليمان البلوي 4

 مها اليف صعيكر البلوي 5

 غدير تركي جارد البحريان 6

 ساره  مرتك اهلري  العنزي 7

 فاطمة حربي عساف العنزي 8

 هند نصري عبداهلل الدرعان 9

 حممد العتييبساره  هالل  10

 ابتسام الرمضي الشيمي العنزي 11

 روان  عبدالرمحن  فرحان الصنيدح 12

 ريم حممد عبدالقادر املرس 13

 دالل سعد عبداهلل الربيع 14

 بسمه بشري فالح الشمري 15

 وفاء عبدالكريم علي العطوي 16

 امل حممد علي العنزي 17

 ن  يتيم  الرويلي اجماد  محدا 18

 رنا  سامل  راشد  السنيدي  19

 أمنة غنيم عايد البلوي 20

 نوت محود مضحي العنزي 21

 امل حممد مضحي العقيد 22

 شهد عبداهلل ابراهيم الفالج 23

 عبري عيد فاتل الرويلي 24

 خزاما أمحد حمحمود الشريف 25

 طويوجود مصلح حممد الع 26

 مريم  حضريي  نغيمش  العروي  27

 أمساء حممد رمثان العنزي 28

 علياء عراك محود الشمري 29

 أشواق صاطي حامد العنزي 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 زينهله هادي عايد العن 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير مؤهل "  "

 " جيد جدا

 ( صباحًا11:30اىل  11:05الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 املعهد األهلي العالي بعرعر املكان: 

 غرام معاشي عامر العنزي 2

 منى غصاب عصفور العنزي 3

 ساره سامل عوده الشوشان  4

 نورا عبداللطيف هليل العنزي 5

 حسناء شايم مضحي العنزي 6

 امل  سعود جبري العنزي 7

 ورود  عبداهلل  علي  العويف  8

 جوهره منصور مزعل الرويلي 9

 طيف  سعود  سامل  العفر  10

 حنني مجيل سليمان الطقيقي 11

 صاحل  امحد  اخلضر رغد   12

 سوسن عايد حاكم  اجملالد 13

 غاده عيد عبكي العنزي 14

 رهف عوده حممد العنزي 15

 مشاعل علي حجاج السهيان 16

 ايناس  عبداهلل  حممد النزاوي  17

 فاطمة عبداهلل فهد اهلادي 18

 ختام خنيالن مطر العنزي 19

 ن العنزيسلوى فالح حيزا 20

 غروب منور هزاع اجلربين 21

 وئام فالح  عيد  الضوحيي  22

 بدور نايف مطري الزويد 23

 دالل سليمان فرحان العنزي 24

 مريم موسى حممد العنزي 25

 شروق فرحان سليمان العنزي 26

 هجري عبدالكريم خميلد اجلاسر 27

 اطرزان صاحل مسيحان السي 28

 شوق مرضي منقل العنزي 29

 شهد حممد صاحل الغرتان 30

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 مشاعل فاحل عويد البدر 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير مؤهل "  "

 " جيد جدا

 صباحًا( 12:05اىل  11:40الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 املعهد األهلي العالي بعرعر املكان: 

 رزان شديد ماضي العنزي 2

 أفراح  أمحد  بنيان الشمري 3

 وعد نايف عقيلي اجملالد 4

 مالك نايف عقيلي اجملالد 5

 الشمري عهود سلمان هادي 6

 لولو  عبداهلل حممد الفهيد 7

 هديل صقر مذود العنزي 8

 هديل  عمر  طالق  املشورب  9

 رائده حممد عباطه العطوي 10

 منى عواد صاحل العنزي 11
 



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مسجل طلبة

 ف سامل حممد  الشهراني ره 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا9:25اىل  9:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 ل نور أجماد  علي  عامر  ا 2

 العنود  مفلح علي  ال سحيم  3

 ربى علي حييى عسريي 4

 ساملة حممد سريعي القحطاني 5

 مزون  سامل  سعيد آل طزاء 6

 لولوه ناصر حممد احلارثي 7

 سارة سليم جابر السناني 8

 ريم حممد  ناصر  عسريي  9

 بشاير عبداهلل حيي الزهراني 10

 يامسني حسني جواد احلسن 11

 حاليه مشعل حيي غفريي 12

 أفنان يسلم مبارك بامسدوس 13

 أمل  علي إبراهيم  خرباني  14

 هدى عبيد عبيداهلل الثبييت 15

 عزيزة صاحل سفر العمري 16

 سلمى عايض مشبب ال محامه 17

 رغد  عبدالكريم عثمان الزهراني 18

 يم  سعيد سعد الشهرانيمر 19

 شريفة زوالن قاسم غزواني 20

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مسجل طلبة

 مسر سامل مسلم العطوي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا9:25اىل  9:00الساعة )ىل الفرتة األواملوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 جنود حييى حممد العمري 2

 امل  حممد علي  العسريي  3

 حصه حممد  أمحد الزهراني  4

 زينب حسني سامل مالكي 5

 ن ال زاحمنوره سعيد حس 6

 انوار امحد عبدالرمحن الشهراني 7

 اريج حممد حسن القرني  8

 جليله  عبد العزيز  مقبل  اجلهين 9

 نوره علي سعيد القحطاني 10

 سراب عبداهلل علي احلارثي 11

 مريم عبداهلل حسني الغوينم 12

 سوسن عبداهلل  صاحل الربيع 13

 اهلل سعود الشمريجواهر عبد 14

 بشاير رباع عوض الزهراني 15

 نوره مفلح بطي الشهراني 16

 هدى سعيد ظافر القحطاني 17

 أسرار  طلق  عواض القرشي 18

 بشاير  سامل  حممد  الشهري  19

 أمينه فهد عيضه  احلصيين  20

 



 وعد بدل االختبار ومكان االختبارم الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مسجل طلبة

 امساء صاحل علي الوائلي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا9:25اىل  9:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 نية للبنات خبميس مشيطالكلية التق املكان: 

 مشوخ غازي نايف اجلعيد 2

 ريم علي عضوان العسريي 3

 رندا عوض جبور األزوري 4

 روان حممد علي الشباعا 5

 نوره علي حممد عسريي 6

 امريه عبداحلكيم حممد العنزي 7

 جوري  حممد  أمحد  الغامدي  8

 وجدان مفرح حممد اخلخالدي 9

 خبيته حيي علي جمعدل 10

 روان  حمسن أمحد  الثقفي  11

 شروق  يوسف  علي  عسريي  12

 هاجر عبداهلل عالن القرني 13

 نعمه سلمان مطلق العطوي 14

 غاده علي مفرح ال اميتيم 15

 شهد  تركي حممد  القحطاني  16

 أحالم  عبيد سعد القحطاني  17

 عائشة علي جابر القرني 18

 مرام  مشبب صاحل القحطاني  19

 افنان عبداهلل حممد الشهراني 20

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مسجل طلبة

 دالل  رزقان  الحق  عسريي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية "  "

 " قدير مؤهل " جيد جداوت

 ( صباحًا10:00اىل  9:35الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 وجدان  بدر  عبداهلل  العنزي  2

 هاجر حسن علي غوير 3

 م ريالم عبدالكريم  قاسم  قاس 4

 نوره سعد سفر ال محيد 5

 شهد ساير معيود اجلعيد 6

 رهف علي عايض ال عباس 7

 مريم علي سليمان اللغيب 8

 فاطمه امحد  حممد  املالكي  9

 نوف مصطفى  عبدالرمحن احلريب 10

 ريهام  سعيد سعد عتيق 11

 ساره  سعيد  علي  القحطاني  12

 علي حممد  القريوي آمال  13

 ميساء  سعيد  حممد  القحطاني  14

 فاطمه  عباد شليويح الزنبقي 15

 أمل باتل خلف الفقريي 16

 ابتسام  سويلم عبيد  البلوي  17

 عائشة  عيسى أمحد جمممي 18

 امساء عبداهلل عائض القحطاني 19

 أمل سامل مبارك العمري 20

 



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار ار لوظيفةاختب

 مسجل طلبة

 أزهار فازع  مذعور القثامي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا10:00اىل  9:35الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 عذبه علي حممد أبوعية 2

 ندا  علي حممد البسيسي 3

 ساره ظافر عبداهلل ال سليمان 4

 عهود حممد عبداهلل الشهراني 5

 هديه حممد حسن كلييب 6

 جنود سامل حممد العسريي 7

 خالد حممد العبدإيثار  8

 اشواق علي مفلح القحطاني  9

 اروى  مسفر حممد ال جعدة  10

 وعد سعيد عوضه الشهراني 11

 عائشة حممد علي عسريي 12

 صاحله حممد سعيد القرني  13

 حنان علي تومان القحطاني 14

 زهوة حطاب محيضان الشمري 15

 رأريج فائز منصور ظاف 16

 عبري فرج بشري البلوي 17

 اميان علي حممد عسريي 18

 افنان عطيه علي الزهراني 19

 سارة دملوك حممد الشهراني 20

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مسجل طلبة

 حنان  حييى  مسعود غزواني 1

قنية " ختصص " إدارة مكتبية " دبلوم كلية ت "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا10:00اىل  9:35الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 ميادة  حسني صاحل الصقر 2

 فاطمه سعيذ حسن القحطاني 3

 ريم معيض عبداهلل القرني 4

 ريهام عبدالعزيز  عبداهلل الشهري 5

 شهد عوض عبداهلل االمسري 6

 منال حممد سليمان  املسعودي  7

 لطيفه  علي حممد  محدي 8

 بشاير مفرح متعب املالكي 9

 حنان امحد حسن الزهراني 10

 خلود حيي جربان  املالكي 11

 مسيه مفرح حسن الفيفي  12

 خريية  حممد  سامل  القحطاني  13

 نوف علي امحد الزهراني 14

 مسيه حممد عبداهلل الشهري 15

 نوره حممد سامل الشهراني 16

 ندى عبداهلل  مريع القحطاني  17

 رهف  حيي سعيد ال عسكر 18

 دعاء حممد رجاء الصاعدي 19

 ه صادق حسني اجلفيففاطم 20

 



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مسجل طلبة

 سهى سعيد مسفر املالكي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ًا( صباح10:35اىل  10:10الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 روان سامي امحد العمران 2

 ريم حممد حسن الشهري 3

 جنالء حممد حزام الشهري 4

 شهد  عبداهلل  امحد زياد 5

 جنالء عبدالرمحن  امحد عسريي 6

 غيمش السفيانيمنى حسني ن 7

 نواعم حممد محود صوان 8

 ساره حممد جنا الغامدي 9

 نوره حممد سطام الشمري 10

 شهد مهدي راجح االكليب 11

 هيله عبداهلل علي  احلارثي 12

 مسر سعيد صاحل القرني 13

 شهد عبداهلل سامل املزيين 14

 فوزيه  كامل  عايف السفياني 15

 لينا سعد حممد الشمري 16

 وعد أمحد عوض الزهراني 17

 سارة  سعد  سعيد  األمحري  18

 أمسهان غرم اهلل مجعان الغامدي 19

 انهار  عايض  فرحان  الفريدي  20

 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مسجل طلبة

 هناء  عبدالعلي  عبدالغفور  عبداهلل 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا10:35اىل  10:10الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 وف حممود محيد احلربيهن 2

 رنا بندر عيضه احلارثي 3

 مرام سعيد مسفر الغامدي 4

 مريم امحد  حممد  القحطاني  5

 أجنود عالي علي الغامدي 6

 رشا فهد جبري القرشي 7

 فوزيه ساعد مسيمري الصواط 8

 شهد  عواض سليم اجلعيد 9

 ريم هالل رزيق املطريي 10

 خدجية عايش عواد العطوي 11

 صفية  جربان  حممد  احلرامله 12

 روان  فهد حممد ال زميع 13

 مرام  عبدالرمحن  رافع الشمراني  14

 مسفرة  سفر  مسفر  املهجري  15

 ملا عبدالرمحن حامد الوادعي 16

 رمحه عباس عبداهلل احليد 17

 يابشهد سعود حممد آل ذ 18

 وجود حممد ناصر القحطاني 19

 مسية علي حممد الغروي 20

 



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مسجل طلبة

 أمل  علي  عسريي  حلوي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا10:35اىل  10:10الساعة ) الثالثةالفرتة  املوعد:

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 ريم سليمان قبل الرحيلي 2

 عفاف علي حسني محدي 3

 نوف  دغش منصور اجلريد 4

 هيام منصور ضبيان العنزي 5

 يفاء فواز صاحل البليهده 6

 خلود  عايض سعيد احلارثي 7

 اثري حممد مشبب  ال سعد 8

 هديل عبداهلل سعيد آل غنوم 9

 ساره حسني علي الزيد 10

 افتخار  عياد دهيكل اجلهين 11

 غلباء  ظافر  حممد  البيشي 12

 دميا عايض زايد احلارثي 13

 مد مباركيمطره حممد حم 14

 فايزة ظافر حممد الشهري 15

 نوال مطلق سعيد الغامدي 16

 رفاه  امني  صاحل  الغامدي  17

 اجماد  سعد حممد احلارثي  18

 امرية علي  موسى الرايقي الشيخي 19

 بشرى ظافر حممد الشهراني 20

 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مسجل طلبة

 بشائر سعيد راشد الغامدي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية "  "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا11:30اىل  11:05الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 التقنية للبنات خبميس مشيط الكلية املكان: 

 عهود عبدللرحيم عبدالرمحن الفقية 2

 فاديه  سفر عوضه الغامدي 3

 مرام غامن دخنان البدراني 4

 أمال  حممد سامل البلوي 5

 ساره حممد خبيت الغامدي 6

 مربوكه سعد معتاد السلمي 7

 هاجر عبدالكريم حممد االمسري 8

 ء  حممد  عبداهلل  الشهري أمسا 9

 امال حممد عثمان القرشي  10

 مسريه سرحان  عايض  العماري 11

 منى سعد امحد الزهراني 12

 أمساء  أمحد  حممد العمري  13

 جواهر سعد محد الغامدي 14

 اهلنوف سامل ابراهيم احلربي 15

 ندى مسفر سليم اجلعيد 16

 عبداهلل مناع العمريمنال  17

 ربى  ظافر صاحل الشهري 18

 اثري سليم حممد الرتمجي 19

 مها امبارك حممد الزهراني 20

 



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مسجل طلبة

 لطيفه سعيد مربوك الغامدي 1

صص " إدارة مكتبية " دبلوم كلية تقنية " خت "

 " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا11:30اىل  11:05الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 غدير عبدالرمحن حممد القرني 2

 صاحله حممد علي الكثريي 3

 شريفه حامد معيض البحريي 4

 ساره  مهدي حممد القرني  5

 ساره  باخلري منصور القرني  6

 حنان مرعي مسفر الزهراني 7

 بشاير عبداهلل غريس احلارثي 8

 العنود سامل عوده احلويطي 9

 

 الختبارموعد بدل االختبار ومكان ا الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 أمني مستودع

 ندى حممد علي القرني 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية "  " "

دبلوم بعد الثانوية  "وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

ملدة سنتني " ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 " مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا11:30اىل  11:05الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 وفاء علي سعد القرني 2

 فايزه  مسفر  عبداهلل  الغامدي  3

 رهام خالد حسني الغامدي 4

 أجماد  سعيد  عبدالقادر الغامدي 5

 هياء  عبداهلل  راجس الربيك 6

 ه مسري  مليحان الشمري فوز 7

 فاطمة صميل حميسن اخلالدي 8

 مها فواز قنني احلربي 9

 سعديه موسى سامل القرني 10

 وعد  مستور محيد القرشي 11

 فاطمه  حممد امحد  الشهري 12

 عبري سعيد حييى الشهراني 13

 نوره  سامل  مقبول  السفياني  14

 حممد  الغامدي بشرى علي  15

 تهاني علي عامر الشهري 16

 عهد عبدالرمحن وصل اهلل الثبييت  17

 حنان عبدالرمحن عبدالعزيز األمحد 18

 نور سعيد علي شطف 19

 نوره عايض زايد احلارثي 20

 

 

 

 

 

 

 

 



 االختبار موعد بدل االختبار ومكان الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 أمني مستودع

 نوره سامل حممد ابن غثيمة 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية "  " "

دبلوم بعد الثانوية  "وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

ملدة سنتني " ختصص " إدارة مستودعات " وتقدير 

 " مؤهل " جيد جدا

 ًا( صباح12:05اىل  11:40الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 اصايل علي  حممد القرني 2

 خلود علي  حممد ال زهري  3

 خدجية  عامر  جابر  الشهري  4

 رزان سعيد صاحل القحطاني 5

 منى عبداهلل سليمان اجلود 6

 أمحد دهمي فقيهي مشاعل 7

 عائشة أمحد دهمي فقيهي 8

 زهرة عبداهلل فهد احلسني 9

 فاطمة صاحل سامل ال شيبان 10

 مسريه  حسن عبداهلل  الزهراني  11

 نوره حممد مناحي الغامدي 12

 سحر  حممد رجاء الغامدي  13

 بدريه حضرم سعود الشهراني 14

 محن علي الدوسريجنود عبدالر 15

 هياء علي عبداهلل الغامدي 16

 أبرار  حممد أمحد كناي 17

 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 نوال عومير عمري السويعدي 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير مؤهل "  "

 " جيد جدا

 ( صباحًا12:05اىل  11:40الساعة ) اخلامسةالفرتة ملوعد: ا

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 عزيزه مساعد خصيف القرني  2

 عائشة مزهر جاري املنتشري 3

 فاطمة جاري علي الشمراني 4

 احلارثيصاحله علي مشعل  5

 رهف  يوسف  سعيد  الغامدي  6

 جنوم متعب عيضة اجلعيد 7

 نادية حممد سعيد الزهراني  8

 جواهر  عبدالعزيز محيد  الصاعدي 9

 عائشة ابراهيم امحد واصلي 10

 أمل مشبب فايع حشان 11

 أمل صاحل حممد الشمراني 12

 نوف فهد حممد احلربي 13

 بشاير  صاحل حامد الثقفي 14

 منى امحد علي هزازي 15

 أمساء إبراهيم أمحد عوض 16

 ورده حسن حممد القرني 17

 وجدان سعيد علي الغامدي 18

 اهلام صاحل حممد احلمراني 19

 إشراق أمحد عبداهلل األمحدي 20

 

 

 



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار شاطال املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 أثري  أمحد عبداهلل  الزهراني 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير مؤهل "  "

 " جيد جدا

 ( صباحًا12:05اىل  11:40الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 لتقنية للبنات خبميس مشيطالكلية ا املكان: 

 عبري عيسى عبده طوهري 2

 امل امحد مطارد الشمراني 3

 وعد حممد مرزوق املطريي 4

 هال علي عبداهلل اجلديعي 5

 هدى علي صاحل الشهري 6

 منرية عبدالواحد منسي الشكري 7

 حصه محود  حامد  الصاعدي  8

 بيبديعه فالح داخل اليو 9

 مها علي مبارك الشهراني 10

 هياء ظافر عاروك الشهري 11

 عاشه سامل بطى الشهراني 12

 عبري  زايد  عبداهلل  الغفريي  13

 عايشه علي ابراهيم خمرش 14

 منى  سفر داخل الذوييب 15

 مها ظافر  حممد الشهري  16

 نوف خالد علي الزهراني 17

 ريج  سعيد ابراهيم  اخلطابيا 18

 شروق سعود  عبدالعزيز  اجلحدلي 19

 هناء حممد عبداملعني الزبيدي 20

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 حنان عبدالعزيز أمحد الشهري 1

قدير مؤهل " بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وت "

 " جيد جدا

 ( صباحًا12:40اىل  12:15الساعة ) السادسةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 أمل  عبداهلل  عبدالقادر  احلربي  2

 جنود  منصور  غرم اهلل  عدالن 3

 امت  احلارثي ود امحد  خ 4

 مشاعل حممد طاهر طيب 5

 عهود  امحد  حممد  الشهري  6

 عفاف  عوض  عبداهلل  الشهري  7

 هند علي امحد خرمي 8

 رهف سعد معتق ال ظافر 9

 ليلى سعد سعيد عسريي 10

 اماني عوض اهلل  جربان السلمي 11

 بسمه امحد عبداهلل دعيث 12

 وعد سعيد سعد القحطاني 13

 مشاعل حسن  حممد حارثي 14

 نهله عبداهلل حيي عصريي 15

 شرف حسن  إمساعيل بهكلي  16

 عنود حممد حيي املعتيب  17

 تغريد حامد خلف املالكي 18

 نوف  علي فائز الشهري 19

 حماسن سفر زهيميل السلمي 20

 



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط شحع للدخول لالختباراملا اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 اسرار حسن حسن احلمزي 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير مؤهل "  "

 " جيد جدا

 ( صباحًا12:40اىل  12:15الساعة ) السادسةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط كان: امل

 دنيا أمحد غالب عبده 2

 وعد حرب عوده ابو سليمه 3

 ريم سليمان سامل الطلحي 4

 رند خالد سعد الشهراني 5

 هتون مطلق  مسيفر اجلعيد  6

 بشرى عبدالرمحن عبداهلل السيد 7

 ريم  عبداهلل  سعد  ال عثمان  8

 االء  حسني علي  شريف 9

 نوره سلمان حممد العمري 10

 مشوخ دخيل اهلل مبارك الذوييب 11

 شروق عبداهلل مشعل احلارثي 12

 زهور  حممد  عبده  بدري  13

 أريج حيي علي النعمي  14

 بنان سعد ساعد احلارثي 15

 رمحه سعيد صاحل الزهراني  16

 د عبده محديامال حمم 17

 خلود معيلي بشري املالكي 18

 بشرى حممد ردعان الشهري 19

 أماني ساعد سعيد املالكي 20

 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 أريج طاهر علي جمرشي 1

قدير مؤهل " بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وت "

 " جيد جدا

 ( صباحًا12:40اىل  12:15الساعة ) السادسةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 وجدان خالد عايض القرشي  2

 ميعاد بين عيد اجلعيد 3

 اجماد  عبداهلل امحد الشهري 4

 لولوه حممد حامد اجملنوني 5

 رغد جابر سعد ابوراس 6

 زهراء حممد حيي سفياني 7

 أمساء  هادي عبداهلل العمري 8

 فاطمه ابراهيم موسى الكيادي 9

 مها سعد بريكان احلارثي 10

 صاحله عواض عبداهلل  اجلعيد  11

 وفاء علي علي حمنشي 12

 د  عايض اجلعيدفتون امح 13

 عائشه  علي  حممد عسيسي 14

 روان مريع ناصر  القحطاني 15

 مسر حسن حمسن عطيف 16

 منرية  حبيب محيد السلمي 17

 شروق  صاحل ابراهيم  تكرونى  18

 مرام سعيد علي القحطاني  19

 اشواق ابراهيم علي عسريي 20



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط حع للدخول لالختباراملاش اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 عزيزه دخيل  عبداهلل القرني 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير مؤهل "  "

 " جيد جدا

 مساًء( 1:35اىل  1:10الساعة ) السابعةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 رغد سعد حميل الصواط 2

 حنان حممد محيد الغامني 3

 نوره عبداهلل سعيد الشهري 4

 عواطف سعد سليم السلمي 5

 فاطمه عبدالكريم حممد االمسري 6

 نوف إبراهيم أمحد الفرساني 7

 حنني حممد عبداهلل طيهان 8

 فاطمه حممد  ابراهيم االمري 9

 أثري حممد عبداهلل الشهري 10

 ريف حممد هالل العصيمي 11

 خلود حممد راشد احلريقي 12

 اهلنوف علي ظافر الشهري 13

 مها جائز سعود اجلنييب 14

 سعاد ساتر سلمان الفيفي 15

 منار سعد مطر القرشي 16

 زغييب أثري موسى عبده 17

 هدي فهد نوميس الفهمي 18

 أرياف حميل صغري املطريي 19

 عهود عبدالرمحن عبيد الزهراني 20

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 عبري ظافر عثمان العمري 1

قدير مؤهل " بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وت "

 " جيد جدا

 مساًء( 1:35اىل  1:10الساعة ) السابعةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 ابرار ماطر عبداهلل  احلربي 2

 عبري امحد عبده جباري 3

 مشاعل عبداهلل امحد املالكي 4

 نوال حامد حممد اخلالدي 5

 سارة سعد ناصر  الغامدي 6

 سهام علي حييى جديبا 7

 ناديه سفر  مفلح السلمي 8

 ندى  حممد سعيد الواهيب 9

 زينه محدان عواض الشهري 10

 نور  مسفر  معتوق  احلارثي  11

 أبرار غرم  عبيد الغامدي  12

 عبداهلل  الشهراني  نوال  فاحل  13

 فاطمه عباس عبداهلل احلسني 14

 وجدان حسن حممد احلازمي 15

 هناء  احلسني  حممد  الزيداني  16

 رهام ابراهيم مشيلح السواط 17

 فائزه مستور عايض احلارثي 18

 هاجر معيض سعيد اخلميسي 19

 شعاع عبدالعزيز سفر احلارثي 20



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار ختبار لوظيفةا

 حماسب مساعد

 غنادر حممد خالد النفيعي 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير مؤهل "  "

 " جيد جدا

 مساًء( 1:35اىل  1:10الساعة ) السابعةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021فق املوا

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 سارة مشعل منصور الشريف 2

 رشا عالي سعد احلارثي 3

 رويدا عبداهلل  غيثان احلارثي  4

 سهام عبداهلل ردت اهلل احمللبدي 5

 خدجيه حممد عمر املرحيب 6

 شهد  عبد الكريم مساعد االنصاري 7

 موده مرضي سعيد احلربي 8

 وداد  حممد  عيظه  الغامدي  9

 ابرار علي رجاء املطريي 10

 كامله حممد علي هتان 11

 وعد عايد فاين املنصوري 12

 فاطمة حويتان محود االزوري 13

 ساره عطيه امحد الغامدي 14

 رجساء فهيد عبداهلل السبيعي 15

 بدالرمحن السبيعيحصه مشبب ع 16

 مها حسن عيد الزهراني  17

 عدال منصور  مطلق احلصيين 18

 سعاد  عبداهلل  فراج  احلارثي  19

 هواجر خالد علي القحطاني 20

 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 ابراهيم خرمي العنود علي 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير مؤهل "  "

 " جيد جدا

 مساًء( 2:35اىل  2:10الساعة ) الثامنةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443)األربعاء يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 مسيه حميسن عطااهلل العيلي 2

 ان بركه اجلهينفاطمة محد 3

 اجماد مطلق سفريان  الراجحي البقمي 4

 جواهر علي  عبداهلل الشهراني 5

 عبري مرزوق حممد القثامي 6

 رهام عتيق حممد الغامدي 7

 منى عبداهلل مستور الثبييت 8

 ساميه بركة اهلل ناعم الصبحي 9

 امتنان  حممد عوض قرين 10

 بلغيث امحد عقيليانغام  11

 هياء حممد فهيد السبيعي 12

 يسرا علي عودة احلويطي 13

 مرام عبداهلل مساعد العروي 14

 



  

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 دميه عبدالعزيز صياح العنزي 1

لية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير دبلوم ك "

دبلوم كلية تقنية " ختصص "  "مؤهل " جيد جدا " او 

دبلوم بعد  "شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين " وتقدير 

دبلوم بعد الثانوية ملدة  "مؤهل " جيد جدا " او 

ل " جيد سنتني " ختصص " شبكات " وتقدير مؤه

 " جدا

 ( صباحًا9:25اىل  9:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات باجلوف املكان: 

 ساره عبدالرمحن حمسن العتييب 2

 مرام حاكم عسيالن الرويلي 3

 عفاف طاهر حممد جمرشي 4

 اهيم حييى اجلعفريهناء  ابر 5

 اميان عتيق سالمه العطوي 6

 ساره سعد حممد التمار 7

 أماني مسلم عتيق  العطوي 8

 عايشه سالمه عبيد العطوي 9

 وجدان  مطري  سامل  العطوي  10

 لطيفه مبارك عبدالرمحن املهيين 11

 انوار  عطيه  سعود  الكويكيب 12

 خليل العازمي هند حممد 13

 وعد  علي  هالل  اخليربي  14

 مالك محود عبداهلل الشراري 15

 ساميه مفرح فهيدان الشراري 16

 شواهر سويلم سويلم الشراري 17

 اميان عواد حممد اجلهين 18

 عهود  سلمان سالمه املشهوري  19

 بدريه عايد عياده الشمري 20

 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار ظيفةاختبار لو

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 امل فهد هديرس العنزي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

دبلوم كلية تقنية " ختصص "  "مؤهل " جيد جدا " او 

دبلوم بعد  "شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

لثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين " وتقدير ا

دبلوم بعد الثانوية ملدة  "مؤهل " جيد جدا " او 

سنتني " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد 

 " جدا

 ( صباحًا9:25اىل  9:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 قنية للبنات باجلوفالكلية الت املكان: 

 اشواق سليمان عيد املشهوري 2

 فاطمه عبداهلل صاحل  املسيليم 3

 ذكرى مساعد ابراهيم الشايقي 4

 هدى فالح سليمان البلوي 5

 منال سعيد علي احلارثي 6

 حنان ناجي عوض املطريي 7

 منال سامل صاحل الشالحي 8

 ويساره سويلم عيد العط 9

 سكينة حسني علي آل طه 10

 شريفه عبداهلل حممد العيسى 11

 أمل مناع بشري البلوي  12

 بتول حسن موسى الكنني 13

 تهاني  ظاهر سليمان العطوي 14

 ريا محاد سعيد البلوي 15

 سناء عادي حممد العنزي 16

 مريم  عبداهلل سلمان العطوي 17

 ه عبداهلل عوض الفهيقيعائش 18

 أزهار  سعيد مسعود اجلهين 19

 هدى فالح عيد البلوى 20



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 عفاف  عبداهلل شايش الشراري 1

قدير دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وت "

دبلوم كلية تقنية " ختصص "  "مؤهل " جيد جدا " او 

دبلوم بعد  "شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين " وتقدير 

دبلوم بعد الثانوية ملدة  "مؤهل " جيد جدا " او 

سنتني " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد 

 " جدا

 ( صباحًا10:00اىل  9:35الساعة ) ثانيةالالفرتة املوعد: 

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات باجلوف املكان: 

 مساحه فرحان فرحان العنزي 2

 عبري سامل بديع العنزي 3

 منى سويلم عيد العطوي  4

 روعه عبدالواحد حممد العركي 5

  عبداهلل العنزيابتسام فاحل 6

 فاطمة حيي جابر غزواني 7

 نورا جاراهلل  علي القحطاني 8

 رمحه  حممد عبداهلل الشهري 9

 نوف هليل دغيم العنزي 10

 صفيه مبارك مناحي الشمري 11

 رهف  عايد سليمان العنزي 12

 خدجية علي عوض البلوي 13

 زيدالل حممد جريبيع العن 14

 عبري مسواك ابو طالب القيسي 15

 بشرى حممد غازي البلوي  16

 مشاعل  مسعود  عيد  املطريي  17

 فاطمه  حسني حممد الغريب  18

 عبري سليمان  حممد  الرابح  19

 تغريد عماش حممد العمري 20

 

 

 ل االختبار ومكان االختبارموعد بد الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 خلود حممد فريج احلويطي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

دبلوم كلية تقنية " ختصص "  "مؤهل " جيد جدا " او 

دبلوم بعد  "شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

دير الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين " وتق

دبلوم بعد الثانوية ملدة  "مؤهل " جيد جدا " او 

سنتني " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد 

 " جدا

 ( صباحًا10:00اىل  9:35الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات باجلوف املكان: 

 مد  العنزي عفرى  عبداهلل  حم 2

 رباب امحد حممد البخيت 3

 بشاير زايد عياد احلويطي 4

 هديل حسني  أمحد  محدي 5

 ايناس عوض عواد البلوي 6

 ريناد عزيز سامل البلوي 7

 وجدان  صقر محود البلوي 8

 مي صاحل عيسى  العنزي  9

 تغريد  مسعد حممد العنزي 10

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 أمني صندوق

 صاحلة سليم رشيد العطوي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا10:35اىل  10:10الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

  (هـ09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات باجلوف املكان: 

 اشواق فضيان  سليم احملياوي  2

 تهاني حممد عناد  العنزي 3

 اسراء نعيم حسني  العمران 4

 رزان غامن عبدالعزيز الغامن  5

 صاحله سليمان حممد الشهري 6

 نهى امحد حممد املنصوري 7

 ال رتيمه عواد العطوينو 8

 أمل عوده  عيد  العطوي 9

 أمساء  ضيف اهلل  ضاري احلربي  10

 فرح ابراهيم سليم البلوي 11

 البندري  مساعد سعود  العنزي 12

 فاطمة  علي  قاسم  صفحي 13

 دالل عبداهلل مبارك الشراري 14

 شريفه جربان علي هزازي 15

 جربوع عوض العنزي منال 16

 حنان فؤاد ماجد شقري 17

 يامسني  حممد قاسم  الشراري  18

 نوال حممد  جريبيع العنزي 19

 فاطمه  عيد عوده البلوي 20

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 أمني صندوق

 العمراني  جنود  حممد  عوده  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا10:35اىل  10:10الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات باجلوف املكان: 

 ميعاد  نواف عوض العنزي 2

 دخيل اهلل النومسي مرام سليمان 3

 وداد بشري عبداهلل البلوي 4

 اميان جواد أمحد السامل 5

 شيخه سنيان حممد الوابصي 6

 جواهر  عودة عواد العطوي  7

 فهيده سويلم فريج العطوي 8

 هديه عبداهلل سلمان العطوي 9

 مجيله سعود جريبيع  العنزي  10

 يج العطوياشواق حممد فر 11

 تهاني فهيد مرزوق احلربي 12

 عائشه  خميمر  حممد  العطوي  13

 حنان حممد  جريبيع  العنزي  14

 حنني امحد علي العطوي 15

 نوار محد عيد احلويطي 16

 شيماء ثابت علي الزايدي 17

 زهره خميمر حممد العطوي 18

 فاطمة عباس حسني العبود 19

 هلام عادي عجري العتييب 20
 



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 أمني صندوق

 عائشه معوض غالب البلوي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا11:30اىل  11:05الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات باجلوف املكان: 

 فاطمة  عيد  عوده احلويطي 2

 انتصار عطيه سليمان العمراني 3

 حنان عبده  شوعي  سالمي 4

 امتنان صاحل وصل املغامسي 5

 كرمية  عبداهلل  ناصر  اخلليف 6

 نوف فرج عيد العمراني 7

 اروى منصور سرور مبارك 8

 هديل عبدالرزاق حممد بديوي 9

 نوره فالح عوض البلوي  10

 أمل فهد حيياء العنزي 11

 وفاء فهد سند العنزي 12

 خدجيه  امحد  عيد احلويطي  13

 ساره  عوده  عواد  العطوي  14

 ق الصقرساجدة سامي معتو 15

 نور صاحل زعل العنزي 16

 مريم يوسف سليمان البلوي 17

 مجيله عايض غصيبه البلوي 18

 ثريا علي سالمه العطوي 19

 ساره  عبداهلل  سليمان  البلوي  20

 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 دوقأمني صن

 نوره عقيل عوض الشراري 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا11:30اىل  11:05الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات باجلوف املكان: 

 عهود زايد عواد العنزي 2

 نوره فيصل فخري شعبان 3

 مها شايح عوض العنزي  4

 بشاير عوده مسعد العطوي 5

 فهدى ضيف اهلل طهمان العنزي 6

 خوال عبدالكريم عطاء الكريع 7

 زينب عبداهلل حسني البحراني 8

 مقبوله عطااهلل سويلم العطوي 9

 مسيه امحد مريع العسريي 10

 ء سهيلي عبداهلل الصندلحورا 11

 سحر محد حممد العطوي 12

 فاطمة صاحل مسران البلوي 13

 شروق عيد عوده العطوي 14

 نوف مهل علي العنزي 15

 خلود اليف سامل البلوي 16

 اسيل امحد حممد البلوي 17

 ريه سعيد عيد العطوي 18

 انوار  جزاء مفلح البلوي 19

 اهلام  مقبل  عايد العنزي 20

 



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 أمني صندوق

 ناديه سامل فنش العنزي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 صباحًا( 12:05اىل  11:40الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات باجلوف املكان: 

 عهود رجب عطيه الزهراني 2

 شروق عبداهلل كريم البلوي 3

 عايده رفيع مرزوق احلويطي 4

 سحر حممد شوعي حلوي 5

 امرية شليويح عبداهلل العنزي 6

 حممد  اجملنوني مشاعل عطيه 7

 خلود حممد سليمان العطوي 8

 هنادي  عويض فريج العطوي 9

 مالك ناصر مزعل البلوي 10

 مريم سليمان سامل العطوي 11

 مسيحه  حامد عبداهلل العطوي 12

 شوق عبدالكريم موسى العنزي 13

 عفراء حيي محران كعيب 14

 بلوياميان سامل محاد ال 15

 شروق ابراهيم سليمان احلويطي 16

 محده علي امحد العلي 17

 ريم نواف عضيب الرشيدي 18

 سندس عصام عبداهلل اهلمداني 19

 عبري رشيد علي البلوي 20

 
 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 أمني صندوق

 رهف  حسني فاحل  البلوي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا12:05اىل  11:40الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات باجلوف املكان: 

 اميان سلمان علي  العطوي 2

 عائشه مقبل عياضه العنزي 3

 خدجيه عايش أمحد احلمود 4

 مها سالمه عوده العطوي 5

 آمنه  عبيد  دهلوس  العنزي 6

 نوال سويلم محاد احلويطي 7

 نهاد امحد حممد املنصوري 8

 حروه صاحل صرب القويعاني 9

 منال مرزوق علي الشهاب  10

 د الرويليهيفاء خالد حمم 11

 رقية مسلم صاحل اهلاشم 12

 ليلى يوسف حسني  املكينة 13

 منى سلمان عوده العطوي 14

 وعد مرشد حيي حسني 15

 بتول عباس ناصر املكي 16

 جنوى مجيعان عيد العطوي 17

 جناح محدي عيد العنزي 18

 ربيعه حممد فريج العطوي 19

 لعزيز حممد عفاشهمنال عبدا 20



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 أمني صندوق

 سهام  ابراهيم  مطلق  العمراني  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 احًا( صب12:40اىل  12:15الساعة ) السادسةالفرتة املوعد: 

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات باجلوف املكان: 

 يسرا حممد سامل الفحيماني 2

 جواهر  طويلع  مطلق  العطوي  3

 ريم ضيف اهلل سالمه العطوي 4

 بدريه سلمان فراج العطوي 5

 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط تباراملاشحع للدخول لالخ اختبار لوظيفة

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 فاطمه عبداهلل حممد الرويلي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

دبلوم كلية تقنية " ختصص "  "مؤهل " جيد جدا " او 

دبلوم بعد  "شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

" ختصص " دعم فين " وتقدير الثانوية ملدة سنتني 

دبلوم بعد الثانوية ملدة  "مؤهل " جيد جدا " او 

سنتني " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد 

 " جدا

 ( صباحًا9:25اىل  9:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

  هـ(09/02/1443) اخلميسيوم 

 م16/09/2021املوافق 

 املعهد األهلي العالي بعرعر املكان: 

 بسمه موسى محاد العطوي 2

 امل تركي عتيق العلوي 3

 حنان  عبيد  فياض العنزي  4

 تهاني حيزان طليحان العنزي 5

 بشاير مبارك جمزع احلربي 6

 مشاعل  مضحي مصبح احلازمي 7

 جناح نايف مشحن البلوي 8

 شوق نايف رشيد احلربي 9

 دينوال عيد عايض الرشي 10

 نوره بندر حامد احلربي 11

 اهلنوف مشعل عبدالرمحن الكريع 12

 امال كريم ساكت العبد 13

 عيده الضياحي فايز الرويلي 14

 سديم  رضاء  حممد العنزي 15

 هديل فاحل محاد العنزي 16

 فوزيه سرحان فهد الشيباني 17

 امسهان ناصر محدان السرحاني 18

 غال مونس مهل الرويلي 19

 أفنان صاحل عبداهلل الفالح 20

 ساره عيد مساعد  البلوي 21

 هند مخيس فريج العطوي 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 حل الغفيصاهلنوف عبدالرمحن  صا 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

دبلوم كلية تقنية " ختصص "  "مؤهل " جيد جدا " او 

دبلوم بعد  "شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين " وتقدير 

دبلوم بعد الثانوية ملدة  "مؤهل " جيد جدا " او 

شبكات " وتقدير مؤهل " جيد  سنتني " ختصص "

 " جدا

 ( صباحًا10:00اىل  9:35الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 املعهد األهلي العالي بعرعر املكان: 

 بشرى االفنص السحل الرويلي 2

 فاطمه عايد منيخر العنزي 3

 منى حممد محاد العطوي 4

 وجدان أمحد علي القرني 5

 عائشة عواد زيد العنزي  6

 خلود  فهد محدان البلوي 7

 حنان عبدالرمحن جزاع عطيه 8

 سهام  زايد  نصار  الفقريي  9

 هيفاء عوض سامل العطوي 10

 سلوى جراد حممد البلوي 11

 منتهى فرج سليمان العطوي 12

 داللطيف  عبداهلل  اهلزيم افنان  عب 13

 مها منور فاحل احلربي 14

 تهاني  خلف حوال املطريي 15

 هند ثاني سامل العنزي 16

 هناء مونس مهل الرويلي 17

 نوره سعد جمري السبيعي 18

 وفاء فاحل صاحل  البلوي 19

 ريف هزاع هليل الدهمشي  20

 العطويمشاعل سليمان حممد  21

 

 

 

  



اختبار 

 لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار

فين أجهزة 

حاسب 

 وشبكات

 بشائر  علي محدان الغامدي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

دبلوم كلية تقنية " ختصص "  "مؤهل " جيد جدا " او 

دبلوم بعد  "هل " جيد جدا " او شبكات " وتقدير مؤ

الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين " وتقدير 

دبلوم بعد الثانوية ملدة  "مؤهل " جيد جدا " او 

 سنتني " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

" 

 ( صباحًا9:25اىل  9:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 نورة سعد بنية احلربي 2

 عزيزه حامد دخيل العماري 3

 رقية موسي  عيد احلايطي  4

 ندى  حممد مروعي عسريي  5

 هياء صاحل سليمان  العطوي  6

 بتول هاشم طاهر السلمان 7

 منى  علي حممد بوحلج  8

 عهد  ناصر  شامان  العنزي  9

 مساح أمحد عبداحملسن احلبابي 10

 مسرية مربوك سعد ال طبيخان 11

 فوزيه  سعيد عواض الغامدي 12

 مسريه سعيد امحد الزهراني 13

 مسية سعيد علي االمحري 14

 نوال عبداهلل مسفر اخلثعمي 15

 عهود  علي مشيح احلارثي 16

 وديعه عبدالوهاب عبداهلل اجلعيدان 17

 

اختبار 

 لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار

فين أجهزة 

حاسب 

 وشبكات

 رمحه حممد ياسني الياسني 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

" ختصص "  دبلوم كلية تقنية "مؤهل " جيد جدا " او 

دبلوم بعد  "شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين " وتقدير 

دبلوم بعد الثانوية ملدة  "مؤهل " جيد جدا " او 

 سنتني " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

" 

 ( صباحًا9:25اىل  9:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

  هـ(09/02/1443)يس اخلميوم 

 م16/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 شيماء حممد حمسن البشري 2

 روابي صاحل  حممد  الوادعي 3

 هدى حممد مرعي العمري 4

 فاطمه حيي مناع الشهري 5

 فاطمة  عبداهلل  ابراهيم  عسريي 6

 ريساميه سعد علي الشه 7

 فتون سليمان حممد السلومي 8

 بسمه عضوان امحد عسريي 9

 عائشه  حممد عبداهلل عسريي 10

 مشاعل  ياسني  امحد  عسريي  11

 عقيلة جابر  حسن االمسري 12

 عائشه أمحد حممد عسريي 13

 عزة سعيد حممد العمري 14

 منال إبراهيم  علي ال باقي  15

 بشاير  ابراهيم  عبداهلل  االخرشي  16

 رميا عبداهلل  علي العمري 17

 

 

 

  



 

اختبار 

 لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار

فين أجهزة 

حاسب 

 وشبكات

 نارميان علي  سحيم األمحري 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

دبلوم كلية تقنية " ختصص "  "ل " جيد جدا " او مؤه

دبلوم بعد  "شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين " وتقدير 

دبلوم بعد الثانوية ملدة  "مؤهل " جيد جدا " او 

 سنتني " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

" 

 ( صباحًا9:25اىل  9:00اعة )السالفرتة األوىل املوعد: 

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 مجعه  سليمان جابر  االمسري  2

 مسيه علي امحد  الشهري 3

 فاطمة علي حزام الشهري 4

 بدريه معتوق صاحل الغامدي 5

 الشهراني  فاطمه وازع عايض 6

 منال  حممد حسن الشهري 7

 رباب حممد عبداهلل الربكاتي 8

 مجيله سفر سعيد الشهراني  9

 أشواق حممد عبده محدي 10

 فوزية علي جابر الشهري 11

 ندى طارق دحيم البيشي 12

 هنا صاحل فرحان اخلريي 13

 فاطمة حممد سعيد  الشهري 14

 ريم جبارة  أمحد  اجلبارةم 15

 شريفه جابر  حممد آل املعيد  16

 شيماء  علي امحد  الزعيب  17

 

اختبار 

 لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار

فين أجهزة 

حاسب 

 وشبكات

 نوف  حسن  حممد املنشره 1

فين " وتقدير دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم  "

دبلوم كلية تقنية " ختصص "  "مؤهل " جيد جدا " او 

دبلوم بعد  "شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين " وتقدير 

دبلوم بعد الثانوية ملدة  "مؤهل " جيد جدا " او 

 سنتني " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

" 

 ( صباحًا10:00اىل  9:35الساعة ) الثانيةلفرتة ااملوعد: 

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 سهام معتق بركات املعبدي 2

 ندى علي حممد املعيد  3

 زهره حيي علي كعيب 4

 رزان  عمر حممد اهلاللي 5

 اهلل رجا الياميساره عبد 6

 امساء عامر حممد املهريي 7

 فاطمه مبارك مجعان الزبيدي 8

 سجى شاكر  علي  االمسري  9

 فاطمه سعيد موسى االمسري 10

 امال علي عبدالرمحن  العمري 11

 صاحله امحد حممد ال حنيلي 12

 عائشه  سامل  مريع بن فهد  ال غوينم  13

 هر سامل عبدرب النيب الغامنيز 14

 عائشه علي حممد  الشهري 15

 عذبه علي  موسي  ال مهدايه 16

 حنان  سعيد عايض  القحطاني  17

 

  



 

اختبار 

 لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار

فين أجهزة 

حاسب 

 وشبكات

 شروق عوض امحد عسريي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

دبلوم كلية تقنية " ختصص "  "مؤهل " جيد جدا " او 

دبلوم بعد  "شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين " وتقدير 

دبلوم بعد الثانوية ملدة  "مؤهل " جيد جدا " او 

 وتقدير مؤهل " جيد جداسنتني " ختصص " شبكات " 

" 

 ( صباحًا10:00اىل  9:35الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 ريم عبداهلل حممد االمسري 2

 نورة امحد عبداهلل البارقي 3

 اروى  حممد يوسف رافع 4

 ساره  علي  حممد  الشهري  5

 عقيله طاهر  علي  جمرشي  6

 اجماد سليمان حممد الشهري 7

 حليمة مفرح شامت عسريي 8

 شروق حممد علي الشبيلي 9

 حنان  عيد  حممد احلويطي 10

 فاطمة أمحد عبداللة الشهري 11

 احالم علي حممد عسريي  12

 حممد عسريي سارة  علي 13

 أشواق سرحان شار عسريي 14

 أمساء حسن علي القحطاني 15

 

اختبار 

 لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار

 أمني صندوق

 اماني حممد حسن حكمي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا10:00اىل  9:35الساعة ) الثانيةالفرتة : املوعد

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 ساره حسني حمسن االبراهيم 2

 مها  حيي امحد االمري 3

 اسراء امحد عبداهلادي القريين 4

 سعدينوره  سعيد  عبداهلل ال 5

 فاطمه  عبد اهلل  مناحي  الشهراني 6

 فاطمة سعيد عبداهلل السعدي 7

 رهف محيص  فاحل  السبيعي  8

 ليان  سعيد  حزام  الشهراني  9

 عواطف عايض سعيد الشهراني 10

 ابتسام  موسى حيدر القيب 11

 هدى  طالل  علي  الشمراني  12

 حممد الزهراني ربى ابراهيم  13

 عهود حممد هضبان احلارثي 14

 عيده  سلطان  فيصل  الشهري  15

 نوف علي  عبداهلل  العمودي  16

 روابي  سعيد  عائض  املنبهي  17

 

 

  



 

اختبار 

 لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار

 أمني صندوق

 د عبيد هدبان الشمرانيالعنو 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا10:35اىل  10:10الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 لطيفه رجاء عايض الرجاء 2

 مجيله  سابر  سعيد  الشهري  3

 كوثر حممد عبداهلل  احلميدان 4

 وعيله حممد منيس الشمراني 5

 اهلنوف ثواب حممد السبيعي 6

 منريه ناصر سلطان املعاوي 7

 مثراء علي عبداهلل الشهراني 8

 أمنة حممد حسن العامري 9

 خلود  حممد  عايض  الشهراني  10

 نوره مبارك علي الشهراني 11

 اماني فهد  مناحي  الفويه 12

 فاطمة حممد مثيب السبيعي 13

 فوزية حممد فايز البيشي 14

 ريم علي حممد احلارثي 15

 سعاد عبداهلل حممد احلارثي 16

 عبري سعد سعد االكليب 17

 

 

اختبار 

 لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار

 أمني صندوق

 انتصار ناهض سلطان الدعجاني 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا10:35اىل  10:10الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 لية التقنية للبنات خبميس مشيطالك املكان: 

 هدى حسني علي املرحيب 2

 مجعه سعيد صاحل الشهراني 3

 مائدة  خليل  ابراهيم  اهلفويف 4

 أفراح خبيت فاحل شويل 5

 نوره عبداهلل تركي اجلنبه 6

 امل سعود حزام الشهراني 7

 تهاني حممد عامر عسريي 8

 يف الشهرانيشيهانه حممد نا 9

 رضى تركي هيف اجلنييب 10

 مريم حسني سعد البيشي 11

 تهاني  صاحل  جابر  املولد  12

 فوزيه سعيد مربوك الصعريي 13

 هياء سعيد زامل الشهراني 14

 بشرى مبارك  سعيد الرمثي 15

 اجلوهره جابر حممد ال بركات 16

 ميخلود عامر عائض اجله 17

 

  



 

اختبار 

 لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار

 أمني صندوق

 منى حممد عمر الفارس 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا10:35اىل  10:10الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 نوير جويسر مونس الشمراني 2

 رميه فرحان سامل العنزي 3

 سكينة  صاحل  طاهر  احمليسن  4

 ليلى جابر علي األمسري 5

 فاطمه مشعل سعيد البيشي 6

 فاطمة  ابراهيم حممد  القطيفي 7

 مريم  بطي  حممد  الشهراني  8

 اميان علي سامل السامل 9

 غاليه صلهام تركي الشمراني 10

 نوف حممد صقر االكليب 11

 ساره سعيد عون احلارثي 12

 افراح حسن  جنش  احلارثي 13

 ابتهال جابر علي شراحيلي 14

 كاديه جابر علي  شراحيلي  15

 ه عبده أبراهيم الغبيشيزلف 16

 رقيه علي حسني احلجي 17

 

 

اختبار 

 لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار

 أمني صندوق

 مريم سعدي عبدالوهاب البقشي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا11:30اىل  11:05الساعة ) بعةالراالفرتة املوعد: 

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 العنود  احلميدي  سابل  العنزي  2

 مسرية حممد عبداهلل الشهري 3

 امسهان علي حممد كرمشي 4

 فوزيه فرحان حييى اخلالدي 5

 فاطمة حسني علي الزيد 6

 أماني علي حممد عتيين 7

 أفنان حسن علي االسلمي 8

 شريفه امحد حسن عسريي 9

 ليلى عبداهلل  مفرح االمسري 10

 مسر سعد شتوي  القحطاني  11

 فوزية امحد حيي املالكي 12

 فاطمة  جابر  خضري  الشهري 13

 لحياني حنني ثاني شاكر ال 14

 زهبه  جابر  علي  القحطاني  15

 حليمة علي صالم البارقي 16

 وعد حييى حسن ال حضر 17

 

  



 

اختبار 

 لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار

 أمني صندوق

 هند  جابر  حسن عسريي  1

" وتقدير  دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة "

 " مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا11:30اىل  11:05الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 مسرية  امحد حممد كادومي 2

 صاحله حممد جابر عسريي 3

 فاطمه بدر محود احلربي 4

 نوره عوده فهاد  احلويطي 5

 جواهر هاشم مصطفى حممد 6

 فاطمة  ذاكر  امحد  العسريي 7

 فاطمه  حممد  حممد عسريي  8

 مشاعل موسى امحد العسريي 9

 نورة موسى امحد العسريي 10

 مشعه  عمر  موسى  الفاهمي  11

 ندى عبداهلل منصور الشهري 12

 د سامل سعيد العمريعهو 13

 امل  عبداهلل  حامد  االمسري  14

 ريم معتق راشد العنزي   15

 رزان  عالن امحد الشهري 16

 مريم عبداهلل جابر شاطيه 17

 

 

اختبار 

 لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار

 أمني صندوق

 علي  باعبداهلل  عهود  صاحل  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا11:30اىل  11:05الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 جواهر عليثه محيد اجلهين 2

 شريفة  أمحد  سعيد الشهري  3

 فاطمه علي عبده االمسري 4

 مجيله مشين حممد عسريي 5

 اجلازي نافع سعود احملمدي 6

 فاتن سعد حممد العمري 7

 عائشة مغرم علي عسريي 8

 تهاني  حممد عبداهلل القرني 9

 مها  عبداهلل حممد احلارثي 10

 ي البلوي غاليه سليمان عل 11

 منى حممد رفيع القرني 12

 احالم امحد علي القرني 13

 فاطمة علي هادي عسريي 14

 مريم  عبداللة عطاللة الفارسي 15

 ربى علي علي الغامدي 16

 جنود علي  حممد احلارثي 17

 مجيله صاحل دخيل العروي 18

 

  



 

اختبار 

 لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط لالختبار املاشحع للدخول

 أمني صندوق

 نوره مبارك سعد الشهراني  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا12:05اىل  11:40الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط ن: املكا

 خواطر علي حسني  الشهري 2

 ردينة  محد امحد صميلي 3

 مشاعل حممد حييى ال رايق 4

 املها  عائض حممد ال مقبله  5

 ميمونه امحد هارون  اهلوساوي 6

 شيمه عوده عيد العمراني 7

 طله عوض جابر ال حمفوظ 8

 سلمان امحد احلويطي زهور 9

 احالم سعيد علي الزهراني 10

 خلود رده حسن املالكي 11

 اروى  علي حسن ابوعالم  12

 نوره سعد جبار العتييب 13

 ريم عبداهلل  حممد عسريي  14

 روان  صاحل  حممد  الوادعي  15

 صفية حسن علي عسريي 16

 لعسريي امريه امحد  حممد  ا 17

 العنود علي امحد االمسري 18

 

اختبار 

 لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار

 أمني صندوق

 مريم  علي  حسني  العاشور  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا12:05اىل  11:40الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 اهلنوف سعد سليمان احلازمي 2

 مشاعل صبيح عطاهلل احلويطي 3

 رزان  أمحد  محود فقيهي  4

 فاطمة حسن علي  اهلاللي 5

 سرييزهراء جابر حممد ع 6

 مسية حممد امحد عسريي 7

 شروق  خبيت  حامد  اللهييب  8

 شهد عبداهلل حسن العمري 9

 حنني سامل امحد القرني 10

 اماني سامل حممد معافا 11

 مرام  ضيف اهلل  فرح  البلوي  12

 نوف سامل عطيه الزهراني 13

 سعيده حميا علي الفهمي 14

 ا باخلري  عايض القرنيمه 15

 بشرى حممد علي اخلرس 16

 ملياء  سامل  حسني  عسريي 17

 نوف امحد  عبداهلل  جحالن  18

 

  



 

 

اختبار 

 لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار

 أمني صندوق

 عائشه  عبداهلل علي  الشهري  1

ير دبلوم كلية تقنية " ختصص " حماسبة " وتقد "

 " مؤهل " جيد جدا

 ( صباحًا12:05اىل  11:40الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

  هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 الكلية التقنية للبنات خبميس مشيط املكان: 

 حبيين طريقي العتييب نوف   2

 امنه حيي علي آحملرز 3

 سوسن امحد حممد العمري 4

 خلود  امحد حممد عسريي 5

 شريفة صاحل حممد العيسى 6

 مسر يوسف حممد احلوطي 7

 حسني علي امحد السيف 8

 فاطمه موسى حسن دخنان 9

 صاحله  حموس حممد عسريي  10

 عهود موسى حسن عسريي 11

 منى عبدالرمحن علي االمسري 12

 ظاهر سليمان العطوي تهاني 13

 أمنه بلقاسم رفيع العمري 14

 هنادي حممد حييى الشهري 15

 ليلى حييى  حممد  الشهري  16

 شريفه حممد امحد آل زهري 17

 ريام  سليمان  مسعد  العطوي 18

 نوره  سليمان  حممد  الشهري  19

 رميا ظافر  فايز  الشهري  20

 فوزية حممد مغرم الشهري 21

 عائشه  عبداهلل علي  الشهري  22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

اختبار 

 لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار

فين أجهزة 

حاسب 

 وشبكات

 هبه عبدالرمحن  سليمان  خرصان  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

دبلوم كلية تقنية " ختصص "  "دا " او مؤهل " جيد ج

دبلوم بعد  "شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين " وتقدير 

دبلوم بعد الثانوية ملدة  "مؤهل " جيد جدا " او 

 سنتني " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

" 

 ( صباحًا9:25اىل  9:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

  هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية للبنات باملدينة املكان: 

 جنود أمحد عواد اجلوهري 2

 وجدان  سليم  محد البلوي  3

 رمليه عبداحلميد حممد الدالوي 4

 فاطمة عبداهلل شعيل القشانني 5

 ضر احلارثيافراح مريزيق  خ 6

 اورانوس علي عبداهلل احلسني 7

 هديل  عبداهلل  مصوب البلوي 8

 رامية نافع مرزوق العويف 9

 أجماد حممدصاحل حممد احلربي  10

 مريم هجوع  عيفان الفقريي 11

 مريم  خلف  معزي  البلوي  12

 فاديه  عياد محد املطريي 13

 األمحدي شهد بدر شاهر 14

 هيفاء ضاحي فراج العروي 15

 مجيله حامد سليم احلربي 16

 طيبه منري سويلم العتييب 17

 فتون مرزوق حسن العلوي 18

 جلني عبداهلل عبدالرمحن احلربي 19

 فاطمة سلمان سلمي اللقماني 20

 

 

 

 

  



اختبار 

 لوظيفة
 وعد بدل االختبار ومكان االختبارم الشاط املاشحع للدخول لالختبار

فين أجهزة 

حاسب 

 وشبكات

 اريج حممد سالمة البلوي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

دبلوم كلية تقنية " ختصص "  "مؤهل " جيد جدا " او 

دبلوم بعد  "شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

" وتقدير  الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين

دبلوم بعد الثانوية ملدة  "مؤهل " جيد جدا " او 

 سنتني " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

" 

 ( صباحًا10:00اىل  9:35الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية للبنات باملدينة املكان: 

 ماجد  ساعد  الرتمجي   مشاعل 2

 وعد  ساعد  صاحل  البلوي  3

 فاطمة مفضي رشيد اجلهين 4

 رغد حممد علي شويل 5

 مريم ناصر عواد الفقريي 6

 نسيبه عبداهلل مشعل الرحيلي 7

 بشائر حممد ابراهيم الشهري 8

 رنا سعد رشيد اجلهين 9

 رهف معزي مسيليل العويف 10

 انفال فواز سلمان احملمدي 11

 رنا حليب حممد عسريي  12

 مرام  سليم  محد  البلوي  13

 ريم سامل اديهم العنزي 14

 أيات ناصر صاحل الفاضل 15

 نوره حبيب عبداهلل العنزي 16

 رغد اليف سعيد اللقماني 17

 معجبه غامن فردوس غامن 18

 احل امحد اخليربيميعاد ص 19

 جواهر  موسى ضوحيي  البلوي 20

 

 

 

 

  



اختبار 

 لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار

فين أجهزة 

حاسب 

 وشبكات

 صابرين فاحل سلمان البلوي  1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

دبلوم كلية تقنية " ختصص "  "مؤهل " جيد جدا " او 

دبلوم بعد  "شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين " وتقدير 

دبلوم بعد الثانوية ملدة  "مؤهل " جيد جدا " او 

 سنتني " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

" 

 ( صباحًا10:35اىل  10:10الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية للبنات باملدينة املكان: 

 ندى عائض سلطان القرني  2

 فاطمه  هادي  علي  مكوع  3

 خدجية  عمر  حممد  العتييب  4

 خلود صياح مطلق البلوي 5

 عزيزة خلف ظاهر العنزي 6

 فيه فرحان أمحد الفيفيعا 7

 اسرار حممد عبده الدربي 8

 هال علي سعد البلوي 9

 مرام جابر علي القرني 10

 امل فريج بنية اجلهين 11

 سهام سلمان سليمان األرينيب 12

 أمل إبراهيم سنبو فالته 13

 اميان  عياد  عوده احلويطي  14

 ديريامل علي عبداهلل الس 15

 هاجر عبده حسن عسريي 16

 عبري سليمان سامل الغنامي 17

 غدير غالب سامل اخليربي 18

 ريم عبدالرمحن عبداحلميد السمريي 19

 عائشه  عبد اهلل عيد العطوي 20

 

 

 

  



اختبار 

 لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار

فين أجهزة 

حاسب 

 وشبكات

 روان موسى غشيش العنزي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

دبلوم كلية تقنية " ختصص "  "مؤهل " جيد جدا " او 

دبلوم بعد  "شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين " وتقدير 

لوم بعد الثانوية ملدة دب "مؤهل " جيد جدا " او 

 سنتني " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

" 

 ( صباحًا11:30اىل  11:05الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية للبنات باملدينة املكان: 

 عفاف عيد  عياد اجلرفاني  2

 ادل عبدهلل البطننيوديان ع 3

 يامسني علي غرم اهلل الزهراني 4

 هيفاء ماطر حممد السهلي 5

 هدى مرزوق عبداهلل اجلهين 6

 منى حممد صاحل الزهراني 7

 فوزية غنام  عايض النومسي  8

 امساء حممد عمر الكد 9

 أمساء امساعيل مبارك األنصاري 10

 ز العويفامنة علي فوا 11

 بشاير ابراهيم سليم اجلوهري 12

 ساره رابح حممد املطريي 13

 امنة عبدة هادي القرني 14

 مها عايد عقال العنزي 15

 جنود حسن سراج ال سراج 16

 رمحه حممد علي سالمي 17

 مها سليمان فرج البلوي 18

 مريم فرحان أمحد الفيفي 19

 ء راضي عباس الغافليزهرا 20

 

 

  



 

 

اختبار 

 لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار

فين أجهزة 

حاسب 

 وشبكات

 صفاء حممد علي الصامطي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

دبلوم كلية تقنية " ختصص "  "مؤهل " جيد جدا " او 

دبلوم بعد  "وتقدير مؤهل " جيد جدا " او  شبكات "

الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين " وتقدير 

دبلوم بعد الثانوية ملدة  "مؤهل " جيد جدا " او 

 سنتني " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

" 

 ( صباحًا12:05اىل  11:40الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

  هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية للبنات باملدينة املكان: 

 صفية مفضي مطلق البلوي 2

 شوق علي  حامد البلوي  3

 وعد حسني كريم العطوي 4

 أريج بشري سليمان احلويطي 5

 حنان حممد سليمان احلويطي 6

 اهلنوف حممد مرزوق البلوي 7

 يم  رحيل  البلوي صفيه  سل 8

 اروى علي سعيد الشهري 9

 هيا فهد حممد العقيب 10

 امل سامل جابر املالكي 11

 ريم  فريج سعيد العطوي 12

 عائشة حممد علي اجليزاني  13

 زهراء  علي حسن الراشد  14

 هند عبداهلل راشد الرشندي 15

 منى معيوض عايض املالكي 16

 مسريه ابراهيم سليم البلوي 17

 مسر عبداهلل حممد الشمراني 18

 صاحله مسفر عبداهلل الغامدي 19

 هنادي سعد  سالمه احلويطي 20

 

 

  



اختبار 

 لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار

فين أجهزة 

حاسب 

 وشبكات

 ش الزهرانيرمحه سعيد دربا 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

دبلوم كلية تقنية " ختصص "  "مؤهل " جيد جدا " او 

دبلوم بعد  "شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين " وتقدير 

دبلوم بعد الثانوية ملدة  "مؤهل " جيد جدا " او 

 " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جداسنتني " ختصص 

" 

 ( صباحًا9:25اىل  9:00الساعة )الفرتة األوىل املوعد: 

  هـ(09/02/1443اخلميس )يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية للبنات باملدينة املكان: 

 تغريد عايد سامل البلوي  2

 مشاعل  عشبان حمسن احلربي 3

 ج  الصاعدي مالك  عبداهلل  فر 4

 نورة سلمان ابراهيم احلربي 5

 نورين  مهنا عودة السرحيي  6

 ساره جزاء سامل اجلهين 7

 رباب عبدو عتيق النخلي 8

 عائشه هزاع صاحل العنزي 9

 منال  معيش  حامد احملمدي 10

 حنني خالد عوض احملمدي 11

 عال عقيل  رشيدان  احلربي 12

 شروق عواد طماح اجلهين 13

 فاطمه سليم سامل البلوي 14

 ربى سليم سعود اجلابري 15

 بشاير  منيف  طالع  احلربي  16

 صيته مجعان فاحل السحيمي 17

 ومسيه خالد صالح السحيمي 18

 رزان ماجد سهل السليمي 19

 حنني دخيل اهلل عبداحملي داود 20

 

 

 

 

  



اختبار 

 لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار

فين أجهزة 

حاسب 

 وشبكات

 مسر عواد سلمان السمريي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

دبلوم كلية تقنية " ختصص "  "مؤهل " جيد جدا " او 

دبلوم بعد  "شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين " وتقدير 

دبلوم بعد الثانوية ملدة  "مؤهل " جيد جدا " او 

 سنتني " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

" 

 ( صباحًا10:00اىل  9:35الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

  هـ(09/02/1443اخلميس )يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية للبنات باملدينة ان: املك

 اماني  اموري  امحد  السنان  2

 امل سليمان رهيدل احلربي 3

 رمحة امحد حسن الزبيدي 4

 وعد حيي  صوعان صميلي  5

 شروق حممد صاحل مكي 6

 مريم حممد  حامد  البلوي  7

 فاطمه صباح سالمه العطوي 8

 غامن اخلمعلي هاجر حممد 9

 اوان  فهد  ناصر  الضعيان  10

 دالل حممد  سعيد الشهري  11

 منوه عفنان  عيد  العطوي  12

 زهره امحد حسني احلماده 13

 شوقه  علي قاسم جمهلي 14

 عبري قضيب أمحد القايد 15

 زينب علي حممدعلي العلي 16

 ندى علي صاحل الزهراني 17

 خلود علي موسى العبدلي 18

 احالم موسى حممد الفيفي 19

 نوف عبداهلل امني سنيور 20

 

 

  



 

اختبار 

 لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار

فين أجهزة 

حاسب 

 وشبكات

 خضره  علي سامل املنتشري 1

م فين " وتقدير دبلوم كلية تقنية " ختصص " دع "

دبلوم كلية تقنية " ختصص "  "مؤهل " جيد جدا " او 

دبلوم بعد  "شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين " وتقدير 

دبلوم بعد الثانوية ملدة  "مؤهل " جيد جدا " او 

 سنتني " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

" 

 ( صباحًا10:35اىل  10:10الساعة ) الثالثةالفرتة  املوعد:

  هـ(09/02/1443اخلميس )يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية للبنات باملدينة املكان: 

 منال  ناجي عبداهلل الفقري 2

 فاطمه حممود ياسني الصاحل 3

 خرييه  سليمان هادي الفيفي 4

 خلود ظالمي حسن كعيب 5

 بشاير  عايد سامل البلوي  6

 بثينه عدنان الصاحل عبداهلل 7

 ناديه عوض دبي البلوي 8

 سحر محد امحد كعيب 9

 غزوى حممد محيد العتييب 10

 سعديه امحد سعيد الزهراني 11

 وفاء سعود نور املطريي 12

 محديه عطااهلل حصين اهلذلي 13

 ن امحد عريشينوف عبدالرمح 14

 آمنة جنال سليمان العتوي 15

 أمساء سعد عتيق النفيعي 16

 مالك عبداهلل  حممد الكردي  17

 خريه عبداهلل علي الزهراني 18

 هاجر مريس عوض اخلديدي 19

 فاطمه  حممد  امحد العلوي 20

 

 

  



اختبار 

 لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار

فين أجهزة 

حاسب 

 وشبكات

 هدى عبداهلل بادي اخلمسان 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  "

دبلوم كلية تقنية " ختصص "  "مؤهل " جيد جدا " او 

دبلوم بعد  "شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

فين " وتقدير  الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم

دبلوم بعد الثانوية ملدة  "مؤهل " جيد جدا " او 

 سنتني " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

" 

 ( صباحًا11:30اىل  11:05الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

  هـ(09/02/1443اخلميس )يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية للبنات باملدينة املكان: 

 دة  حممد ضيف اهلل املطريفغا 2

 حسون عيد فرج احلويطي 3

 عائشه موسم محيد السلمي 4

 ندى عيد حممد البلوي 5

 زهره علي حسني الراشد 6

 يسرا  طريريش علي اجلهين 7

 تهاني راشد سعد السليم 8

 روان يوسف خلف العنزي 9

 بشرى إبراهيم سليم اجلوهري 10

 منى محاد سليم  احلويطي 11

 حنان سعد عيد احلربي 12

 ايثار عبداهلل عبدالرحيم عوض 13

 مشاعل حييى علي املشهوري 14

 آيات راضي جاسم األمحد 15

 أمل حممد مسفر اليامي 16

 رغد سيف حممد  املساعد 17

 تهاني عبداهلل زويد العتييب 18

 مر  حممد  العطوي أزهار خمي 19

 احلان سامل سعد اجلويف 20

 

اختبار 

 لوظيفة
 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار

فين أجهزة 

حاسب 

 وشبكات

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين " وتقدير  " هيفاء حممد سليمان السدراني 1

كلية تقنية " ختصص " دبلوم  "مؤهل " جيد جدا " او 

دبلوم بعد  "شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

الثانوية ملدة سنتني " ختصص " دعم فين " وتقدير 

دبلوم بعد الثانوية ملدة  "مؤهل " جيد جدا " او 

 سنتني " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

" 

 احًاصب( 12:05اىل  11:40الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

  هـ(09/02/1443اخلميس )يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية للبنات باملدينة املكان: 

 عبري ماطر حيي جمرشي 2

 عبري عودة صاحل العطوي 3

 هال عواد فاحل العنزي  4

 اهلنوف  صاحل  عايد  البلوي  5

 رفال خالد حسن اخلضري 6

 حل  الغامدي ريم  ابراهيم  صا 7

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 

 نوير  سعد  عبداهلل  املولد  1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

  هـ(05/02/1443حد )االيوم 

 م12/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 جنالء مبارك عبداهلل الدوسري 2

 شهد  صاحل أمحد الزهراني 3

 سلطانة دميحان دوحيان املرعشي 4

 مها  حيي ابراهيم  جعفري 5

 منريه عبدالرمحن عايد احلالف 6

 يد  شنوان  العنزي انوار  عا 7

 اماني حييى امحد ابوديه 8

 مسريه عايض محدان البلوي  9

 منريه يوسف سليمان اجلميعي 10

 غادة  عابد عبداهلل احلارثي 11

 رغد  بندر  حامد  البالدي  12

 عائشة  وايف علي احلصيين  13

 امساء مسواك  حممد حارثي 14

 داإلله إبراهيم القناويرزان عب 15

 ساره حممد ناصر السياري 16

 اثري امحد مريع كناني 17

 أجماد وارد جعيثن الشلوي 18

 بيان نواف ناهس املطريي 19

 عائشة سلمان حممد بن شليل 20

 أمرية حبيب علي البديوي 21

 منى صاحل بديع  العتييب 22

 معتوق احلمدان إميان عبدالكريم 23

 مها علي عوض العتييب  24

 مواهب زياد دهريان النفيعي 25

 أمساء سعود ساعد املالكي 26

 حنان صاحل حسن السبيعي 27

 رهف معيوض عواض الربيعي  28

 ساميه كامل عايف السفياني 29

 جنالء عوض  مسيحان  العنزي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط اشحع للدخول لالختبارامل اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 

 رغد فهد نصار احلربي 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

  هـ(05/02/1443االحد )يوم 

 م12/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  ن: املكا

 يف حسني مرزوق العضياني 2

 جنان عبدالعزيز علي الطويل 3

 نوره  إبراهيم  سعد  املهنا 4

 ساره سعد عبداهلل السيف 5

 الدانه عبدالرمحن عبدالعزيز النويصر 6

 نسرين علي صاحل الصويلح 7

 ساره حممد ابراهيم املربز 8

 امساء عبدالرمحن محد القحطاني 9

 ناردين عبداهلل حممد الصاحل 10

 صبا عبدالعزيز سليمان الصاحل 11

 نوف عبداهلل نايف العتييب 12

 رفاه عمر حممد اجلماز 13

 عهود عبداهلل ابراهيم الشعالن 14

 ضي  محود شعيفان العتييب 15

 ان احلمودشروق عبداهلل سليم 16

 لينه رشيد حممد الرشيد 17

 العنود عايض عواض اجلذع 18

 منال حممد صاحل النودلي 19

 هيا عايد سعود املطريي 20

 جنالء  عوض  خليف  الرشيدي  21

 العنود  مهل  زايد  الزايدي  22

 منال ماجد هاجد املطريي  23

 زينوره خليف  صاحل  العن 24

 انوار  نور  زايد  املطريي  25

 دميه سلطان شجاع املطريي 26

 خوله  عثمان عبدالعزيز الروساء 27

 ساره  أمحد  سليمان  الشنيفي  28

 ابرار ضيف اهلل  عوض  احلربي  29

 ريوف  محد  عبدالعزيز الغنام 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط باراملاشحع للدخول لالخت اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 

 غيداء سليمان  عبدالرمحن املاجد 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

  هـ(05/02/1443االحد )يوم 

 م12/09/2021املوافق 

 بالرياضلية التقنية للبنات بالك املكان: 

 أريج صاحل ابراهيم التوجيري 2

 بشرى ناصر ابراهيم العمر 3

 شهد ناصر عبداهلل الباعود 4

 أمريه وارد جعيثن الشلوي 5

 مريم مسهوج عابر  العنزي 6

 عبري عبداهلل محد السلمان 7

 اشواق عوض حممد  املزيين  8

 لد ابراهيم الغضفانمنريه  خا 9

 ابرار  حممد حبيب الرحيلي 10

 هيله هليل خالد العنزي 11

 نوره صاحل عبداهلل املشيقح 12

 أماني عبدالكريم سفر املطريي 13

 وجدان عبداهلل مسفر احلربي 14

 مالك  عبداهلل محد الفارس 15

 رقية إبراهيم سليمان األمان 16

 ال عبدالعزيز  سعيد احملمدياجن 17

 منرية عبدالرمحن يوسف اليوسف 18

 نهال عبدالرمحن جناء املطريي 19

 سامية عائض حممد الغامدي 20

 نوره حممد عايض الرشيدي 21

 لطيفه بدر ناصر العميم 22

 تهاني فارس نامي املطريي 23

 امرية  حسني عواض احلارثي 24

 جمد  عبدالرمحن عبداهلل القويفلي 25

 مرام عبداهلل حممد احلارثي  26

 منيفه عليان صاحل الرشيدي 27

 وفاء عبدالعزيز براهيم السويد 28

 هديل عماش عنيزان احلسيين 29

 نوف محيدان محدي العمري 30

 

 

  



 بدل االختبار ومكان االختبار موعد الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 

 العنود حضاض رومي املطريي 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

  هـ(05/02/1443االحد )يوم 

 م12/09/2021املوافق 

 الرياضببالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 العنود سليمان عبدالعزيز الشويعر 2

 بدريه محيدان محدي العمري 3

 ريوف زايد مصلح احلارثي 4

 لينا خالد ابراهيم السليمان 5

 متاضر ابراهيم صاحل العيوني 6

 فاطمة ثابت ثويبت املطريي 7

 ريناد عبدالرمحن حممد العليان 8

 عزيز احملرجنوره أمحد عبدال 9

 نوره ابراهيم برخيل الربخيل 10

 مشس عبداهلل  عبدالعزيز  الشايع  11

 ريم مريبد مسري  املطريي 12

 وجدان عبداهلل غايب العتييب 13

 شروق  حسني  طالع  احليسوني  14

 غيداء سهل مساعد الشريويف  15

 شذى عبداحلميد حممد السعيد 16

 بشرى محد حممد املطريي 17

 رغد عبدالرمحن ابراهيم الثمريي 18

 شهد فهد عبداحملسن املعجل 19

 افنان عبدالرمحن حممد السعيد 20

 رميا  عبداهلل ابراهيم املشعل  21

 ريم مطلق مشعان املطريي 22

 فاطمه نواف سليمان املطريي 23

 اليحياءاجلوهره عبداهلل حممد  24

 تغريد علي ناجي املطريي 25

 ريم  فهد عياد  العتييب  26

 امساء حممد  شاهر  القحطاني  27

 غاده محد امحد آل صقر  28

 ريم  قطيم سويعد املطريي  29

 مالك سعود  مسعد  املطريي  30

 

  



 

 بدل االختبار ومكان االختبار موعد الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 

 نوره سليمان حممد العريين 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

  هـ(05/02/1443االحد )يوم 

 م12/09/2021املوافق 

 الرياضببالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 جنالء فرحات حممد احلربي 2

 العنود فهد حممد الغفيلي 3

 حصة ابراهيم  محد اجلمعة  4

 نوف حممد راشد الرشيدي 5

 مها هالل هليل احلربي 6

 ساره راشد عاتق الرحيلي 7

 يف صاحل عبداهلل الشعييب 8

 حصه تركي محد احلميدان  9

 عبداحملسن العصيمي فاطمه حممد 10

 تغريد مرجان  مفرج العويف 11

 صفاء مجيل محيد السهلي 12

 ندى عبدالعزيز حممد العبداني 13

 غالية حممد ضيف اهلل اللحيدان 14

 علياء سعد حممد العنزي 15

 ماويه حممد ابراهيم املزيرعي 16

 أمساء فهد عبدالعزيز السويلم 17

 حماسن  حممد صاحل احملسن 18

 فدوى عبدالعزيز  عبدالرمحن  الراشد 19

 رميا حممد  عبداهلل  السالمة  20

 روان خملد سامل املطريي  21

 هاجر حممد علي اهلذلول 22

 ساره سعود ابراهيم احمليميد 23

 اسيه حممد عبداهلل العتيق 24

 سمنانأصايل خالد عبداهلل ال 25

 وجدان صاحل عبدالكريم احلربي 26

 بشاير صاحل عبداهلل احلربي 27

 رنا  صاحل عبداهلل  الصيخان  28

 فاتن عبداهلل علي اليحيى 29

 رزان عبدالواحد علي املشيقح 30

 

 

  



 تبارموعد بدل االختبار ومكان االخ الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 

 سهاد سعود عبدالعزيز  الغامن 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

  هـ(05/02/1443االحد )يوم 

 م12/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 حممد املنصورعبري فهد  2

 مناهل ابراهيم حممد احلميد 3

 جنوى علي سعد الصاعدي 4

 ريناد مزيد حممد العصيمي 5

 شذى عبدالكريم عبداللطيف القشعمي 6

 إيثار ابراهيم عبداهلل الربيكان 7

 أماني  صالح حامد احلربي 8

 يارا  إبراهيم حممد الشايعي 9

 حممديعقوب  عنربسريرؤى  علي  10

 روان رجاء سليمان احلربي 11

 وجد ابراهيم وطبان الرومي 12

 البتول فهد علي العبيدان 13

 نوف عبدالكريم صاحل الفوزان 14

 غدير حممد دخيل العصيمي 15

 شهد عبداهلل صاحل الفرهود 16

 نورة  أمحد عبداهلل  الصقعوب  17

 قالط رابح الرشيدي رشا  18

 روابي منصور حممد احلربي 19

 منال خلف شامان املطريي 20

 عبري  سعد  ساير  املطريي  21

 نورة علي  عايض  العتييب  22

 موضي عبدالعزيز امحد  الزويد  23

 نوره علي عبداهلل امللحم 24

 االء محود عطيف هوداني 25

 حممد العصيمي نهى أمحد 26

 مويضي فاهد سليمان الشمري 27

 هند فهد حممد الفرهود 28

 خلود اليف عيد اجلليدي  29

 اشواق حممد رباح احلربي 30

 

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 

 فيعي رهف  نوار محود الن 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

  هـ(05/02/1443االحد )يوم 

 م12/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 نسرين  عبداهلل  سعد  القرني 2

 ان املطرييابتسام سليمان طريس 3

 أجماد زيد عبدالعزيز الدهام 4

 نوره منصور خلف املطريي 5

 حصة علي دخيل  اللهييب 6

 هيفاء ناصر علي الرشيد  7

 اماني  سعدي ساعد السلمي  8

 هياء مساعد كمي السبيعي 9

 مالك عائش عبداهلل السفياني 10

 عتييبحصه  فهد حسني  النفيعي ال 11

 غدير  سعيد  محادي السلمي 12

 وعد مشعل حاسن احلارثي 13

 فرح فيصل حممود محاص 14

 رهف عبدالقادر سعد الشريف 15

 منى عوض اهلل ناجم العصيمي 16

 دالل عتيق علي املالكي 17

 عهود فواز سعد العنزي 18

 ابتهال  علي  محد  ال ذيبان  19

 جمد عبداهلل حممد اجمللي 20

 صاحله هالل سعيد احلارثي 21

 ملياء  عبداهلل حسن ناظر 22

 هيفاء علي فهيد الشريف 23

 أماني زيد محد العقيلي 24

 براءه  عبد الرحيم  أمحد  رمضان  25

 روان نايف حممد العصيمي 26

 ليله عبداهلل امحد الصاعدي 27

 غريد  سعد  سعيد القرنيت 28

 نوف إدريس عواجي محدي 29

 جناح خلف ثاني اجلويف 30

 

 

 

  



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 

 هديل  عيضه  فراخ  احلارثي  1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " يد جدامؤهل " ج

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

  هـ(05/02/1443االحد )يوم 

 م12/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 ايالف عادل عمر باسودان 2

 هوازن ابراهيم غرم اهلل الزهراني  3

 هاجر  فدغوش  عقاب  السيحاني  4

 مسرية  حممد مشرف العمري 5

 شيماء  سعيد  فهد معيان  6

 اجماد عبداهلل حممد احللوان 7

 العنود وليد عبدهلل الفايز 8

 االء حممد شري احملمد 9

 دالل  حمسن حبلوص العتييب 10

 غادة ابراهيم عبدالعزيز العجالن 11

 امينه موسى عبده جباري  12

 امحد عبداللطيف العرفج ريم 13

 بدريه علي سعد القحطاني 14

 هنادي  عبد الباسط عبد اخلالق  بديوي  15

 شهد محد حممد احلمد 16

 عايشه عياده سهل الشمري 17

 غاده جمول تركي العطاوي 18

 فوزيه  صاحل  حممد الشهري 19

 ايثار عايد لباد العنزي 20

 منور راشد العنزيريم  21

 عائشة عبدالرمحن  سامل الصرعاوي 22

 غاليه فهد سليمان القيضي 23

 افراح ابراهيم حسن شامي 24

 فاطمه عيد حممد الزيادي 25

 مسيه محد حممد العقيلي 26

 بشاير مبارك محد السويلم 27

 رشاء موسي مسلم العطوي 28

 بدالعزيز  اليميننوره عبداهلل ع 29

 ساره ثامر محود الشمري 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 

 إهلام سعد علي الغامدي 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

  هـ(05/02/1443االحد )يوم 

 م12/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 ذكرى معيتق مهمل اليوبي 2

 مسيه علي حمميد الفقيه 3

 بسمة هاني فاحل برغش 4

 ميسون علي صاحل العيوني 5

 بدور مسفر  علي املالكي  6

 جماد عابد علي الغامنيا 7

 منال عويض عوده احلربي 8

 شذى ظافر مانع ال نازح 9

 متام بدر حممد العتييب 10

 مساح مقبول حسني الطلحي 11

 مروه صاحل سعد املاجد 12

 سارة ابوطالب شوعي قيسي 13

 عزه رده رداد السفياني 14

 ان بدريه  ابراهيم  امحد  هلم 15

 ريم عبدالرمحن امحد اجلريوي 16

 هاجر عقيل مقحم املطريي 17

 بشاير  متعب  عبداهلل  املطريي  18

 حنان علي ابراهيم العامري 19

 حصه خالد حممد العبدالكريم 20

 العنود عبداهلل سعد املشعيب 21

 رذى عبدالعزيز حممد الدويش 22

 صاحل السعيد  ضحى عبداهلل 23

 نسرين فوزي رشاد فارسي 24

 ليلى  عبداهلل  عبده حكمي 25

 أميمه حممد سليمان  ابوعمه 26

 جود حسني حممد اجلودي 27

 انيسة  حممد منصور احلربي 28

 جيهان محود علي اجلهين 29

 منى عبدالعزيز معاظة الشهري 30

 

 

  



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط ملاشحع للدخول لالختبارا اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 

 أمل عبد الرمحن سراج الزهراني 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

  هـ(05/02/1443االحد )يوم 

 م12/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 بشاير غازي سعدون العتييب 2

 شعلة عوض اهلل امحد السلمي 3

 وعد حممد حسن القرشي 4

 فرح  عباس حممود  خوجه  5

 خدجيه  حسني عبداهلل احلارثي 6

 فلوة  عبدالعزيز  ابراهيم  الزير  7

 مد  العماني وجدان  خالد  حم 8

 شرف  حيي  عبده بسيسي 9

 سلمى  امحد  خلف احلسني  10

 نوره  شتوي عبداهلل الشتوي 11

 كوثر  عبد الرمحن  حممد الصقريي 12

 شهد  سعد  حممد  النوفل  13

 أشواق  أمحد  حممد  صمان  14

 نوره حممد عظيمان  املري 15

 بداهلل العبادفاطمه عيسى  ع 16

 اجلوهرة  عبدالكريم  حممد  العنزي  17

 تسنيم  علي منصور طريان  18

 امنه  امحد  علي  معلم  19

 مي حمسن  سعد احلربي  20

 شذى  علي  عبدالعزيز  احلمودي 21

 ساره  زايد  ذياب  اخلالدي 22

 شهد امحد عبده مباركي  23

 مل محد آل فلكهشوق  سا 24

 أثري معزي  غضيان  العنزي  25

 ابرار  بدر  علي  الفريدي  26

 اريج  علي  حسن  سبعي  27

 وعد  عبدالرمحن  محيد احلربي  28

 وعد فراج  عبداهلل العسريي  29

 رمحه حسني عبده مهدلي 30

 

 

  



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 

 أمساء عيد مثين العنزي 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

  هـ(05/02/1443االحد )يوم 

 م12/09/2021املوافق 

 بالرياضللبنات  بالكلية التقنية املكان: 

 نايره سعود  جرب اخلضريي  2

 مشاعل  حممد  عثمان  العثيم  3

 أثري  عبداهلل  عبدالرمحن  النداوي  4

 بشائر عبدالعزيز ابراهيم  الدريس 5

 أمواج  مطلق سامل القثامي  6

 اثري  خالد  حممد  اجلميل  7

 مين ساره عبداهلل  عبدالعزيز  الي 8

 أجماد فايز صاحل باراس 9

 اجلوهره ماهر عبدالرمحن بن يوسف 10

 منى سعيد مشريف املعلوي 11

 غيداء  حممد فراج العمريي 12

 فاطمه  آمحد عبداهلل  بومحد 13

 حياة عبداهلل  علي السبيعي  14

 بشرى سفر خضر  الذوييب  15

 شاهني  رجى حسني  جابر  ال 16

 هبه أمحد  عبد اهلل  بن طالب  17

 أروى  سعيد  عبدهلل  العبيدي  18

 لطيفة  مقعد فيصل العتييب 19

 أروى  فداغي  علي  الفداغي  20

 نوره خالد عبداهلل السامل 21

 مسر فالح  سعيد  الصحفي  22

 ابرار  عبداهلل  حممد  بن زيدان  23

 هد فهد فالح احلربيش 24

 خلود  خالد  عبداهلل  الربيكي  25

 اجلوهرة  عبداهلل  عبدالرمحن  بن شربين  26

 حنان  أمحد  يزيد الفيفي 27

 سلمى صاهود راقي العتييب 28

 تهاني  ملفي  عبداهلل  الرشيدي  29

 حصه  حممد محد الدريهم 30

 

 

  



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط ملاشحع للدخول لالختبارا اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 

 اناهيد  محود حممد  العطيان 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

  هـ(05/02/1443االحد )يوم 

 م12/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 جنود حممد سعيد بن معتق 2

 دعاء علي ناصر  الفرج  3

 روان  امحد  مناجي  سهلي 4

 نورة  عبداهلل ابراهيم الطخيس 5

 روابي أمحد سعيد الغامدي 6

 اماني  عثمان عبداهلل الشهري  7

 العتيق  افنان  عبدالعزيز  سعد 8

 رشا عابد فالح السلمي 9

 آثار  حممد  فياض  الضوحيي  10

 اثري  عبدالرمحن  جابر  العبدالعزيز 11

 ربا عبدالرمحن  صاحل  ال معلم  12

 غفران  ادريس طماح حكمي 13

 هيا عبدالعزيز ابراهيم الطالسي 14

 عة انفال حممد عبداللطيف  بوسعد اجلمي 15

 شهد حممد ابراهيم الزغييب 16

 مها  أمحد  حممد  احلاني  17

 ملى خالد عبداهلل  البديوي 18

 حنني  حممد مسفر  القحطاني  19

 مالك  عبداهلل  محد السلمان 20

 مرام صاحل عبدالرمحن بن هوميل 21

 رحاب محيد أمحد القرشي 22

 داهلل  املوسى رويدا  ناصر  عب 23

 رغد صاحل عبداهلل  القوحيص 24

 رغد  صاحل  حممد  التوجيري  25

 نوال سعود مرزوق  القحطاني  26

 منريه سليمان عبداهلل  اليوسف  27

 جمد صاحل مشخص القرشي 28

 نبات  حممد حييى محدي  29

 نوره صاحل عبدالعزيز  العبداللطيف  30

 

 

  



 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 

 زهراء صاحل علي مرير 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

  هـ(05/02/1443االحد )يوم 

 م12/09/2021وافق امل

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 هاجر عبدالعزيز عبداهلل السبيعي 2

 تهاني عبداهلل حممد الشهري  3

 غيداء سعيد سليمان الزهراني 4

 نوره صاحل مرزوق احلربي 5

 ندى عبداهلل سعد احمليميد  6

 مي  فيصل  نقاء البقمي 7

 ا صاحل عبدالعزيز العبداللطيفمه 8

 جواهر صاحل مقيبل  املطريي  9

 أجماد سليمان يوسف احلامد 10

 صاحلة عبيد سليم الوذيناني 11

 إبتهال عبداهلل حممد شعيل 12

 اخالص امحد عبداهلل مطري 13

 عائشة موسى حممد الشمراني 14

 فتون زايد خويشان املطريي 15

 بشاير  عبداهلل مفهد الوهييب 16

 خلود سعود حممد املزروعي 17

 اريج خري مسري املطريي 18

 شادن خالد حممد اجملحدي 19

 والء كاظم امحد حميميد 20

 مشاعل  عبد العزيز قاسم القناص  21

 شهد علي عبداهلل االمحدي 22

 نوره عبداللطيف عادي العتييب 23

 حصه قطيم مطر العتييب 24

 زينب علي معتوق املاجد 25

 ريم مرزوق حممد القحطاني 26

 حصة نداء زيد البشري 27

 لبنى ناصر عبداهلل الزريعي 28

 رهف  ثامر ناصر  البشري 29

 هاله سليمان صاحل ناصر 30

 

 

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 

 ندى مسري دخيل الدخيل 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

  هـ(05/02/1443االحد )يوم 

 م12/09/2021املوافق 

 بالرياضللبنات بالكلية التقنية  املكان: 

 ندى سعد حممد الدوسري 2

 نوره محود جري احلربي 3

 أجماد حممد عبدالرمحن العتييب 4

 صفاء عايش ساعد البلوي 5

 مزنه نزال غضيان الشمري 6

 بدور فؤاد عبداللطيف العنيزي 7

 اجماد عبداهلل عوض اجلابري 8

 رحاب تركي ثالب اجلعيد 9

 أروى سعيد حممد الغامدي 10

 ريم امحد ابراهيم الناصر 11

 تغريد عوض فضل احلربي 12

 نورة عبدالعزيز عبداهلل املوح 13

 اهلنوف عبدالوهاب ناصر القحطاني 14

 غدير ناصر ابراهيم ال سامل 15

 مسيه خلف زعل العنزي 16

 غدير  عبداهلادي  سفر الغامدي  17

 سهام عبداهلل صاحل احلربي 18

 مها عبداهلل رشيد الرويس 19

 سناء  سامل عبداهلل  الشهري 20

 أجماد حممد عبداهلل السديس 21

 سجى سعد علي الصليهم 22

 شوق صاحل سويلم السويلم 23

 غيداء فهد عبداهلل امللحم 24

 االء عبداهلل حممد الفواز 25

 هياء سامل راشد احلويطان 26

 مرام  دخيل حممد  العبداهلل 27

 شروق مسعود سعيد املطريف 28

 فاطمة جاسم حسن صليل 29

 أجماد عبداحملسن حممد املسعود 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 

 غاده عبدالعزيز سليمان النوفل 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

  هـ(05/02/1443االحد )يوم 

 م12/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 شيخه ماجد علي الزيد 2

 يخه رشود عبدالعزيز املواشش 3

 أنوار  عيد  حممد البقمي  4

 هيا  عبداحملسن عبدالعزيز احمليا 5

 مجانه صاحل علي احلجيالن 6

 بدور ابرهيم عبدراحلمن احلمدان 7

 رمحه  يونس معتوق البحراني 8

 نوره  فيصل ناصر  القاسم  9

 انيجلني عبدالرحيم أمحد الزهر 10

 لطيفه طارق إبراهيم العسوم 11

 ماريه حممد عبداهلل بودوخي 12

 رهف  حممد سعيد احلارثي  13

 أفراح علي عايض ال فطيح 14

 دانيه  عبدالرمحن  صاحل  الزايدي 15

 افنان سعود حممد الشمري 16

 هاله عقل عبدالرمحن العقل 17

 هرانيشهد حييى صاحل الز 18

 حصة ضيف اهلل سامل املزعل 19

 امساء مساعد  علي الغامدي 20

 رنا  حممد عبدالرحيم  املالكي 21

 اسيه  خالد ابراهيم الدبيان 22

 سلوى دخيل اهلل سامل احلارثي 23

 مالك سليمان ابراهيم القصري 24

 يف سليمان ابراهيم القصري 25

 ر علي القحطانيهاجر ناص 26

 عبري عبداهلل حممد العميد 27

 نوره محود علي املشيقح 28

 سهى حممد سعيد الشهراني 29

 لطيفه رشيد عبدالرمحن اجلربوع  30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 

 عبداللطيف بوسودة مشاعل  فهد 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

  هـ(05/02/1443االحد )يوم 

 م12/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 اريج عبداهلل صاحل الثبييت 2

 جابر الفيفي ريم خالد 3

 اروى سلمان رداد املالكي 4

 ليلى عمر حسن حكمي 5

 منى عبداهلادي مرشود احلربي 6

 فاطمه ابراهيم هوميل  العطوي 7

 حصه جرب عبدالرمحن اجلرب 8

 بشرى سعد  ابراهيم  الغدير 9

 هديل حممد سعيد الغامدي 10

 ديساره إبراهيم حممد النجي 11

 مها سليمان عبداهلل الطيار 12

 نوره مفلح فهد الشغاثره 13

 روان شجاع غايب العصيمي 14

 نهال حسن عبداهلل الدوسري 15

 شيماء عدنان حامد العبريي 16

 رميا حسني سليمان املزيد 17

 رغد حممد صاحل املطريي 18

 رايه مساعد سعداهلل املطريي 19

 عائشه أمحد عوضه عسريي 20

 حصه حممد ناصر اباحلسن  21

 روان امحد عنيزان الثبييت 22

 رهام نشو عبدالكريم الشمري 23

 روان عبداهلل منصور احلربي 24

 نهال عبداهلل علي العمري 25

 اريج حامد  امحد الشهري 26

 لينه صاحل عبداهلل الراجحي 27

 فاطمه عبدالعزيز  عبداحملسن السناوي 28

 ريم هادي حرموص املطريي 29

 انهار علي حممد قيسي 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 

 نورة صاحل حممد القويفلي 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

  هـ(05/02/1443االحد )يوم 

 م12/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 ندى سامي عمر اسطنبولي 2

 غدي حممد مجعان الغامدي 3

 هاجر عبيد  مبارك العصيمي  4

 لد سالمه الشمريأمل خا 5

 بشرى عبداهلل محد املغامس 6

 اجماد جزاء بدر احلربي 7

 آالء  حسن سلمان العمري 8

 رغد منصور محد احلماد 9

 العنود مجاح حممد الدوسري 10

 ندى خبيت صقر السلمي 11

 نوره أمحد سعيد الغامدي 12

 حنان عبدالعزيز عبيد النفيعي 13

 اجماد حسن حسن العمري 14

 غدير عبداهلل عبدالرمحن  الشثري 15

 ندا عوض ربيع الردادي 16

 أسرار مسفر عمر املالكي 17

 جنود منصور  حممد القحطاني  18

 اجماد عبداحلميد حممد النعماني 19

 أجماد عقيل سليمان االنصاري 20

 يديمنال مبارك مرزوق الرش 21

 تهاني حممد صاحل اخليربي 22

 نهله خالد علي اليحيا 23

 نوره علي سعد الدوسري 24

 هيام عبداهلل صاحل احلصيين 25

 أجماد عبداهلل عبدالعزيز احلميضي 26

 وجدان  حممد امحد قاضي 27

 نورة سليمان عبداهلل املزيين 28

 اجلربوعشاهيناز عبداهلل منصور  29

 سارة حممد عبداهلل اجلديع 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 

 منى عبداهلل  حممد املنصور 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

  هـ(05/02/1443االحد )يوم 

 م12/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 أروى خالد فهد احلسن 2

 علياء سعود عبداهلل احلارثي 3

 ريم مشعان جري العتييب 4

 غادة عبدالرمحن عبدالعزيز شالش 5

 اميان عبده امحد منحش 6

 بشرى فهد ناصر الشعييب 7

 ساره مطر عفات العنزي 8

 غاده راشد  حممد الفوزان 9

 فاطمة حممد علي عطيف 10

 بشرى فهد حممد العقيل 11

 رزان فيصل عطية القرشي 12

 صفاء مفرج فرج احلجيلي 13

 جمد عبدالعزيز عبداحملسن الضباح 14

 عبداهلل  الصفيان اهلنوف  خالد   15

 رنيم عبدالرمحن عبداهلل الفريح 16

 غادة  حسني  حممد احلمزي 17

 شيماء صاحل  سعد املاجد 18

 رنده سعود عبداهلل الغامدي 19

 ريم معال عبيان األمحدي 20

 آالء عبدامللك عبدالوهاب خوجه 21

 بشاير خليف راضي اهلجله 22

 امحد هادي عواجي سلوى 23

 اسرار صاحل مستور القثامي 24

 رقيه شوقي ابراهيم الرتكي 25

 حنان عبداهلل عيسى احلارثي 26

 هياء يوسف حممد الثويين 27

 دميا حسان ثامر الفضلي 28

 ساره حممد حممدمجيل سندي 29

 جواهر  مجعان صاحل الغامدي 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار يفةاختبار لوظ

 حماسب مساعد

 

 جلني خالد صاحل املرشد 1

بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير  "

 " مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

  هـ(05/02/1443االحد )يوم 

 م12/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 فاتن سعد صاحل العقيل 2

 حنني  حممد  عواد  احلربي 3

 امساء سعيد بنان الغامدي 4

 تهاني امحد حممد السهلي 5

 سارة علي حممد الشهري 6

 اجلوهره حممد نهار العتييب 7

 جناح مفرح معالء احلربي 8

 شباب بريك  العتييب  عهد 9

 شروق صاحل جرباهلل السلمي 10

 أروى عويد عياد السلمي 11

 مريم  موسى عبداهلل بوعلي 12

 اجلوهرة ذياب جعيثن الشلوي 13

 إميان معجب  صاحل  الزهراني 14

 منال عبداهلل عبيداهلل الشيباني 15

 رند عبدالعزيز ابراهيم امللحم 16

 اجماد حممد جديع القحطاني 17

 مرام عبدالرمحن صاحل الناصر 18

 عبله جوداهلل عبداحلميد االنصاري 19

 ريم منر األملح العنزي 20

 انشراح قاسم ابراهيم خرمي 21

 رنا عبدالرمحن حسن السيف 22

 دالل وايف علي احلصيين  23

 لكريديسافنان صاحل عبدالعزيز  ا 24

 هند  حسني حيي الطميحي 25

 امل صاحل راشد احلصيين 26

 منى عبدالرمحن حممد املقرن 27

 اجماد ناصر ابراهيم املعجل 28

 لطيفه سعد عبداهلل الشبييب 29

 غاده ابراهيم عيسى العيسى 30

 

 

 

  



 بدل االختبار ومكان االختبار موعد الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 ختطيط باحث

 مساعد

 منرية عايض مرتوك الشيباني 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس " "

 او " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 " عامة إدارة " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443ثنني )االيوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 ريم علي عمر بن جغيمان 2

 عزيزة مبارك سعيد القحطاني 3

 بيان عبداهلل  سعيد عسريي  4

 هديل سعود مشيش القبلي 5

 فاطمه أمحد أمحد آل أمحد 6

 سعاد علي سعيد الغامدي 7

 هاجر مبارك مبارك  راشد  ال زنان  8

 جلني خالد رشيد السملق 9

 روال ناصر عالي الرشيدي 10

 دارين  امحد  صادق  االمحدي  11

 ساره  عبداهلل عبدالرب  القحطاني  12

 شيخه عبداهلل سهل الصيعري 13

 مجيلة ظافر عبداهلل الشهري 14

 دن احلربيشعاع طالل ر 15

 شهد عبدالعزيز عبدامللك الزغييب 16

 أجماد  سهل  حممد  احلربي  17

 أمل  مصلح  صاحل الفهمي 18

 إسراء  مسري  غريب الينبعاوي  19

 نوف بندر صحني  العصلب 20

 رقيه فهد ابراهيم العجيمي 21

 اجلوهرة  فهد سعيد  السوندي 22

 مان امحد  الشهرانيرشا سلي 23

 عهود حسن امحد العسريي 24

 رسيل  ابراهيم حممد  اليوسف 25

 وعد  حممد  خملف العنزب  26

 حنان منور مغري الشمري 27

 مرام  صاحل عمر العتييب 28

 رحاب  حممد  ناصر  ال ساعد  29

 أمل  صاحل خليف العنزي 30

 

 

 

  



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار يفةاختبار لوظ

 ختطيط باحث

 مساعد

 سحاب علي نافع البالدي 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس " "

 او " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 " عامة إدارة " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 05:25اىل  05:00ساعة )ال االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 نايفه  علي  ناصر  علولي  2

 مناهل حممد علي البصيلي 3

 أثري تركي سعيد احلارثي 4

 رغد حممد براهيم  االسود 5

 د أباحلارث رزان عبداهلل  حمم 6

 رشا منصور حممد العماري 7

 عبالء عبداحملسن محود الطويان 8

 رهف سعود منصور الراجحي 9

 تهاني سلمان زايد املطريي 10

 شريفة حممد عوض الشهري 11

 ريم فاحل علي احلربي 12

 آمنه  صاحل علي اجلوف 13

 نوف عابد محيد املزمومي 14

 مها سعيد عبداهلل العبيدي 15

 امريه  جعفر حممد الغامدي  16

 هدى صاحل علي اليامي 17

 نوره سلمان حسن غزواني 18

 رهف  صاحل عبيد ملحان 19

 شروق سلمان سالمه الردادي 20

 يامسني حممد عبيداهلل الغامدي 21

 طيف عاضه مشعل البقمي 22

 ق عوض اهلل العتييبجنود مرزو 23

 شعاع  سعيد  سعيد الزهراني  24

 نصرة أمحد احلسني آل عايض 25

 أمل حممد حنش احلارثي 26

 مشاعل امحد ذياب احلازمي 27

 شروق سعود صاحل احلربي 28

 ميعاد معيض  عيضه احلارثي  29

 نوف علي عبداهلل الشمراني 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار ظيفةاختبار لو

 ختطيط باحث

 مساعد

 رازان عبداحملسن داخل اليوبي 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس " "

 او " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 " عامة إدارة " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) وىلاالالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 مالذ عبدالعزيز  عبد الرمحن  البوسعد 2

 آالء  عبداهلل  علي  آل جعره  3

 بدور مسلم سلمان العمريي 4

 ييب حنني  صاحل  حممد  العت 5

 منى محدان سعد العمري 6

 امل  حممد  ناصر  عقيلي  7

 غدير مسلم  حامد اجلهين  8

 شوق  زاهر علي باحلارث  9

 اماني  سعد  خلف املطريي 10

 منى  امحد حمسن اجلباري  11

 غادة حممد حسن واعظ الدين خياط 12

 فاطمة مهدي مهدي ال يامي 13

 منى علي شريف ابوساق 14

 دالل  يسلم مبخوت  النهدي 15

 االء  امحد غرم اهلل حييى  16

 مشوخ توفيق عبداحملسن الكنيدري 17

 مها حسني طالب ال شرمة 18

 أفراح منصور سالمة اجلهين 19

 اشواق  سامل  علي  الشهري  20

 حنني أمحد علي العيادي  21

 ناء مفرح حسن الفيفيس 22

 شهد عبداهلل مطلق القثامي 23

 مسر مفضي عبيد العنزي  24

 ابرار علي صاحل احمليسن 25

 ندى احلميدي محود القثامي 26

 نورة هويدي حممد العنزي 27

 جود حممد باطح الشمري 28

 منال حممد رجااهلل العنزي 29

 العنزي  شذى امحد سليمان  30

 

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 ختطيط باحث

 مساعد

 مرام عبداهلل حممد السديس 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس " "

 او " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 " عامة إدارة " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا دجي " مؤهل وتقدير

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 مها صالح عبداهلل العلوي 2

 امل حممد سعيد القحطاني 3

 أروى حممد  عبدالعزيز  الربيعان  4

 ور مسفر الروقي طيف منص 5

 جنالء فهد  حممد  ال سعيدان  6

 فوز هادي علي آل دواس 7

 ساره فهد عبدالعزيز  الكلثم 8

 فتون  حسن  حممد  الطلحي 9

 فاطمه سعيد حممد القحطاني 10

 مرام  فايز  فراج  الشهري  11

 العنود عبداهلل  زيد الرزوق 12

 االسود العنزيشاهه ذياب  13

 احالم  سعيد  حممد  املدرع  14

 جنالء هادي ناصر  القحطاني  15

 زينب ناصر  بندر احلربي 16

 عهود علي راشد املطريي  17

 شوق  صنت غازي احلربي 18

 أنوار ملهي مسعد احلربي 19

 شهد  حممد فهد العصيمي 20

 ربى سعيد مسعد العتييب 21

 مسيه حممد علي الوهييب 22

 شذى حممد جبري املطريي 23

 بشائر درهوم عبداهلل الشلوي 24

 شوق  عبدالعزيز  صاحل العقل 25

 مالك عبدالعزيز محد احلميضي 26

 فاطمه عابد  عبداهلل الثبييت 27

 هدى سعيد عمر العمري 28

 رماح حيي عثمان عسريي 29

 مالك حممد نزال العصيمي 30

 

 

  



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 ختطيط باحث

 مساعد

 ميعاد  عبداهلل  شبنان الدوسري 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس " "

 او " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 " امةع إدارة " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 غادة خالد عبداهلل اخلراشي 2

 رغد مطلق عبيد العتييب 3

 ز السالمهبيسان عبداهلل عبدالعزي 4

 ريم فهد محد العليان 5

 أجماد جباد  عبداهلادي  العتييب 6

 اهلنوف عبدالعزيز عبداهلل املرتوك 7

 زهرة عباس حسني املاجد 8

 ريم عايض مقبول احلارثي 9

 عبري مداهلل صاحل العنزي 10

 مساح  عبدالعزيز  سعد بن جلعود  11

 حممد الذواد نوف عبداهلل 12

 رشا حممد فائع عسريي 13

 شروق ظافر علي املازني 14

 حياة سرت عبدهلل عمر امساعيل 15

 مجيله موسى أبوطالب خرباني 16

 عاليه علي امحد صبيخي 17

 سحر عواض صنيدح اجلعيد 18

 أفنان فهد حممد احلميداني 19

 سارة أمحد حممد العواد 20

 شهد راشد سليمان الربيكان 21

 بشاير فهد بداح الدوسري 22

 ابتسام  امحد حممد معافا  23

 رحاب راشد مجعان اللهييب 24

 أنهار سويد فهد املطريي 25

 شرين سليمان خليفه اهلليل 26

 حنان نائف فهيد الشمري 27

 فداء  صاحل حممد الزميع 28

 ف علي حممد اللحيدانوصاي 29

 منريه  عبدالرمحن  علي  الرشيد  30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 ختطيط باحث

 مساعد

 أمينه هوصان جبار املطريي 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس " "

 او " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 " عامة إدارة " ختصص " كالوريوسب "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 مشاعل حممد موسى خرمي 2

 حصه عبداهلل محد الراشد 3

 ومسه منصور حممد الدوسري  4

 رانيا حممد موسى املرحيب 5

 نورة ناصر سعد الدوسري 6

 مشاعل سعيد علي ال فارع 7

 عبري حسن حسني جمرشي 8

 بنان مطلق عبداهلل الغامدي 9

 مها عبدالعزيز  صاحل  الروجيح 10

 مي ناصر عبداهلل الليفه 11

 ن راشد احلمدزينب عبدالرمح 12

 ريم خالد سليمان العسكري 13

 امل علي فريح التميمي 14

 أمساء خالد متعب املطريي 15

 زينة حممد  سعيد  ال عزة  16

 فوزيه  عوض  حممد  العمري  17

 رمسه عبدالعلي  معيض الثبييت 18

 رنا  عبداهلل  حممد آل قصود 19

 زيز صاحل  الغامدي روان  عبدالع 20

 لولوه حسن عبداهلل املاجد 21

 مشاعل فهيد السمريي السبيعي 22

 روان  ناصر إبراهيم  الغامدي  23

 احالم حسن حسني املعلوي 24

 مجيعه طه عبداهلل اخليربي  25

 أثري حممد عطيه الزهراني 26

 صيته زيد زايد البقمي 27

 قبل سعود الشمريموضي م 28

 منى حاج عيسى مباركي 29

 رانيه عبداهلل امحد اخلليفه 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 ختطيط باحث

 مساعد

 مريم حممد امحد معافا 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس " "

 او " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 " عامة إدارة " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 أماني عبداهلل مضفى الشراري 2

 يل مسلم العطوينوره هل 3

 أمل موسى فرحان الفيفي 4

 منرية حسن حممد األنصاري 5

 شيخه ابراهيم فهد ال متيم 6

 يف عبدالعزيز حممد السعوي 7

 وجدان حممد عبداهلل الشيبان 8

 الشيماء خالد عبداهلل الزهراني 9

 منى خالد سعيد االمحري 10

 رشيطيف مسلم خضر الق 11

 نورة سليمان عبداهلل اليوسف 12

 منريه عبداهلل علي الشامي 13

 مارية سعيد  عبد الرمحن  الغامدي  14

 جنالء كعدان مذكر الشهراني 15

 زينب جابر حممد العبدلي 16

 خوله عبدالعزيز مبارك الدجني 17

 العنود خالد صاحل العساف 18

 غازي الصنيدحروان غازي  19

 شادن عبداملهيمن عبدالعزيز الصاحل 20

 حصه حممد سعد الدوسري 21

 فراسن سعود عبداهلل  العمريي 22

 جازاء حممد فهد القحطاني 23

 نوره علي عبدالرمحن األبوعلي 24

 غادة خالد هادي آل اهلادي 25

 منال حممد عبداهلل الزايد 26

 علي عوض  البشري  عهد 27

 نوره  حممد  عبداهلل اهلاجري  28

 االء حممد امحد امليموني 29

 اثري سعود سعد العصيمي 30

 

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 ختطيط باحث

 مساعد

 منى أمحد محود الشمراني 1

 أعمال إدارة " ختصص " وسبكالوري " "

 او " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 " عامة إدارة " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 منال حامد عيد الذبياني 2

 ملياء خالد عطية اهلل الصبحي 3

 مها عبيد عبداهلل الشلوي 4

 أفراح  فرحان العاصي  الرويلي  5

 نوره عبدالرمحن حسن السيف 6

 رهف  رداد  محدان  احلارثي  7

 فتون رده رداد  الكبكيب  8

 مرام حممد عبداهلل الضمدي 9

 هره  حييى  ابراهيم  الراشديز 10

 نوره  عمر عمر الغامدي  11

 روان نداء  دعيج العتييب  12

 هيفاء  محد عبدالعزيز  الرتكي 13

 امنه حممد علي االمسري 14

 بثينه عبدالكريم  عبداهلل  الفياض 15

 مريم مبارك محود الدوسري 16

 فوزه مرزوق مقبل الشمري 17

 ندى عبدالرمحن حممد اهلميلي 18

 مسريه ناصر عبداهلل الشامخ 19

 افراح علي ظافر الغامدي 20

 بشائر عبدالرمحن عبداهلل الشهري 21

 باهي علي حممد  عيسى 22

 أجماد عبدالرمحن حممد القحطاني 23

 مشاعل عبيداهلل عبيد البيضاني 24

 طرييود نواف عوض امل 25

 اريج سامل شديد البشري 26

 هيفاء عبدالعزيز عبدالرمحن العوشن 27

 شهد منصور ناصر بن عفيصان 28

 أزهار  مسيفر براك اجلعيد 29

 منى مصلح معيض احلربي  30

 

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 ختطيط باحث

 مساعد

 دعاء حممد امحد البودريس 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس " "

 او " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 " عامة إدارة " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 لطيفه عبداهلل حممد الزير 2

 وجود حممد جبور األزوري 3

 غدير عبدالرمحن صاحل الصقهان 4

 ساره حممد بن صاحل احللييب البالدي 5

 نوره صاحل  علي الشدي 6

 منه حممد  جربان  صميلي  7

 سعيد الزهراني فايزه ساعد 8

 بدور حممد سليمان الثقفي 9

 أحالم  حسن حممد  القرني 10

 العنود نايف سبيل احلربي 11

 جنوى محد ربيع الذبياني 12

 نورة  هاجد حممد احلارثي 13

 أمل علي صاحل الشمراني 14

 أمل خضر مسعود الصبحي 15

 جلاراهلل مشاعل جاراهلل عبداهلل  ا 16

 فضه حممد  علي املرواني  17

 بشاير حممد سعد اجلهين 18

 شيماء عبد السالم امساعيل متبكيت 19

 عبري عيد محاد  العطوي 20

 أمينه عباس ياسني القطان 21

 رنا حممد عبدالرمحن اخلثعمي 22

 املها فهد محود املرشد 23

 للة  االمحري تركية  حممد  عبدا 24

 ميمونة حممد سعد الدوسري 25

 اهلنوف  شاهر  فالح  العجمي  26

 وسم سعود مطلق احلربي 27

 هاجر  ناصر عبدالعزيز العقيل 28

 لنا حممد عبداهلل العتيق 29

 مهرة  مبارك  سعد  القحطاني  30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 ختطيط باحث

 مساعد

 رفول سعد علي القحطاني 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس " "

 او " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 " عامة إدارة " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 سارة حممد عبداهلل احلسن 2

 غادة سعود مطر الثبييت 3

 هند عوض مطلق املعبدي 4

 ملكه مناور الوعواع الرويلي 5

 رشا سعيد عيسي  البسيسي 6

 العطوي علياء حممد عتيق  7

 منار  خالد عبداهلل الغامدي  8

 عايشه عبداهلل غندق احلارثي 9

 أبرار  عائض حسني املالكي 10

 العنود  عبداهلل  مطر  احلربي  11

 مريم عادل حممد االمحدي  12

 أمساء ناحي عايد اخلميسي 13

 رزان عبداهلل عويض الصاعدي 14

 مد نعميعبري عمر حم 15

 بيادر احلسني حييى كرمشي 16

 أجماد  حممد صاحل الغامدي 17

 منار عمر  سامل  احلربي  18

 ارياف تركي بنيدر املطريي 19

 شوق علي غنيم الفارسي 20

 أمساء حييى حسن احملزري 21

 أمساء عبدالرمحن مسفر الغامدي 22

 ارثينوف  حممد  ردعان  احل 23

 ريم دخيل اهلل امحد الغامدي 24

 أروى حممد حسني ال عباس 25

 غاده جابر جويرب احلربي 26

 حنني سالمة سنيان احلربي 27

 مريم علي مسلم احلويطي 28

 دارين نهري درييب الشمري 29

 منى جاري حممد  القرني 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط ول لالختباراملاشحع للدخ اختبار لوظيفة

 ختطيط باحث

 مساعد

 فايزه هادي حممد جعمل 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس " "

 او " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 " عامة إدارة " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 بدرية معيض حيي القحطاني 2

 دالل عواد عيد احلويطي 3

 امل حممد علي باغامن 4

 العنود ابراهيم سعود اخلثالن 5

 زينب  فهيد شطي الشمري  6

 يد صاحل اجلهينبيان مح 7

 منال صالح جنيدب املالكي 8

 علياء  غرم اهلل  حممد  املالكي  9

 خلود خالد فهد محدان 10

 مجيله  سعيد  حممد  العمري  11

 سارة عبدالغفار محدي اجلدعاني 12

 روان حممد شيلويح السليمي 13

 وجدان  صالح  راشد  اجلهين  14

 فاء سلطان   حممد االزوري هي 15

 سارة  محد عبداللة اخليال 16

 نوره  حمسن  علي  ال عبدان  17

 مريم عبداهلل حممد الزهراني 18

 امنه عصيب صبحي الزهراني 19

 نهى مسفر حممد القحطاني 20

 افنان سلمان سامل احلربي 21

 خلود  عيد سعد القحطاني  22

 ناديه عبيد اهلل  حسني املالكي 23

 ندى صاحل عبداهلل الغامدي 24

 عهود  مسري بدري عساس 25

 ريهام  فالح  عتقاء  العنزي  26

 عبيده عبيد عطيه  املالكي 27

 هدى  صاحل عبدالعزيز اجلاهلي 28

 عائشه حممد سعيد ال عزه 29

 بشاير فرحان سند العنزي 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 ختطيط باحث

 مساعد

 اماني راضي عبيد العنزي 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس " "

 او " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 " عامة إدارة " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 اروى علي مانع آل مستنري 2

 اثري سفر عبداهلل الشهراني 3

 منى حممد سعد املسعود 4

 امساء سعود حممد ال مسعر 5

 العنود مانع  صاحل كرحان  6

 نوف علي محد ال بروان 7

 حنان  عبدالرمحن علي الشهراني 8

 ريم  ناصر  امحد  الغامدي  9

 جنمة عبداهلل نوجيي الثبييت 10

 ندئ صاحل امحد الزهراني 11

 مرام حممد ابرهيم القاسم 12

 سحاب  عبداهلل علي الشهراني 13

 لعنود مرعي علي  راجحيا 14

 روابي عبداهلل  عيفان  الثبييت  15

 نوره حممد  سليمان اجلديعي  16

 نوال  حسن حسن مدخلي 17

 مها عبدالعزيز عبداهلل ال سليم 18

 امل  علي  سلمان  الشهراني  19

 فايزه عبداهلل عيد املطريي 20

 خلود  عبيد ثامر احلربي 21

 بشاير مبارك سعد القحطاني 22

 ساره امحد حممد زهراني 23

 مرام حممد هادي الشمراني 24

 صباح عسريي سعد الشهراني 25

 لطيفه عبدالرمحن علي بن ناس 26

 هدى مشبب عائض ال مانع 27

 ريم خالد عقيل اخلطيب 28

 عبري سعيد هليلم العنزي 29

 عيد  مرزوق املطريي عائشه  30

 

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 ختطيط باحث

 مساعد

 اريج سعود نافع الرحيلي 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس " "

 او " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 " عامة إدارة " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 جواهر سفر خليوي احلارثي 2

 افراح صاحل راشد الرشيدي 3

 قمر أمحد صاحل  العنزي 4

 انور محود الدغمياريج   5

 محيده  العياط  شخري احلسين  6

 نوف ذايب ذويب املطريي 7

 امال سعود عبيداهلل احلربي 8

 خلود سعيد ظافر الشهري 9

 امساء  حيي ملفي  معيين  10

 مها علي ابوعلي الشهري 11

 اجماد عبداهلل ابراهيم محراني 12

 القحطاني مالك حممد سعيد 13

 هند امحد شتيان احلربي 14

 امل غامن حممد اليامي 15

 دعاء عتيق عبداهلل النفيعي 16

 ارجوان ابراهيم ماجد بيطار 17

 خلود علي امحد الغامدي 18

 اجماد علي عبداهلل ال علي 19

 مي حممد علي املعارك 20

 اريج متعب عبدالرمحن الشمري 21

 ليلى عواد عودة اجلهين 22

 مسرية حسني  حممد  ازييب 23

 وجدان مقبل مدلول الرويلي 24

 حصه حممد عبداهلل العريفي  25

 أشواق حييى علي  دغريري 26

 رهف امحد سعيد اخلثعمي 27

 بشائر حممد سامل اجلهين 28

 مها ابراهيم هزاع القرني 29

 عبدالرحيم  محيدان  الرحيلي وفاء  30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 ختطيط باحث

 مساعد

 أشواق أمحد علي اجلائزي 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس " "

 او " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 " عامة إدارة " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 رحاب راشد زيد الغرير 2

 مريم مرتوك الطرقي العنزي 3

 اماني منصور علي الدوسري 4

 اريج عليثة حممد الرفاعي 5

 خضرية  حسن سامل الكربي 6

 مها نايف مناور الشطري 7

 هاجر حامد رافد الصبحي  8

 سوزان  حممد أيوب الشريف 9

 مي  علي عبداهلل  املاضي 10

 بشرى عبدالرمحن  سعد  الشهري 11

 رهف حسني عبداهلل  آل مرضمة 12

 د عبداللطيف بن خنني ساره حمم 13

 هناء عبدالرمحن عبدالعزيز العبدان 14

 ندى عبداهلل حممد احلصني 15

 ساره علي عبدالرمحن الشهري 16

 اماني عسري عبداهلل الشهري 17

 أهـل أمحد سعد األمحدي 18

 صفيه صاحل سامل العيسي 19

 عبري عبدالرمحن ناصر البقمي 20

 مرام صاحل فهد البالجي  21

 عهود رهيدن سلمان الرفاعي 22

 اماني محدان زيد احلربي 23

 جيهان صاحل عبداهلل العتييب 24

 عائشه  حممد  علي التكروني 25

 رند حممد فاهد النوفل 26

 عهود خالد عبداهلل احلارثي 27

 غيداء عوض امحد بالطيف 28

 هد سليم العنزيهناء ف 29

 امساء علي مجاح دغريري 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 ختطيط باحث

 مساعد

 غاده مجعان حممد الزهراني 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس " "

 او " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 " عامة إدارة " صصخت " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 افنان ابراهيم سامل خشي 2

 وجدان  أمحد عبداهلل اجملاهد 3

 خالد تركي بصيصفيحاء  4

 منال  مازن  مرزوق املطريي 5

 آمنه ابراهيم سليمان السندي 6

 منرية ابراهيم عبداهلل احلبيش 7

 وفاء سويلم عبدالرمحن الشمري 8

 ايثار سعيد عبداهلل آل عمري  9

 عهد حممد مفرح مدبش 10

 غيدا سعيد دائل العمري 11

 هجع العنزيمريم سعود م 12

 زينب سليمان سلمان العطوي 13

 وئام حممد عبداهلل سامل 14

 هند على نصار العمراني 15

 فاطمة سعد حممد السهيمي 16

 نورا عادل امحد باخشوين 17

 فتون سامل ضيف اهلل املطريي 18

 اميان عبداهلل جمحود الزهراني 19

 سريي رنا حممد امحد الع 20

 رؤيا صاحل حممد آل العكه 21

 مسيه بريك محد الشهراني 22

 دالل حسني هياس الزهراني 23

 مساهر مساعد اليف اجلهين 24

 ساره  حممد  سليمان  الغفيلي  25

 سارة سعد حييى ال عمامة 26

 اثري فهد عبداهلل  الفرجيي 27

 تييبابتهال  عواض نوار الع 28

 هياء فهد فارس الفيصل 29

 اريج  حممد  شايع  الشبوي  30

 

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 ختطيط باحث

 مساعد

 ساره  عبدالرمحن  مهناء  الشرهان  1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس " "

 او " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 " عامة إدارة " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 زينب  حسن صاحل بابقي 2

  حممد السلميهيفاء عبداهلل 3

 رهام  سلمان حمارب  املطريي  4

 أجماد عبداهلل  عمري الشهراني  5

 سارة علي علي كعيب 6

 مهره  حسني جاراهلل  القحطاني 7

 شذا فواز حممد الزائدي 8

 مريم صنت هالل امليموني 9

 رهف  حممد  سعيد الغامدي  10

 ز السعيدريا فهد عبدالعزي 11

 عزه علي  عبداهلل الشهراني  12

 شهد  حممد  عايض احلارثي 13

 ريم حممد راشد احلربي 14

 هناء سعد عبدالكريم الشدوخي 15

 رهف عائض سعدي الزهراني  16

 سهري سوار  حييى ال مقبول  17

 اماني معيوض عواض احلارثي 18

 بداهلل ظفرانروان  عبدالرمحن ع 19

 ساره جربوع مسلم الشيباني 20

 جنالء  حممد صنت املطريي 21

 بشاير نداء ساير املطريي 22

 دالل حممد سعد الزهراني 23

 غنيه امحد علي عياشي 24

 سلوى جابر علي شريفي 25

 فاطمه  حامد  سراج  احلارثي  26

 رشا حممد هادي اليامي 27

 اماني عمر صاحل باسامل 28

 فاطمة حممد عبده مقري 29

 أروى أمحد عبداهلل  الشبل 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 ختطيط باحث

 مساعد

 مجعه امحد موسى غزواني 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس " "

 او " جدا جيد " مؤهل ديروتق "

 " عامة إدارة " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 ايالف عبداهلل حممد الصاعدي 2

 احالم  شباب شعيب الرشيدي 3

 سبا معوض عائض احلربي 4

 مشوخ بشري بن سليم احلمدان الفقريي 5

 مجيلة سفر مسلم البقمي 6

 فاطمة منصور سلطان البقمي 7

 هند محد شويش الشويش 8

 تغريد حييى صديق حكمي 9

 هدى عبداهلل عبدالعزيز الدبيان 10

 سعيد حممد آل فطيح نسيم 11

 نوف عبدالعزيز حممد الغنام 12

 تهاني علي عبده صفحي 13

 احالم رفاع حامد املطريي 14

 عطاف حممد عبداهلل العمري 15

 مها عوض فهاد القحطاني 16

 اميان صاحل ابراهيم املزيد 17

 لطيفه عبداحملسن سعد احلكري  18

 الفتاح عبد اهلادي زمزمياسراء عبد  19

 فايزة جدي ناخي العتييب 20

 ابتسام زويد بريك الزايدي 21

 رنا حممد عبد العزيز العثمان 22

 عزيزة سلمان محاد العمراني 23

 هيفاء عبداهلل ناصر العجمي 24

 فاطمة حممد عبدالرمحن الشاوي 25

 يأجماد  صاحل سليمان السحيبان 26

 االء خضران عبداهلل  الزهراني 27

 ابتسام حممد علي ال مزهر 28

 تغريد علي سامل القحطاني 29

 افنان  دخيل اهلل حييى الثقفي 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 ختطيط باحث

 مساعد

 النفيعي ضيء حممد ساعد 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس " "

 او " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 " عامة إدارة " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضللبنات  بالكلية التقنية املكان: 

 يف مجال أمحد السيد اهلاشم 2

 يف عبداهلل سامل العنزي 3

 رغد حممد مفلح  الشهراني 4

 ضحى توفيق ابراهيم اجلريد 5

 نهله طيب حسني هزازي 6

 هند عبداهلل حضرم القحطاني 7

 احالم امحد علي القرني 8

 نهى ناصر سعد ابوخليل 9

 فاطمة عيسى جاسم ال عيد 10

 نوره  صاحل  حممد الشهري 11

 نواره حممد علي الدوسري 12

 ابتسام حامد علي العنزي 13

 ساره نايف عبداهلل احلربي 14

 ملا غنيم عبداهلل الغنيم 15

 شهد  حممود امحد البناء 16

 خلود  علي امحد ال مخاش 17

 حممد العرييناهلنوف صاحل  18

 أمساء حممد سعيد العمري 19

 اماني عبداهلل عبداحملسن البقعي 20

 وفاء صنيتان  مناور احلربي 21

 كفاء فرج بلعوس الشمري 22

 منال جبار ناصر الشهراني 23

 فاطمه بداح محدان البيشي 24

 نوره حممد عبداهلل الصعريي 25

 داهلادي الفهادينوف عائض عب 26

 اشجان ضيف اهلل خلف العصيمي 27

 رثعاء  عماش خالد القحطاني  28

 اروى امحد فيصل الفيصل 29

 روان بدر عبداهلل السيار 30

 

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 ختطيط باحث

 مساعد

 د عبداهلل  حسن الرفيديميعا 1

 أعمال إدارة " ختصص " بكالوريوس " "

 او " جدا جيد " مؤهل وتقدير "

 " عامة إدارة " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضالكلية التقنية للبنات ب املكان: 

 رهف سعد عيداهلل الشمراني 2

 سيده عبداهلل فارس اليامي 3

 ندى صاحل عبدالرمحن املزعل 4

 شهد عبداهلل مضيف القرشي 5

 اميان عبدالعزيز حممد التمامي 6

 وجدان فهيد سعد النفيعي 7

 غدير جالل شوكت العسالي 8

 محد محدان العقيلياثري  9

 مشاعل علي حممد الزهراني 10

 امرية عبداهلل مطلق املالكي 11

 شيخه شجاع خضر العصيمي 12

 سلوى عبداهلل  معبيد  الرشيدي  13

 نهى بها عبداللة قل 14

 خالدة  أمحد عبداهلل الزهراني 15

 روان عبدالرمحن  سليمان امللق 16

 ود علي حممد عمرييخل 17

 مشاعل سلطان عبداهلل القحطاني 18

 خدجيه محاد حممد الصواط 19

 نسيم حممد سويد شراحيلي 20

 منال حممد راشد اجلهين 21

 نورة فهد  تركي  الزعيب  22

 عهود حممد حسن الشهري 23

 جنوى فاحل عايض احلربي  24

  الغريرأنوار حممد عبداهلل 25

 هبه حممد علي الشيحه 26

 حنني عبداهلل حسني ال الحق 27

 بشاير مناور عقيل العنزي 28

 أروى علي أمحد عطيف 29

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 روضة امحد طالع املالكي  1

الوريوس " ختصص " موارد بشرية " " بك

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 تهاني كايد طالع اجلابري 2

 سحر سعد فرحان القحطاني  3

 نادية عبداهلل محيد الشهري 4

 رغد  حممد عبداهلل العامر 5

 ريم نشمي سويلم العنزي 6

 مهره خليل عبدالرمحن ال حدري 7

 أمساء  علي  حسني  العوض 8

 ريا  مطلق  علي  السلمي  9

 هال  عبداهلل حممد صاحل  املغربي 10

 عهود مبارك مسار احلربي 11

 روان غاصن حناء العنزي 12

 يف امحد عبداهلل الزعاقي 13

 شيخه علي سعود املهيدب 14

 جنا سليمان مقحم املقحم 15

 ريم محد حممد البليهيص 16

 حصة سعود صقر العريفي 17

 شذى امحد حسني ابو حسني 18

 مشاعل علي امحد بدري 19

 دحصة بندر فارس املسعو 20

 مي عبداهلل  عابر العنزي 21

 شهد هليل سلمان املطريف 22

 عهود يوسف ابراهيم احلواس 23

 ابتسام عوضه سعيد آل ثواب 24

 فوزية خليف سعيد عنزي 25

 هنوف بقان قبهان العنزي 26

 تسنيم سعد مبارك الرويلي 27

 افراح خلف مرزوق احلربي 28

 م صاحل غريب العنزيمرا 29

 غاده بداح عايض القحطاني 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 رنا خالد مطلب النفيسة 1

" بكالوريوس " ختصص " موارد بشرية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 رقيه حممد عبداهلل الراشد 2

 وفاء قاعد الصيب العنزي 3

 شهد عايد حيوان العنزي  4

 وصايف  صاحل ربيع السلمي 5

 سليمان  الضوحيي  هيفاء  إبراهيم  6

 أمساء خالد زيد الدريهم 7

 أمساء ناصر مرشد اهلاجري 8

 عهد فواز سعد العنزي 9

 رفيف عبدالرمحن عبدالقادر املرس  10

 ريم حممد صنيتان احلربي  11

 دالل حممد  حمسن العروي  12

 ساره غازي ناصر الدعجاني 13

 السهليمسر عايش صاحل  14

 إبتهال جمول األملح العنزي 15

 مشاعل  مرزوق  مشعان  العنزي  16

 امساء امحد سامل العنزي 17

 مروه صاحل زيدان احلربي 18

 نورة إبراهيم  حممد  عساف 19

 عائشه غامن رشيد احلمود 20

 نهلة  حممد  بريك  العصالني  21

 شهريمها  يوسف علي ال 22

 غادة هشام امحيد العقيلي  23

 مريم  ناحي  عيد  احلربي  24

 عايشة مناحي شباب البقمي 25

 حنني عطيه عبداملعني اجلربتي 26

 اجماد حممد فالح العتييب 27

 أفراح حممد ناصر العويس 28

 ساره فيصل فهد الدوسري 29

 روان صالح  صاحل  املعبدي 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 أمرية رزيق سعيد السليهيب 1

" بكالوريوس " ختصص " موارد بشرية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 عهود سعود راشد التميمي 2

 وجدان  شبيب ذياب العصيمي 3

 جنالء مهدي ظافر اجلعيدي 4

 شذى عبداهلل  عيسى العيسى 5

 شهد عناد سلمان العنزي 6

 أروى ابراهيم عبداهلل احلصان 7

 اجلوهرة سليمان عبداهلل احليدر 8

 مريم عادل ضيف اهلل الضمريي 9

 نورة حسني عبدالعزيز احلسيين 10

 أريج عزي عبيد العنزي 11

 فتون  محد الفحاط الرويلي 12

 شذى سلطان شديد العنزي 13

 هاجر خلف رشيد احلربي 14

 إعتماد  صديق  حممد  برناوي  15

 يارا نايف فاحس  الصقري  16

 رانيه عويض  محيد السلمي 17

 جنوى عايض ضيف اهلل  املطريي  18

 مرام  رجاء خمطر  العنزي  19

 أشواق  عقيل  عبداهلل  العنزي  20

 شروق سارح  فرحان  الرشيدي  21

 نوال سعود براك السلمي 22

 لي حنان  عنيد دغام  الروي 23

 سديم  إبراهيم  فوزان  الدبييب 24

 احالم عبدالناصر عبدالرزاق الفقري 25

 رهف صاحل  حامد  الرويلي  26

 افنان سعود رابح احلربي 27

 أحالم عتيق محيد السلمي 28

 إميان  ناهر  معيوف  املعبدي 29

 ابتهال حسني صاحل  احلسن  30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار لوظيفةاختبار 

 مساعد اداري

 ايناس بركي رجاءاهلل السلمي 1

" بكالوريوس " ختصص " موارد بشرية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021وافق امل

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 نوره دخيل اهلل عوده الصبحي 2

 اميان سعيد علي الغامدي 3

 منال عبداهلل عيد احلربي 4

 منى سليمان عبدالل القرعاوي 5

 ليلى علي ابراهيم احلجي 6

 مسا علي أمحد اليحيى 7

 مريعسامية صاحل علي  8

 سحر سامل عمر اجلابري 9

 منال عبدالعزيز  رشيد البذيلي 10

 مريم علي حممد الدريع 11

 أمساء محيد عبدالرحيم الصحفي 12

 رهف نافع دهام العنزي 13

 بسمه سامل عايد احلويطي 14

 حنان ظافر سعيد الشهراني 15

 رواء عطية اهلل  هندي البشري 16

 اجماد حاسن صاحل احلرشين 17

 امل ندري مبارك العتييب 18

 اعتدال مخيس ناصر عبادي 19

 ورود ربيع سعد السلمي 20

 سارة خلف نفاع السلمي 21

 حنني بدر منصور البلوي 22

 أنسام عطية اهلل ابراهيم الشعييب 23

 مرزوقه رده خبيت احمللبدي 24

 ية حممد عذال العنزي فوز 25

 اجماد ابراهيم حممد الكثريي 26

 ندى يوسف محد الصاحلي  27

 مرام سحيم سعود العنزي 28

 اجلازي يوسف حممد احملطب 29

 هنادي امحد حييى الفيفي 30

 

 

 

  



 ختبارموعد بدل االختبار ومكان اال الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 شهد عبدالعزيز إبراهيم الفيصل 1

" بكالوريوس " ختصص " موارد بشرية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 ان فايع  غصني البزيرحن 2

 أمساء حسني مشعل احلربي 3

 شيمه عبداهلل جربان  فقيهي  4

 نوره  عبداهلل عبدالعزيز  الطويل  5

 رزان حممد عبدالعزيز  احلمد 6

 أبرار بدري محود املغريي 7

 عفاف عواد منيان العنزي 8

 مسريه  مسري  سويعد البالدي  9

 جماد عبداهلل صاحل العثيما 10

 ساره فالح حجي العنزي 11

 يف يوسف حممد اليوسف 12

 مريم سالمه عبيد العنزي 13

 حنان حممد منور البلوي  14

 نهى مبارك عبداهلل امللبش 15

 سعاد عبداهلل قاعد احلربدي 16

 ملياء  عوده  منور البلوي  17

 هيم  امحد  املقرن ملياء  ابرا 18

 مالك غنيم عابد البالدي 19

 ساميه  عبداهلل  حممد  هزازي  20

 جواهر فهد حممد اجلميلي 21

 افنان حممد محيد الشيخ 22

 فاطمه حممد سعيد العجمي 23

 نهاد حممد راجح روجيح اجلربتي 24

 سعاد سعيد  مشخص  السلمي  25

 صيل رجيان الروقيجواهر و 26

 أبرار زهري  مبارك القايدي 27

 مها حممد سفر احملمدي 28

 صباح عبداهلل خلوفه عايض 29

 ساره مسري امحد قنوي 30

 

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 يم السويحالعنود راشد ابراه 1

" بكالوريوس " ختصص " موارد بشرية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 ريم حممد صاحل البلوي 2

 حممد العثمان حصه عبدالرمحن   3

 مشاعل  نواف  مسند  الشمري 4

 منريه عمر سليمان السحيباني 5

 خلود خالد ابراهيم احلربي 6

 جنوى بريك ناهر العويف 7

 لطيفة  دعاس مكمي العنزي 8

 مسيه  حممد  ابراهيم  املناع  9

 وفاء دخيل رشاد السلمي 10

 رانيفاطمه علي سعيد زه 11

 هيام مشبب جبار املطريي 12

 روابي سويد فراج العنزي 13

 أالء صفوق مزكي العنزي 14

 مسيه عاتق اليف احملمدي 15

 نورة عائض عويض احلربي  16

 اجماد وهق علي املطريي 17

 موضي علي ابراهيم احلوطي 18

 خلود  حامد  فضي احلربي 19

 زيق سعيد السليهيبغدي ر 20

 بشرى عبيداهلل عبداحلميد املصباحي 21

 رميا  مضحي  مهنا  العنزي  22

 سفانه فهد عايض البلوي 23

 افنان  عبدالعزيز  حممد عيد  اجلهين  24

 عهود تركي  ظافر الغامدي  25

 العنود سعود صالح املطريي 26

 الدوسري عبري  ابراهيم عبداهلل  27

 وجدان امحد عبداهلل الغامدي 28

 ميمونة  حممد ابوعوف  الطياري  29

 زهور ربيع سعد السلمي 30

 

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 تسنيم   سامل مطلق احلويطي 1

" موارد بشرية " " بكالوريوس " ختصص 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 08:25اىل  08:00الساعة ) السادسةالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 خلود عطاهلل جحيش احلربي 2

 شروق  عبداهلل  حممد املنصور  3

 علي حسني العمريريناد  4

 رميا عبداهلل حممد احلرابي 5

 تغريد زاكي غامن العنزي 6

 فاطمة سليمان حممد اجلربوع 7

 عائشة يوسف ابراهيم الشبيكي 8

 أثري عبداللطيف حممد الشيخ حسني 9

 طيف علي ناصر السرحان 10

 ريم خليف جضعان العنزي 11

 ر جعفريتهاني حسن ناص 12

 ابتسام السلوم  عساج العنزي 13

 خلود خالد عبدالرمحن اجلوهري 14

 لطيفه سامي علي ابوسعد 15

 وجدان جرب سعيد العنزي 16

 وجدان مروي السديري العنزي 17

 ساره  صاحل سعد املاجد  18

 زينب  عبد الوهاب  علي  العامر  19

 السلمي نور يوسف صاحل 20

 أمل محيد حطيحط الصبحي 21

 امنار فوزي عبداهلل مفيت 22

 هتون خالد مطر احلارثي 23

 صابرين النشمي قطيان الرويلي 24

 جزوى غازي محود  البقمي 25

 فاطمة صقر حجر الومسي 26

 روان خليف مسر  العنزي  27

 روال حامد بكر  العمري 28

 فاتن حممد  مرزوق  العتييب 29

 أروى عارف االمسر  الضلعان  30

 

  



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 ايالف حممد عبداهلل الشريف  1

" بكالوريوس " ختصص " موارد بشرية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 08:25اىل  08:00الساعة ) السادسةالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443االثنني )يوم 

 م13/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 امال مسعود خالد املالكي 2

 وفاء عبدالرمحن  عبداهلل  التوجيري  3

 اروى  محد عبداهلل  الوايلي  4

 ال مداوي جلني حممد ناصر 5

 اجلازي ناصر بليه القحطاني 6

 مها صلف دويس العتييب 7

 سهام إبراهيم زكريا حممد 8

 بيان سعيد حييى العمري 9

 اهلنوف عبداحملسن حممد الناجم 10

 نوف نايف ناصر احلربي 11

 امساء حممد راشد السليمان 12

 فاتن عبداهلل حممد الشهري 13

 حنان سعيد حممد القحطاني 14

 روان ناصر حممد النملة 15

 هديل عبداهلل ابراهيم اخلالدي 16

 عبري سليمان حممد النصيان 17

 منريه ابراهيم حممد العسيالن  18

 بشاير سفر حمماس املطريي 19

 ندى فريج عايض الدوسري 20

 نورة  خليل فهد أبااحلسن 21

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

مدقق شؤون 

 موظفني

 ماريه مشيقح عبداحملسن املشيقح 1

 " بشرية موارد " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443ثاء )الثاليوم 

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 افنان سعد  مطلق ال مجعان 2

 غدير امحد عبدالعزير املنصور 3

 أشواق  مسلم  هالل العتييب  4

 حذره مبارك عمر الصيعري 5

 روابي  نواف  عبيد  العتييب 6

 لي احلربي هيفاء  علي عا 7

 اثري ناصر سعد البخيت 8

 نوف عبدالرمحن سليمان السعيد 9

 رميا سليمان حممد اللزام 10

 دالل ذيب الفاضل القحطاني 11

 رويداء علي ناصر األمحري 12

 ميمونة منصور عبداهلل السيف 13

 وعد  شباب بريك العتييب 14

 يويزينب حممد امحد العل 15

 نوره سامي راشد السلطان 16

 خلود حممد عيد شديد العويف 17

 هديل حافظ امحد زكري 18

 يف سعود عبداهلل العتييب 19

 رهف خلف دعيبيل الرويلي 20

 هتون عادل حامد مارديين 21

 ملياء عبداهلل عطية السعيدي 22

 أجماد حسن راجح الشهري 23

 جواد  جابر  حممد املخيلدي ا 24

 أروى صاحل عبدالعزيز بن مسيند 25

 جواهر حممد ابراهيم اليوسف 26

 عهود  ظافر عبدالرمحن الشهري 27

 ريم  حممد عبدالعزيز املوسى 28

 رنا عبداهلل  عبدالرمحن  احلريشي 29

 يفء حممد  عبدالعزيز  اخلميس 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار وظيفةاختبار ل

مدقق شؤون 

 موظفني

 روان  أنس حسن  خاشقجي 1

 " بشرية موارد " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021افق املو

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 ناديه  الفحاط ماضي العنزي 2

 بشاير  عون  زامل  الشريف 3

 لولو صاحل حممد احمليميد 4

 عفاف محود يوسف املشيقح 5

 فريوز سعد عبدالرمحن املنصور 6

 رميا  عبداهلل  مشحن  البلوي  7

 محد عبدالعزيز العيونيرشا   8

 جنالء عوض اهلل  عواض احلربي 9

 فاطمه فرحان موسى املاجدي 10

 رناد سعد عبدالعزيز االمحدي 11

 أماني غدير صايل الشمري 12

 نوير  عبداهلل  دحيم  القنون الشمري 13

 دينا عبدالرمحن عبدالعزيز السحيباني 14

 د مكيمليس سامل حمم 15

 اهلنوف علي عمري العمري 16

 آرام يوسف عبدالعزيز الثنيان 17

 وجدان  عبدالكريم  عبداهلل  الفياض 18

 عهد سعد معتق املطريي 19

 نورة زياد شحيبان الرشيدي 20

 اهلنوف حممد سليمان املذهان 21

 جنود  صالح  محيدان الصاعدي 22

 فيحان احلربيوعد صاحل  23

 هند سليم عبدالعزيز احلميدي 24

 وجدان امحد منصور العضيدان 25

 مها ضبيان مسري الصقري 26

 فاطمه امحد حممد السويداني 27

 مالك سليمان صاحل الشعيل 28

 العنود حممد عبدالعزيز العصيمي 29

 عهود  حممد  فهد  السبيعي  30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار ار لوظيفةاختب

مدقق شؤون 

 موظفني

 نوره صاحل زيد اخلالدي 1

 " بشرية موارد " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 سناء محد عالي العتييب 2

 ابتسام مسلم هالل العتييب 3

 نوف ابراهيم سعد ابوحيمد 4

 أروى سعد عبدالعزيز الناجم 5

 مرام ناهر  معيوف املعبدي 6

 خلود  دخيل  جبري  السلمي 7

 مشعان العنزي ساميه زبن 8

 حصة سليمان  ابراهيم النملة 9

 اجنود عبدالرمحن حممد السدير  10

 منريه نايف ماطر احلربي 11

 صباح  حممد  مسفر احلارثي  12

 نور جمدي حممد زارع 13

 شيخة يوسف ابراهيم البابطني 14

 صباح عثمان علي الرشيدي 15

 امد  الرويلي بامسه صاحل  ح 16

 رهف حممد حنيظل اجلحيش 17

 مساهر سليمان عبدالرمحن الفايدي 18

 مشاعل عبداهلل محد امليين 19

 غرام  مفلح مرزوق العنزي 20

 وصايف  صاحل  عبداهلل  احلنيطي  21

 شذى  رافع عايد السبيعي 22

 جنالء منصور أمحد امللحم 23

 لي سليمان البحرانيسارا ع 24

 نوره ذويب رجاء  الرشيدي 25

 مها سعود سامل الطريري 26

 نهى أمحد عبداهلل الغامدي 27

 امساء عطاهلل ربيضان العنزي 28

 منال حمياء غالب العتييب 29

 منال حممد سليمان العسريي 30

 

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

مدقق شؤون 

 موظفني

 ميعاد عطيه عبداملعني اجلربتي 1

 " بشرية موارد " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات   املكان:

 هدى علي حممد املغيولي 2

 عبري  حممدصاحل وصل  العويف  3

 دميا حممد سعد الدوسري 4

 وئام علي صاحل الفريدي 5

 ساره خالد جخري الدوسري 6

 هديل عبداهلل حممد الضيدان 7

 ميسون مريزيق سعدي املطريي 8

 د هاشم املناشيمروج حمم 9

 أنوار حممد معتوق السعيد 10

 رقيه عايض عوض اهلل احلربي 11

 بدرية  غالب محد القحطاني  12

 فاطمة علي حييى القحطاني 13

 منال مسلم  نويفع  احلربي  14

 نهال عبداهلل بركات باوزير 15

 هياء  عيسى حممد بن دريهم 16

 س مقعد البقميهديل هبا 17

 هيفاء سعد عبداهلل بن خالد 18

 هال  نازح رحيل العنزي 19

 ربى  خالد  عبدالرمحن  بن عثمان  20

 مشاعل خالد سيف السيف 21

 البندري علي عشوي الشمري 22

 جنان ناصر عبداهلل الغفيص 23

 اهلنوف ابراهيم حممد السلمان 24

 ان راشد احلوشانساره سلم 25

 منرية  عبدالعزيز حممد الشريف 26

 دنا عيسى عبدالرمحن الزبن 27

 شيماء خالد سعد العقيلي 28

 نورة عبداهلل حممد آل تويم 29

 مها مجعان أمحد آل حجر 30

 

 

 

  



 الختبارموعد بدل االختبار ومكان ا الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

مدقق شؤون 

 موظفني

 ندى عبداهلل سالمه السمريي 1

 " بشرية موارد " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 رهف عبداهلل سليمان السكاكر 2

 أبرار  عبداهلل  حممد  القريقري 3

 ساميه  ثامر مزعل  الفقري  4

 مرام حممد حسن القرني 5

 لطيفه عبداهلل خالد احللييب 6

 دعاء  غويزي غازي احلربي 7

 ملياء حممد شفلوت الزهراني 8

 إيالف امحد سامل العنزي 9

 ندى عبداهلل حممد العبدلي  10

 شروق  أمحد  علي الصبحي  11

 بشائر أمحد حممد احملمدي 12

 منار حممد عبداهلل  السحيمي  13

 ساره حممد عويضه املري 14

 فاطمه ظافر عبداهلل الشهري 15

 فاطمه عادل حبيب احلجي 16

 اميان حميالن شاهر العنزي 17

 معيوف  حممد البقمي  نوف 18

 هديل امحد هاشم حلواني 19

 فاطمه جواد امحد الرباهيم  20

 مساهر  عبداللطيف  حممد القحطاني 21

 ساره عويلي عالي املعبدي 22

 نوف ماجد حنيف القحطاني 23

 دانه  حسن  أمحد  الشهري  24

 ريم مرزم خبيت العماري 25

 ليمان سابح احلربيرهف س 26

 مسيه حممد راشد آل سعيد 27

 رميا  سيف ناصر السيف 28

 اهلنوف فهد عويد  الرفاعي 29

 جودي محييد عبداهلادي املزروعي 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

مدقق شؤون 

 موظفني

 عواد  مسران  الرشيدي  امل  1

 " بشرية موارد " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 راوية  معيص  حممد  الشرابي  2

 اجماد مقبول عواض الثبييت 3

 أصايل حممد اليف املولد 4

 أماني تركي عبداهلل الغامدي 5

 روبى صاحل ابراهيم  الغامدي  6

 سوسن  مزروع حيدر الشهراني 7

 امساء عبداهلل سلطان الشيخ 8

 مي عايض عرميط السلمي 9

 اثري مبارك حممد املسردي 10

 حنان حممد عبدالرمحن آل مسيعد 11

 هاجر سليمان عبداهلل احمليميد 12

 ساره حسني أمحد الزهراني 13

 يف عبدالرمحن حممد الديري 14

 نورة بندر مبارك الثويين 15

 هيا عبدالعزيز عبداهلل اجلعيثن 16

 شيماء عبدالرمحن قبالن الثبييت 17

 مد بوخوهخوله عبداللطيف حم 18

 بيان صديق حممود احلداد 19

 مشاعل حممد عبدالعزيز السليم 20

 شيماء  صاحل سويهر السلمي 21

 وعود امحد حسني الزهراني 22

 بشرى امحد محدان الغامدي 23

 رغد حممد عبدالرمحن العبدي 24

 روابي سعد عنية اهلل املزروعي 25

 يدي رشيدان الرويلييامسني احلم 26

 ماريه عثمان عطيه السلمي 27

 امنه مصطفى حممد العربي 28

 مريم نافع ليلي العنزي 29

 طيف علي جريد العنزي 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

مدقق شؤون 

 موظفني

 محد الزمامياجلوهره ناصر  1

 " بشرية موارد " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 رغد حسني حممد اهلندي 2

 مد املغيديوجدان  سعد حم 3

 سارة سعود عبدالرمحن اجليبان 4

 بشاير  عبدالعزيز ناعم املطريي 5

 هياء حممد سيف السيف 6

 منارق  عبداهلل  عبدالقادر فالته 7

 مزون فهد عبداهلل اجلرجري 8

 شروق وليد عمر سحرتي 9

 ساره عادل سعد امليدني 10

 لرويليرشاء مساعد شايز ا 11

 آمنه  حامد عبداهلل  احلامد  12

 مساح سعيد حممد احلاج علي 13

 خوله وصل اهلل سامل الصبحي 14

 صاحله عبيد مرتوك الرشيدي 15

 شادية حممد عبداهلل املالكي 16

 سديم ابراهيم عبدالرمحن السالمه 17

 نوره حسن عجب املطريي 18

 مبارك القحطانيحصة منصور  19

 ريم باشان رشيد الرويلي 20

 رزان حامد حممد احلازمي 21

 رحاب عقيل العاصي العنزي 22

 مريم حسني حممد مغربي 23

 املها عبداهلل عبدالرمحن الغامدي 24

 فاطمه امحد هاشم اهلاشم 25

 ريانه كاسب األمسر العنزي 26

 د خياطامساء طلحه حمم 27

 هيفاء نايف جعفر السبيعي 28

 نوره  حسن حممد القحطاني  29

 نوره حممد علي امللحم 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

مدقق شؤون 

 موظفني

 العنود  حممد عيسى العويس 1

 " بشرية موارد " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 مها سليمان راضي احلمد 2

 نوره علي بدر احلربي 3

 فاطمه علي رشود العود 4

 اثري عثمان براهيم  اجلالجل 5

 اروى حممد عبداحملسن اهلبدان 6

 اجلوهره عبدالرمحن حممد القب 7

 احالم عزيز عوض احلربي 8

 نوره عبدالرمحن حممد احلوشان 9

 بيان سليمان عبداهلل  السلمي 10

 أروى سعد حممد العجالن 11

 فساره حممد عبداحملسن اخلل 12

 أمل عبداهلل ابراهيم السعوي 13

 أشواق حامد صاحل السفري  14

 مشاعل فنيس شليل العتييب 15

 نوره سامل  قويفل  السهلي  16

 هيله إبراهيم ناصر  الصبيحي  17

 رؤى منصور عيسى اهلديان 18

 منى رابح عويش املطريي 19

 ريم  رابح عويش املطريي 20

 رهف حممد عبدالرمحن التوجيري 21

 امساء فهد فريح العنزي 22

 مها فهد عبداهلل السنان 23

 هند عبدالعزيز حممد السويلم 24

 روان فهد سعود العصيمي 25

 شهد عبدالعزيز محد بن جريد  26

 نوره صاحل فهد العتييب 27

 ريم  عبيداهلل  عايد املطريي  28

 نهلة متعب عايد املشرايف  29

 امساء منور عويض املزيين 30

 

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

مدقق شؤون 

 موظفني

 مها صاحل  سليمان  الشماسي 1

 " بشرية موارد " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة ملوعد: ا

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 مالك نادي بردان الرويلي 2

 مرام ابراهيم حممد اهلزاني 3

 إبتهال سامل محد الصاعدي 4

 نزيأماني فليح خليف الع 5

 رهف ابراهيم عبداهلل الردادي 6

 بدور عبداهلل  سعيد  املالكي 7

 وفاء  امحد  حممد  عبدالكريم  8

 سجى شاكر معتوق الشيخ 9

 منرية عبدالعزيز علي السامل 10

 خلود عطية مسلم املسعودي 11

 مها نافع سعدون  العنزي  12

 الطريفي هديل عبدالرمحن صاحل 13

 عائشه خليف سعد الشمري 14

 حصه فهد عبداهلل العويدي 15

 عهد حممد سعيد القاضي 16

 حنان  رده  خبيت  احمللبدي  17

 زينب حممد ابراهيم  النخلي 18

 غاده خالد علي املرشد 19

 عنود عبدالرمحن عبداهلل الصالل 20

 الغروي احلوراء فضل عبداهلل  21

 روان عذيان عامق العنزي 22

 منال عبدالرمحن ثواب العتييب 23

 عائشة  ايوب امحد  العجالني  24

 روان ناصر  عبداهلل بن عيد 25

 ساره يوسف عبداحملسن امللحم 26

 هند عبدالرحيم  عبيداهلل  العويف 27

 وجدان عبداهلل حممد زاهر 28

 تركي سعد الرميحسحر  29

 عبري مرزوق دغيليب العتييب  30

 

 

  



 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

مدقق شؤون 

 موظفني

 آالء حسن حامد الثمالي 1

 " بشرية موارد " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) لثانيةاالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 جنوى  عطية  درويش اخلميسي 2

 هاجر موسى امحد الزهراني 3

 ضي  سالمه هدمول  العنزي 4

 أشواق دعاس مكمي العنزي 5

 علي  محيد  السلمي   أمساء 6

 حصه عبداهلل عبداحملسن  الطريقي  7

 انغام سلطان نهار العتييب 8

 هتاف سليم سامل احلافظي 9

 مروة غازي اليف األمحدي 10

 امل عبداهلل عواد احمللسي 11

 مسيه سليمان عبدالرمحن الرشيد 12

 مشاعل سليمان حممد اخلضريي 13

 هيا عبداهلل  ناجي اجلهين 14

 رهف  سامل عويد الشمري  15

 وضحى خالد علي العيدي 16

 روىل جابر حممد القرني 17

 رزان عبداهلل سليمان احملمد 18

 عبري ناجي  شحات اجلهين 19

 مروه حممد معتاد احلربي 20

 سنيده  عائد عطااهلل السلمي 21

 فهد العريين شهد حممد 22

 أفنان عبداهلل علي كوكو 23

 العنود عبدالعزيز حممد املسيند 24

 وجدان سوري مهنا اجملالد 25

 امريه عايض قبيان املعبدي 26

 عهد نايف حسني السبيعاوي 27

 هوازن حسني جابر اجلريف 28

 سكينه حممد ناصر احلاجي 29

 مد سنهاجلوهره حييى حم 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

مدقق شؤون 

 موظفني

 سلطانة امحد صاحل الزهراني 1

 " بشرية موارد " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء ) يوم

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 مرام حسن علي الشهري 2

 تهاني مسعود مريشيد الرويتعي  3

 انوار  قاسم  حممد الطويلعي  4

 نشوى  شكري  عابد  الكنيدري  5

 نوال  عبدالعزيز صاحل العمري 6

 جديع مفلح العنزيرغد  7

 زينب علي حسني احلسن 8

 علياء صاحل عليثه القاضي 9

 نوف صاحل  حممد احلجي 10

 حنان عبداهلل مكازي العنزي 11

 سحر حممد راشد العقيل 12

 اجلازي  مخيس  منديل  الدوسري 13

 ساره  وصل  نافع  احلربي 14

 شهد علي حممد الفاحل 15

 عهد  محدان  ظاهر العنزي 16

 هدى موسم خامت العتييب 17

 مرام حميسن  حمسن  احلصيين  18

 البندري عبدالرمحن حممد اباحسني 19

 جود سعود عبدالعزيز السليم 20

 جنالء فهد حمسن احلربي 21

 هيله محد عبداهلل اجلديعي 22

 ريم خالد عمري التمامي 23

 شروق طالل مسعود االمحدي 24

 رندا علي حسني الزهراني 25

 حليمة  عبدالوهاب  عبده الصومالي  26

 امنه عثمان عبده الربعي 27

 روبي  سالمه مرشد العنزي 28

 رغد فهد  عبداهلل ابوسبيحه  29

 بشائر  سعود  مساعد  البلوي  30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط اشحع للدخول لالختبارامل اختبار لوظيفة

مدقق شؤون 

 موظفني

 جنود عايش عبداهلل العنزي 1

 " بشرية موارد " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 العنود سعود عبدالعزيز  بديوي  2

 جوهره دخيل اهلل خويتم املطريي  3

 عذاري  عبداهلل حممد الرشيدي 4

 االء خبيت عبداهلل الزهراني 5

 اسرار عبيداهلل عبداهلل البشرى 6

 هيفاء خلوفه علي اخلثعمي 7

 أمسهان مساعد مفرح العنزي 8

 مهره سعد عرجان السهلي 9

 افنان صاحل غازي العصيمي 10

 عائشه محدان معال الذروي 11

 نوال حييى فرج الزهراني 12

 ماجده خليفه جميديع السلمي 13

 جنالء عبدالعزيز ابراهيم الزايدي 14

 يشروق سعيد غرم اهلل  الزهران 15

 دالل راضي بستان العنزي 16

 غادة حممد عجيان اجلهين 17

 منال محدي حامد العصالني 18

 ليلى عبداهلل جهز البقمي 19

 رغده امحد فوزان الفوزان 20

 دالل مبارك رجاء اهلاجري 21

 بشرى مستور مرشد احمللبدي 22

 اهلنوف مديين هادي الزيادي 23

 ساميه فنيدان طليحان الشلوي  24

 رميا ابراهيم عبدالعزيز الشربي  25

 منار  سعد عبداهلل الفرحان 26

 نورة  عوض  خالد  املطريي  27

 مها هاشم عوض الشهري 28

 عبري عوض سعدون املطريي 29

 بتول ابراهيم عبداهلل العتييب 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط  للدخول لالختباراملاشحع اختبار لوظيفة

مدقق شؤون 

 موظفني

 هيا بداح حممد البداح 1

 " بشرية موارد " ختصص " بكالوريوس "

 " جدا جيد " مؤهل وتقدير

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 منرية وليد حممد العرفج 2

 نوره   مقبل  عبدالرمحن  املطريي  3

 فاطمة ناصر فيصل الفيصل 4

 أمل سيف عبداهلل العريفي 5

 هناء مقبل سيف السلمي 6

 مها عبداهلل هالل البدراني 7

 عنزيبشاير  ابراهيم  شويش ال 8

 فهده سلمان فهد الفراج 9

 رغد  عبدالعزيز علي  البليهي  10

 هال خلف  فالح املوكاء  11

 الطاف خلف عقيل الدهمشي 12

 اجماد عبداهلادي زعال  العنزي  13

 بيان  علي حممد التميمي 14

 ساره  حممد عبداهلل  الدليم  15

 لعتييبسجى عبداهلل قاعد ا 16

 غاده صاحل عبداهلل العمرو 17

 رميا سلطان تركي العبداهلادي 18

 املها سعود محد الدوسري  19

 اروى صاحل عبداهلل اللحيدان 20

 أمساء عبدالرمحن محيد احلربي 21

 شوق بدر يوسف احلربي 22

 غيداء تركي عبدالعزيز الرتكي 23

 هلل وداعهشهد سامل عبدا 24

 رحاب حسن عبداهلل احلسن 25

 نورة حسني صاحل اخلربوش 26

 مها هذال شبيب الثبييت العتييب 27

 رهام عطيه جروان النزاوي 28

 وعد صالح علي النفجان 29

 أماني حممد فهد الدوسري 30

 أشواق صاحل هزاع املخلفي  31

 ديمريم حميسن ربيع االمح 32

 مدى عبدالعزيز عبداهلل البشري 33

 ابتهاج سعود عبداهلل الشالش 34

 مسر محيد أليف احلربي 35

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 فاطمة مناحي زامل  الشهراني  1

" إدارة مكتبية "  " دبلوم كلية تقنية " ختصص

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 جوهره خالد هادي ال فهد 2

 مريم  شجاع سراج السلمي 3

 لعزيز فهد اخلريفسارة عبد ا 4

 تهاني ماجد حسن العتييب 5

 هنادي  سهل  حممد  الدوسري  6

 جيداء بركوت سعد كعيب 7

 فايزة سفر شجاع الغامدي 8

 شهد فارع فهد القحطاني 9

 نهى  عبداهلل  ابراهيم  الشيبان  10

 نوره عبدالرمحن  سليمان الفهيد  11

 م عاشور الشريففاطمة هاش 12

 شريفه حممد خليوي املطريي 13

 حنان  حنس حبيب املطريي  14

 تغريد محدان حامد العلياني 15

 بدور  خضر  سليمان  الضيويف  16

 رغد محد حممد الكنهل  17

 وجدان دهيس مرتك القحطاني 18

 هديل  فيصل  ابراهيم  عيسى  19

 ى عبداهلل  الرشدانسارة مصطف 20

 مالك  فهد سامل  العصيمي 21

 رهام  منري  عايش  املطريي  22

 ساميه  فالح  مبارك  احلقباني  23

 مي صقر عايض املطريي 24

 اروى ابراهيم سعد الدوسري 25

 

 

 

 

 

 

  



 ومكان االختبارموعد بدل االختبار  الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 اجماد  جمدي  معيوف الثقفي 1

" دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياض بالكلية التقنية للبنات املكان: 

 جمد حممد عبدالرمحن الراجحي 2

 عهود خالد حممد الربدي 3

 نهى سعود بركات اجلعيد 4

 سهام جريد خالد الضبيب 5

 شيخه سعد عبداهلل  بن عون  6

 هياء راشد عبداهلل ال مجعه 7

 مدحيه مسعد  سعود  الرشيدي  8

 ريم  هليل منور احلربي 9

 روان  عاصم  عاصم  املطريي 10

 اماني عبدالرمحن وصل اهلل الثبييت 11

 علياء سعد عبداهلل الغامدي 12

 شروق عبداهلل عواد اجلهين 13

 فاطمة  حممد امحد البارقي 14

 روان  عبداهلل  نزال  العنزي  15

 اشواق خلف رحيل العنزي 16

 ربيفاطمه امساعيل زكي احل 17

 رهف امساعيل  امحد دهاس 18

 وجدان راشد مرشود املطريي 19

 نوف مطلق حممد اخلضران 20

 ساره حممد فايح العتييب 21

 ذكرى  حممد  صاحل  تكروني  22

 منى حممد مسلم العتييب 23

 بدور رجعان  عبداهلادي احلربي 24

 رحاب محدان عبداهلل الشمري 25

 حصه مجعان عبداهلادي  عبداهلل 36

 منال مسعود عوده املرواني 27

 فوزيه سعود عبيد الصليح 28

 سوزان  علي  حسن  كعيب  29

 نهالء  فرحان  عشيان  احلازمي 30

 

 

  



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 عد اداريمسا

 شادن عبداللطيف سليمان بن دريهم 1

" دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 اره فهد سامل  اهلواملهس 2

 ابتهال يوسف عبداهلل العويس 3

 مها فائز عبداحلميد الغامدي 4

 ازهار  عبدالرمحن حممد السدير  5

 غدير شامان فهاد الشمري 6

 شريفة  علي حيي قرواشي 7

 زينب طحيمر  عيد العطوي  8

 فاطمه ابراهيم عايش املسيليم 9

 ل سليمان قاسم كريريهدي 10

 اشواق  فالح  حشان  الكربى 11

 زهرة حسني عيسى العبود 12

 رهف  امحد حييى معشي 13

 وضحاء حممد فهد القحطاني 14

 دالل  عويش  فالح  املطريي  15

 نوره  موسى  مسفر  الدوسري  16

 لطيفه رشيد نايل الشمري 17

 ايع  الشهراني منار حممد ش 18

 فاطمة أمحد عبداهلل العجاري 19

 ميعاد  حسن صدقه خطيب 20

 رقيه حسني صاحل الشواكر 21

 رغد حامت امحد الغامدي 22

 عادله حممد ميثان الفيفي 23

 مسا ابراهيم صاحل الدخيل 24

 سعداء سعد حممد الشمري 25

 ز بن ذياباشجان عبداهلل عبدالعزي 36

 مسر  زبن  حممد الشمري 27

 هديل عبدالرمحن عبداهلل احلربي 28

 أمامه حممد عبدالرمحن الشايع 29

 منى مرزوق فرحان العنزي 30

 

 

  



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 البلوي مها محاد عيد 1

" دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 مرام  فهد صقار الرويلي 2

 مبارك  سعد ال هاللغيداء  3

 افتان  سوري  دبسان العنزي  4

 منى محد مشنان  ال مبارك 5

 مريم  العاصي  رحيل  العنزي 6

 وجدان  عبدالرمحن  محد  السنيد  7

 ورده سامل ناجي اجلهين 8

 امواج معجب فهيد الدوسري 9

 رشا عبداللطيف  عبيد املالكي  10

 ه صاحل عبدالعزيز التوجيريغاد 11

 مناير حامد امحد احلجي 12

 رهف  مخيس  سالمه  العطوي  13

 روابي دخيل مبارك ال ذيبان 14

 ملى النوري هليل العنزي 15

 البندري خالد  بدر احلربي 16

 أنوار رحيل  رحيل العنزي 17

 فاطمه راشد زيدان  الدوسري 18

 رة إبراهيم عبداهلل  الدهامسا 19

 نعيمه  مسفر نوار النفيعي 20

 أيات محد عبداهلل  اخلواجه  21

 رمحه  عبدالرمحن  حممد  االمسري 22

 إهلام  سعد  سعيد  العمري  23

 زهراء  امحد  طاهر  الزقعان  24

 ميعا فواز مقبل الشمري 25

 زازي نوره عبداهلل  حممد  ه 36

 أمل عبداهلل  سليمان  األحيدب  27

 العنود فهد عبدالعزيز  اجلريسي 28

 أمل  حسني  حاسن  الطلحي  29

 وعد عويض عوض اهلل  اجلابري 30

 

  



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 علي  آل املشخري   ود  سيال 1

" دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 رضيالعنود عبداهلل مرضي آل م 2

 اخالص عبدالعزيز  فهد احلمد 3

 خلود بركه عيد الرشيدي 4

 مريم  حجي  علي املخيدير  5

 نوره حممد ابراهيم آل عصفور 6

 مالذ عبداهلل حممد السعيد 7

 ريهام خليل سليم  العطوي 8

 عيده سعد املطوع العتييب 9

 نشمية مناء نامي املطريي 10

 امتنان سند ابراهيم السنيدي 11

 اهلنوف حممد عتيق العتيق 12

 سكينه ابراهيم عبداهلل احلاجي 13

 دالل غنيم  غامن العنزي 14

 نوف خالد شاوش مقبول 15

 إمتنان علي سليمان البلوي 16

 ميعاد  علي  حممد  واليب  17

 امساء عابد مشوح العنزي 18

 م ناصر حمنس اليابسيري 19

 زهراء علي حسني املوسى 20

 رندا ركيان عيد العنزي 21

 مرزوقه  عيد عيد الشمري 22

 شهد  منيف  عنان  املطريي  23

 رغد سامل رازح العمري 24

 روابي  عبداهلل  فائز  االمحري  25

 مشاعل  مهيزع  حممد العنزي  36

 عبدالرمحن موسى الزهرانياجلوهره  27

 ديم عبداهلل عبدالعزيز السنيدي 28

 زينب علي صاحل السماعيل 29

 تهاني علي مسعود العواجي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 هند سعد محدان العتييب 1

ة تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " " دبلوم كلي

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 أروى عوضه حامد الغامدي 2

 السويد ريناد  إبراهيم  عبداهلل   3

 منرية بدر خالد احلميد  4

 رغد حممد أمحد الطيار 5

 نوره مفضي فهيد البلوي 6

 عهود  عبداهلل  عيضه احلارثي  7

 بشاير حسني طاهر البحراني 8

 بيادر بدر حممد العنمي 9

 هديل سليمان مقبول البلوي 10

 فايزة امحد حممد العيسى 11

 كينة حسن حممد الدالويس 12

 روان سليمان دعسان العنزي  13

 أمل خالد حممد العنزي 14

 ملياء عبداهلل  عبداهلل البخيت 15

 ديم فرج جري الشمري 16

 ريم امحد عبداحملسن السلوم 17

 منى يوسف عبداهلل الدويش  18

 ريناد  عبدالعزيز علي الشهري 19

 ى مسفر عبداهلل اهلزاعأرو 20

 تهاني علي ناصر الرباك 21

 اشواق حامد محاد الزنيين 22

 اجماد رشيدان مسار احلربي 23

 مجايل موسى علي احلربي 24

 منال مساعد غامن احلربي 25

 نوره حسني ناصر اجلاسم 36

 منى حممد ناصر  احملمسه 27

 اهيم العقيليجنيبه عبداهلل ابر 28

 مرام حممد سعيد اخلثعمي 29

 منريه مسفر جسار السبيعي 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 مها عبداللطيف عايض احلربي 1

" دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " 

 " جيد جدا " وتقدير مؤهل

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 وفاء نافع صويدر العنزي 2

 منال  محد حسن القحطاني  3

 مرام حزام سعيد القرني 4

 عميش اجلعيد عائشه جابر 5

 عبري اليف ساهج العنزي 6

 مساح  عبداجلليل عيداحملسن العبداهلل 7

 بتول جعفر سلمان بوصبيح 8

 رذاذ صاحل حممد اجلنيدل 9

 سلمى فهد عبداهلل السبيعي 10

 عبري  ابراهيم  عبداهلل  العريفي  11

 سارة  عبداهلل عبدالعزيز  العمريي 12

 افراح امحد علي جعفري 13

 بثينه عبده سعيد االمحري 14

 رندا محود صنيدح احلربي 15

 فايزة جابر حممد هزازي 16

 مودة حممد فارع حممد 17

 افنان حممد فالح احلربي 18

 سحر صاحل عليان البلوي 19

 منار عبدالرمحن داود املسعود 20

 ط الشمريمنال فهد ملقا 21

 كوثر عبداهلل علي احلجاب 22

 هبه مسري  عبدالرمحن  الفهيد  23

 اماني عبداهلل عبدالعزيز بن ذياب 24

 احالم حممد عبداهلل العمري 25

 لولوه حممد عبداهلل التويم 36

 منى محدان فرج النفيعي 27

 شوق  رمضان  نزال العنزي 28

 ر هادي الدوسرينوفه عام 29

 امواج فهيد فايد الرشيدي 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 هياء مفرج سعد الدوسري 1

" دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) بعةالراالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 ريم عايض ناصر القحطاني  2

 أمل مسفر ضيف اهلل الغامدي 3

 ميعاد عبدالرمحن  عبداهلل  احلماد 4

 سارة عبدالعزيز سليمان السهيل 5

 مريم حييى موسى ساحلي 6

 منرية عبده عبيد اليوسفي 7

 رقية  ماجد عبداهلل  اخلالقى 8

 نهال صاحل عبداهلل الرقيعي 9

 اريج  عبدالعزيز امحد الزهراني 10

 دعاء  عبداهلل علي البخيت 11

 مجيله جابر حممد هزازي 12

 جيهان  حسني علي بوعلي 13

 سلطانه فاحل غازي املطريي 14

 روان محود سليمان البلوي 15

 زينب  عبداهلادي راجي الشمري 16

 نوره  عبداهلل محد احلامد 17

 عايشه صالح عبدالرمحن الشويهني  18

 مروه منصور عوده اجلهين 19

 أمل عيسى حسن اخليربي 20

 امساء  شامخ  جزاع  الراشد 21

 روان كريم ساكت العبد 22

 رهف  سفر  خلف  اجلعيد  23

 اثري سعد عياد العنزي 24

 نوره ماحل جفال الظفريي 25

 ملياء عبداهلل عبدالصمد الكاتب 36

 سلمى  مشبب صاحل  القحطاني  27

 ريهام سعد علي الشمري 28

 خلود خلف علي العمري 29

 سامل العنزي شهد مقبل  30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 بيادر فهد مسري الفهيدي 1

" دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 ًءمسا( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 امل  سامل  عودة  العنزي  2

 رهف ابراهيم  علي  السيد 3

 نهال حممد عبداهلل الدوسري 4

 اهلنوف مذكر فهد اهلاجري 5

 زينب  محد حسن احلسن  6

 شجريان العتييب العنود تركي 7

 ميعاد عبداهلل  جاراهلل  الغالب 8

 هنادي سعد صاحل الوتيد 9

 رقيه  حسن  امحد  الناصر 10

 رزان حممد محدان البلوي  11

 هيفاء عايض شديد املطريي 12

 ريم سبهان مخيس املطريي 13

 ساره حممد علي آل ذيبان 14

 اهلبريي نوف شلويح  ماطر 15

 ريم  رشود  راضي الرشود  16

 غادة  أمحد سليمان  الغرييب  17

 سلوى  سامل  ابراهيم  الشمراني  18

 هديل  متعب عبداملنعم  احلربي 19

 جمد  صالح  حممد  السعيد 20

 معالي عبدالرمحن جزاع  عطيه 21

 نوره مفلح علي العنزي 22

 بداهلل  سامل  اجلهين عبري  ع 23

 روابي  حمسن  سبيل  الرشيدي 24

 اهلنوف حممد أمحد  الفيفي  25

 شروق  موسى  حممد البلوي  36

 روان محيد  ناصر الدوسري  27

 مساح  عايض  عايض  السعدي  28

 هدى  رشيد  صاحل  الشالش 29

 ابتهاج حممد عويزم اجلعيد 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 والء راكان عبيد العنزي 1

" دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 وجدان أمحد صاحل الفهيد 2

 جند سعيد حممد الشهراني 3

 افنان علي مصلح املطريي 4

 رضيه يونس عبد اهلل الصايغ 5

 ثريا عبداخلالق حممد  الصوالن 6

 ملكه سعود عبدالعزيز الربيش 7

 هاجر عبداهلادي عبدرب الرسول الغامن 8

 منرية أمحد عبداهلل العجاري 9

 شهد سامل عبدالرمحن الزريقي 10

 نوره راشد عبداهلل املسلم 11

 ليلى حممد سعييد الشهراني 12

 ساره حممد محد احملمد 13

 افراح صاحل عايض الرشيدي  14

 اجمليد احلاجييسرى عبداحملسن عبد 15

 شروق أمحد عبداهلل احلازمي 16

 هياء  حسني سامل القحطاني 17

 حنان طويلع بتال املطريي 18

 مجال مبارك زيد الشمري 19

 حوراء عبداحملسن عبداحلميد البوعلي 20

 لولوة فهد عبداهلل  النويصر 21

 رميا فالح معيض النفيعي 22

 علي عبداهلل العامر فاطمة 23

 حوراء حسن عبداهلل بالعيس 24

 هناء حمسن عبداهلل الشمري 25

 أمرية  محود  مسعد  العنزي  36

 روان حممد احلميدي احلربي 27

 نوره يوسف عيسى بوخوه 28

 وضحى تركي حمسن ال بريك 29

 ملى خليف نافع احلربي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار ةاختبار لوظيف

 مساعد اداري

 ريم عبداهلل حممد احلبيب 1

" دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021وافق امل

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 أريج عبدالعزيز عبداهلل الفاحل 2

 اجلوهره علي حممد حابش 3

 فاطمه حممد خليل احلسن 4

 رهف عبدالعزيز  شديد الردادي 5

 ريناد زعل مسفر السحيمي 6

 مريم مفضي سامل اجلهين 7

 حسن القرشيلوجني خالد  8

 نوره عبدالرزاق  خالد الدباس 9

 مرام يوسف راشد الرحيلي 10

 فايزه سلطان غازي البقمي  11

 ريوف حممد حميسن  املزيين  12

 زينب  حممد علي السلطان 13

 آسيا صاحل امحد اخلميس 14

 افنان حسني عبدرب الرسول  بوعريش 15

 علي النجعي أماني ناصر  16

 طرفه  فهد علي  الربيدي 17

 بدره جاسم حممد اجلاسر 18

 أفراح إبراهيم عبدالعزيز احلبيب 19

 نهى عايد شاهر  الشمري 20

 منال  حربان  صياح  العزيزي 21

 لطيفه بدر مسري احلربي  22

 عائشه خامت شهوان الزهراني 23

 د خرميهيام مروعي حمم 24

 املها صاحل حسني العساف 25

 مريم محد  فايز الفايز 36

 سديم منصور عبداهلل  احملمود 27

 امينه فاحل حممد احلربي 28

 سعدى سعود دعدوش  الشمري 29

 امل عبدالرمحن مربوك مربوك 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 نوال مخيس سامل البلوي  1

" دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياضالتقنية للبنات  بالكلية املكان: 

 رهف  فريج عويضه البلوي 2

 العنود  فهد  مرضي  اخلمعلي  3

 رميا ابراهيم مسفر احمليميد 4

 اشواق سعود رغيان احلربي 5

 يامسني عبدالرمحن  منيف املطريي 6

 فاطمة صاحل حممد ال سويلم 7

 سارة عقاب محاد الشمري 8

 علي يوسف احلسنفاطمة  9

 شهد  عبدالرمحن عبدالعزيز الفهيد  10

 رناد عبداهلل راشد املقرن 11

 شيماء بدر عيسى احلربي 12

 رغد عبد العزيز عالي املزيين 13

 صابرين عمر حييى اليحياوي 14

 رهف عبد اهلل عبد الرمحن الطلحي 15

 طيف فواز سند احلارثي 16

 شيخه حممد يوسف الناصر 17

 سهام سعيد امحد الزهراني 18

 ريم موسى عبدالعزيز الدخيل اهلل 19

 ريناد مهدي  يسلم  العمري 20

 امنة جدعان جوال العنزي 21

 مريم عبداجلليل علي  البوعلي 22

 افراح محيد سطام العنزي  23

 مها مكمي سويلم  العنزي  24

 مشاعل  قرميي  عنيزان  العنزي  25

 امل حميميد مريبد العنزي 36

 منوه  عايش  جدعان  البلوي  27

 منار عوده هالل  العنزي  28

 زينب امحد عبد رب النيب املطوع 29

 ريم  علي بشري البلوي 30

 

  



 ختبار ومكان االختبارموعد بدل اال الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 جند حممد دخيل العتييب 1

" دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياضنات بالكلية التقنية للب املكان: 

 واليف حممد امحد العنزي 2

 دارين محود عوده العشريان 3

 اثري حممد علي البلوي 4

 سارة سامل  فريح  الشمري  5

 هيفاء عبداهلل  فهد  القحطاني  6

 هيفاء مهل مقبل العنزي 7

 يف  تركي عبدالعزيز  العجالني 8

 ملقرياجماد ابراهيم عبداهلل ا 9

 العنود خالد عبداهلل اليعيش 10

 فاطمه  فضي  عبداهلل العنزي  11

 نوال  حممد  عطاهلل  العنزي  12

 نوف  حممد عبداهلل  ال مرزوق  13

 خواطر فهد عبيد املفرح 14

 شهد امحد علي  الزهراني  15

 فاطمه جاسم طاهر املخيدير 16

 يت الرويليمنى حممد سب 17

 مريم صاحل بصري الشمري 18

 مرام فهد محد احلجيالن 19

 رهف سلطان  ملفي النفيعي 20

 وضحاء مقبل  عايد العنزي  21

 رحاب صفوق مزكي العنزي 22

 رمحه عبداهلل سامل الشهري 23

 بشائر  ظبيب  مشقل  الشمري  24

 نوره سامل حممد النوشان 25

 مروه ابراهيم صاحل العريفي  36

 وعد خالد  سعد  اجلهين  27

 روان سالمه سليمان السعيدان 28

 فاطمة جواد عبداحلميد الغدير 29

 مرام طالل مسيمري العتييب 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 اعد اداريمس

 

 افنان جايز جهز احلربي 1

" دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 08:25اىل  08:00الساعة ) السادسةالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443الثالثاء )يوم 

 م14/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 ل محدي اللهييببيان  طال 2

 رغد منيف فهد احلربي 3

 طيف جلوي سعيد املطريي 4

 منريه مصلح دغسان املطريي 5

 نوف تركي عياده العنزي 6

 بشاير  ضايف  عماش الشمري 7

 جلني عبدالرمحن  حممد  العيسى  8

 مريم علي صاحل القنرب 9

 حصه عبداهلل امحد احلربي 10

 ربى عبدالعزيز معيض احلارثي 11

 ريوف هايف سافر املطريي 12

 أديبة عبدالعزيز عبداهلل الزامل 13

 عهود  عيد جباره الرديهي  14

 روان صاحل سليمان العايدي 15

 رنا حممد ناصر العليان 16

 روان ابراهيم علي الشعييب 17

 دالل مسفر فرحان الفرحان 18

 صفاء حممد حييى الزهراني 19

 رهف  عالي  علي العويف 20

 روان توفيق عايش بن درع 21

 أثري  سامل مشحن البلوي 22

 ماريه عدنان سعود جنيد 23

 وفاء هاجد عتيق العتييب 24

 ريم مداللة رجاء العلي 25

 اضواء مشل ضيف اهلل احلربي 36

 يف  وادي  العنزي مجيلة  ال 27

 عزيزه سليمان محاد البلوي 28

 عبري محد ضيف اهلل اجلهين 29

 جيهان  نهار  عبد املعنم املطريي 30

 بتول امحد حسن النصر 31

 هياء مطلق عبداهلل  اجلاراهلل 32

 أريج عوده سالمه العطوي 33

 أرياف عبدالعزيز فاحل الشمري 34

 أضواء  سعيد علي الغامدي  35

 مها مرزوق حصني القحطاني 36

 وعد عبداهلل مسعود ال فاضل 37

 علياء حممد  محود احلمدان  38

 فايزه  عبداهلل  حممد العتييب 39

 ميعاد  فهد  ناجي العنزي  40

 غينادا علي صاحل الثويين 41

 امساء علي صاحل الطواله 42

 منار  سامل غنام العنزي  43

 معاني  احلميدي  حممد الشمري 44



 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مسجل طلبة

 رباب عبدرب احلسني عبدالوهاب العيسى 1

" دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " 

 جدا "وتقدير مؤهل " جيد 

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 نوف جديد عايد العنزي 2

 نوره فهد حممد اخلضريي  3

 مها سالمه عوده احلويطي 4

 ملالكيعبري عبدالرمحن سعد ا 5

 منرية  فهد  حممد  اخلضريي  6

 ساره عبداحلميد حسني احلواج 7

 ساره  سعد علي املطريي 8

 زهراء باقر عدنان العبداحملسن 9

 مزون عايض علي القحطاني 10

 امل سليمان  براهيم البطي 11

 خلود حممد سعيد الغامدي 12

 حلريصوصايف عبدالرمحن سعد ا 13

 خوله ابراهيم سليمان الزيد 14

 عفاف عبدالعظيم  جواد بوعريش 15

 روان  عبدالرمحن  اليف  السهلي 16

 زينب  علي عبداحملسن  املنصور  17

 زينب  عبداهلل حسني املسلم 18

 جنوى خليف دحيالن العنزي 19

 ثريا خليفه حممد العواد 20

 ل عويس  العتييب ري  مشع 21

 فاطمه جواد عيسى احلداد 22

 زينب حسني ناصر اجلابر 23

 مشوخ غنب حامد البلوي 24

 مريم عايش حسني املبارك 25

 نهى سعد عبداهلل احلربي 36

 لطيفة حسن عبداهلل السيف 27

 فاطمه  سليمان  علي  الغنام  28

 الرباهيم والء امحد عبدالكريم 29

 بتال  فهد سرور احلربي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مسجل طلبة

 هديل محد حممد العقيلي 1

" دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:25اىل  05:00)الساعة  االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 أفنان راشد حممد العقيلي اخلالدي 2

 خلود فهد عيسى املطريي 3

 ندى حممد سليمان الصعماني 4

 ساره عبدالرمحن عبداهلل  املدعج  5

 ابراهيم سليمان العويضهسحر   6

 ريوف عبدالرمحن سليمان العبيدان 7

 منال عضيب فالح احلربي 8

 عذيه قزعان صليب احلربي 9

 شهد  مساعد  عبدالرمحن  العضيب  10

 أمل أمحد عبدالرزاق  اخللف  11

 ساره  فهد  مناور  السكيك  12

 حصة راشد صاحل العيد  13

 بشاير سامي حممد احلاجي 14

 عائشة رجاء سعد احلربي 15

 مشاعل  فريح حمسن الغيداني 16

 شيماء رزق مريزيق الصاعدي 17

 نورة عوض صدعان املطريي 18

 منار متعب الضبيب الضبيب 19

 رهف  عبداهلل  مقبل احلربي  20

 اثري ابراهيم صاحل اجلمحان 21

 ة صاحل مطرب احلربيامري 22

 رغد  مساعد عبداهلل الصاحل 23

 رمله طاهر عبداهلل  اهلزاع 24

 سارة  ناصر غنيم الغنيم 25

 مشاعل مارق ناهس السقياني 36

 اللولو سعود عبدالعزيز الفهيد 27

 نوره محد امحد احلبيس 28

 جيهان عليان عوض احلربي 29

 يمان عبدالكريم احمليميدنوره سل 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مسجل طلبة

 منال معلث عبيد  احلربي 1

" دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 مشاعل امحد حممد البديع 2

 ريم عبدالعزيز  طرخيم احلمدان  3

 ليلى عباس حسني السلمان 4

 فوزية مريزيق رافد العنزي  5

 داللولو سليمان سليمان الداوو 6

 رنيم  لفاي  اليف  العمري  7

 مشاعل مارق ناهس السقياني 8

 غدي صاحل إبراهيم اللحيدان 9

 شروق سعد امحد الدريويش 10

 العنود حممد سعد احلربي 11

 ريم  فهيد  ختالن  الفهيد 12

 بشاير صاحل سليمان املرشود 13

 مشيهيله  عبدالرمحن صاحل  النغي 14

 اللولو عبدالرمحن  مطلق الضبيب 15

 لطيفه سلطان احلميدي املطريي 16

 وعد خالد صاحل الومشي 17

 جوهرة حممد أمحد اخلميس 18

 ضحى  محود إبراهيم  املليفي 19

 وداد عقيل صلييب الرويلي 20

 ساميه شجاع جاسر املطريي 21

 لعصيميافراح سليمان حممد ا 22

 منريه ضيف اهلل فلي الفريدي 23

 ماريه عبداهلل عليان العويف  24

 هدى خضري براهيم السويد 25

 غدير  جزاع حبيب الشمري 36

 سعاد  طاهر  حممد  املعيبد  27

 حصه حممد امحد الدعفس 28

 امساء عيد علي بن شنيف 29

 ملى محد مرجي الرشيدي 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مسجل طلبة

 منرية علي محد اخلليفة 1

" دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " 

 مؤهل " جيد جدا " وتقدير

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 عهود سليم حامد البلوي 2

 جمد  خالد  عبدالرمحن  الباحوث  3

 ساره  حييى عبدالرمحن  املاضي  4

 سلمى  ابراهيم  فياض  الشمري  5

 عائشه حممد يوسف الشمري 6

 اهيم السويكتلطيفة سعود ابر 7

 مسر صاحل حممد الصمعاني 8

 هاجر  سعود  مساعد  اهلوته  9

 ماجده عامر ربيع الشمري 10

 آمنه عبدالعزيز عبدالرمحن املال 11

 سكينه صادق علي بن ضيف 12

 جنود  خالد عبدالرمحن  الباحوث  13

 منرية عبداهلل فايز الفايز 14

 عبداهلل عياده العنزي اهلنوف 15

 اروى فهد سعود السويكت 16

 بدرية مناحي بدر البلي 17

 عواطف مشعل عبدالرمحن الشربمي 18

 خواطر سليمان امحد املليفي 19

 جنان علي حممد احملسن 20

 رهف سالمة عيد العنزي 21

 منريه  ابراهيم  حسن احلسون 22

 د جفني املسمىبشاير مساع 23

 عهود مانع سعود الغبيوي 24

 وعد عبدالعزيز  سعد القرني 25

 زينب يوسف جاسم الرباهيم 36

 رابعه  شايع  عبداحملسن  املسعر  27

 رنا عدنان رزيق احلازمي 28

 ريم بدر مهنا املداهلل 29

 مها معلث محيدان املطريي 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار يفةاختبار لوظ

 مسجل طلبة

 أمساء دبشي تربوك العازمي 1

" دبلوم كلية تقنية " ختصص " إدارة مكتبية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م15/09/2021وافق امل

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 رنيم  عبداهلل  سليمان  الفهد  2

 أفراح مفيلح رجاء الرشيدي 3

 امل  شريم  ذائر  الرشيدي  4

 ملياء صاحل ناصر احملرتش 5

 اريام  عبدالعزيز فهد البليهي  6

 رناء صنيتان علي احلايطي 7

 نوره عبدالعزيز عبداهلل  العتيق  8

 البتول حممد عبداهلل السكيت 9

 أشواق هايف بركه السقياني 10

 لينا سفاح محود احلربي 11

 مريهان عبدالرمحن حممد علي االمحدي 12

 بشاير زيدان  زايد البلوي 13

 امل مشعل عويس العتييب 14

 لياجماد صنهات شارخ الب 15

 شادن خالد عبدالكريم القفاري  16

 غال  امحد ابراهيم  السعراني  17

 امتنان عبداهلل  حممد املعارك  18

 جواهر حممد صاحل السويكت 19

 رغد ابراهيم حممد الطريقي 20

 روال صاحل ابراهيم  النصيان  21

 ملياء صاحل عبدالرمحن الدخيل 22

 د امحد عبداهلل الفهيدرينا 23

 زهراء جواد عيسى احلداد 24

 ريم سليمان صاحل الصعنوني 25

 خلود حممد ابراهيم احمليميد 36

 لني  حممد علي العمران 27

 شيماء  جاسم  حممد املكحل 28

 روان صاحل عبداهلل املنيف 29

 مها خلف عوده الشمري 30

 حممد البشرغفران امحد  31

 فاتن امحد عبدهلل املسعود 32

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 زهراء  حييى عبداهلل خرباني 1

" بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير 

 مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:55اىل  05:30)الساعة  الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 اجماد خالد هديب املهيدب 2

 اهلنوف عمر عبدالعزيز السنبل 3

 نورة محد ناصر املبرييك 4

 أحالم عبدالعزيز حممد الكوير 5

 دالرمحن الثنيانايناس حممد عب 6

 نوف حممد سعود احمليين 7

 هند عبداهلل عبده قادري 8

 عبري جزاء مزهي احلربي 9

 اشواق سليمان عبداهلل السالمه 10

 اريج امساعيل رجب عسريي 11

 شروق  فهد موسى املوسى  12

 خوله علي عبداهلل ابااخليل 13

 فن عائد سبيل البشري 14

 رهف فهد صاحل العلوي 15

 ملى عبدالعزيز سليمان الصقر 16

 أجماد مطلق   رفيع احلويطي 17

 مي سليمان حممد الصبيحي 18

 ريم أمحد اليف العنزي 19

 هيفاء  مناحي عبداهلل احلمالي 20

 ساره خالد ناصر السميح 21

 إبتهاج حمسن نشاط القحطاني 22

 هاجر مساعد فارس املساعد 23

 اجلوهرة عبدالرمحن محد املواش 24

 هيفاء شبيب مبارك العتييب 25

 غدير تركي بدر العسكر 36

 مرام ناصر حممد العتيق 27

 غدير عامر عيسى  العومي 28

 اجماد امحد  حامد  الثقفي 29

 رمسيه مروعي حممد مسملي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار ر لوظيفةاختبا

 حماسب مساعد

 رنيم عبدالعزيز  سليمان الشماسي  1

" بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير 

 مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 غدير علي سليمان احلويس 2

 نوره عبداهلل عايد العصيمي 3

 ساره علي محد السبيعي 4

 شهد علي عبد العزيز الوهييب 5

 حصه سعد عبداهلل املصبح 6

 دالل عبداحملسن  عبداللطيف العسعوس 7

 ريه  حممد فلحان الرويسمن 8

 جنود عبدالرمحن عبدالعزيز سحمان 9

 ساره فهد محد الزرعه 10

 عبري مصلح علي املالكي 11

 خلود سعود معيض احلربي 12

 عبري  سعود حممد املالكي 13

 عفاف  حيي أمحد زعلة 14

 رنا علي صاحل القحطاني 15

 ر اخلطيفيرشا عبدالرمحن ناص 16

 روابي سامل  حممد الشهري 17

 حصة عبدالعزيز حممد املفدى 18

 اجماد سعد حممد الزهراني 19

 منال  رجاء اهلل غالب املطريي 20

 سلمى صاحل  محيد السليلمي 21

 بتول كمال طاهر الزيداني 22

 أجماد منر عبدالرمحن اخلالدي 23

 ناصر املانع مريال غازي 24

 ريم علي حسن كشر 25

 أفراح ناصر سليمان السويلم 36

 فاطمة عباس طاهر اهلالل 27

 رحاب عبداهلل حممد الشهري 28

 سهى حممد صاحل البديوي  29

 نايفه عايض سيف الدوسري 30

 

  



 ختبار ومكان االختبارموعد بدل اال الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 اماني محيد محود الصبحي 1

" بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير 

 مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 بدور مالح مليحان الثبييت 2

 شهد عمر نصار احلربي 3

 تغريد حممد صاحل السحيباني 4

 مليس عبداللطيف محود احلربي 5

 ملياء ابراهيم صاحل السديري 6

 أبرار طاهر صاحل عشماوي 7

 جلني  عبدالعزيز عبدالرمحن اجلمعان 8

 االء مخيس سرحان احلويطي 9

 سارة عبدالرمحن  حممد العامر 10

 مساهر عمر عثمان صم 11

 رهف  عبداحلفيظ  مدلي  الرحيلي 12

 رهف عبداهلل عبدالقادر وزيره 13

 دالل عبداهلل غامن السدالن 14

 هيا ابراهيم برجس العبدالكريم 15

 مرام علي سعد الشهري 16

 فاطمة سعيد أمحد الشهري 17

 روان بكر صاحل االمحدي 18

 روابي عيسى حممد املقصودي 19

 جنالء  ابراهيم فهد  العيد  20

 أمواج فارع سامل البلوي 21

 منار مجيل سويلم البلوي 22

 هال صاحل عبداهلل الصقيه 23

 هبة حممد بطي الكليب 24

 اروى عبدامللك ناعم السلمي 25

 زكي مهدي التويريت  حوراء 36

 شيماء انور  حممد املعلم 27

 تغريد أمحد سليمان الفيفي 28

 خلود علي حسن معشي 29

 جواهر عبدالعزيز حممد احلاجي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 د ال خليفايات رضي سعي 1

" بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير 

 مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 رويده  عمر عبداهلل الفنيخ 2

 دالرمحن  الوهييبفاطمه  صاحل عب 3

 امل سامل امحد باسليمان 4

 بشاير سعد سليمان الدايل 5

 نورة فراج ناصر الفراج 6

 مالك جبار سفر الغامدي 7

 أروى  سعود عبداهلل بن سيف 8

 وجدان سعود حممد العلي 9

 وئام حممد علي الركف 10

 أمساء علي  سعيد  الشهراني  11

 مريم محد علي السحيباني  12

 مريم  عوض هالل احلربي 13

 تذكار بادي صقر  القثامي 14

 ود امحد عبداهلل املهباش 15

 وفاء عبداهلل حممد القرني  16

 دالل فهد عبداهلل السبيعي 17

 أنوار  حممد صاحل الغامن 18

 شروق مرزوق عويضه البلوي 19

 ه ابراهيم سليمان السليماننور 20

 دانية عبدالرمحن سعد العبيد 21

 بثينه فالح حممد ال ظافر 22

 ساره خالد راشد الثنيان 23

 أسيه سلطان عبداهلل سلطان 24

 غدير حسن امحد خادم 25

 علياء علي سليمان اجلديعي 36

 ريم عايد  مربوك املزيين  27

 بدالرمحن  أمحد احلارثيحياة ع 28

 رميا صايف حممد اخلثعمي 29

 رهف سعد ناصر السهو 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 أنفال  هالل  علي  العصيمي  1

" بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير 

 دا "مؤهل " جيد ج

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 ليلى حممد حييى بزاري 2

 رميا  صاحل سليمان الدهامي 3

 بيضا طلق مطلق العتييب 4

 نفاعيشروق فوزان مفرح ال 5

 مريم علي راضي العنزي 6

 ازهار هويدي سعدي الشمري 7

 غاده حممد ابراهيم  العطوي 8

 بشاير امحد عمر  العزي 9

 رغد عبدالعزيز ناهض الناهض 10

 فاطمة فرج ضحوي العنزي 11

 عزه  حممد حسني  اجلبيلي  12

 جلني ابوبكر امحد العمودي 13

 دالل براك محدان العتييب 14

 نورا خالد صاحل بن طلحه 15

 كاذيه علي مفرح املالكي 16

 حنني راجي غامن الرحيلي 17

 ناجيه صاحل عواد العنزي 18

 هناء حممد سليمان السمنان 19

 روان  فيحان  علي  العتييب  20

 رهف عبدالرمحن عبداهلل الشوميان 21

 هود صاحل عبداهلل السحيبانيع 22

 رميا حممد عبداهلل آل يعن اهلل 23

 البندري  ماجد ناهس املطريي 24

 االء  عبداهلل عيد السهلي  25

 وجدان حممد عبداهلل الدباس 36

 اثري فرج علي القحطاني 27

 شهد علي عبداهلل اللحيدان 28

 وفاء حسن علي العمري 29

 ملى صاحل علي العريين 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 ندى رده مطر احلميدي 1

" بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير 

 مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443األربعاء ) يوم

 م15/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 اثري  عبداهلل عبدالغين  السليماني 2

 رغد عبداهلل عابد احلربي 3

 ريم حممد شبيب اخلليفه 4

 ريم علي  ابراهيم التميمي 5

 رهف سليمان علي املزم 6

 زيد الشرميياالء  ناصر  7

 حصه عبداللطيف عبدالعزيز العمري 8

 اجلوهره  حممد سليمان ابو عمه  9

 أماني مسعود أمحد غزواني 10

 سلوى حامت حممدنور حمبوب 11

 سلوم عبداهلل عبده عداوي 12

 رميان عبداهلل  علي االنصاري  13

 نرجس حممد عباس املزيين 14

 عبدالعزيز حممد بن حسنيروان  15

 منى حممد علي محدي احملمدي 16

 وجدان امحد صرب امليهوبي 17

 بسمة حممود حسن البهكلي 18

 رحيل سعيد سليم العمري 19

 طيف عيضه حامد القرشي 20

 أنوار عبدالرمحن عبدالعزيز  املطري 21

 اهداب عمر علي عبدالعال 22

 عبد امللك حممد  سكتاوي  هبه  23

 نوره سعود عبداهلل الشريف 24

 عفاف عبدالرمحن خالد الشمري 25

 فاطمه عقيل عاني العنزي 36

 رؤى وائل حسني صنبع 27

 عزيزه راجح عامر السويعدي 28

 أجماد  هذال  عايض القحطاني  29

 زينب شرب عباس القالف 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار ر لوظيفةاختبا

 حماسب مساعد

 اهلنوف سامل خاف العرابي احلارثي 1

" بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير 

 مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 حصه مبارك فهيد القحطاني 2

 صيته مطري  سليم العطوي  3

 نور سلطان سليم املطريي 4

 رهف حممد خضر املالكي 5

 ريم عبدالكريم حممد العثمان 6

 أشواق سليم سليمان الرشيدي 7

 سم العنزيمنى موسى قا 8

 أروى حافظ عبده صائغ 9

 مشوخ فيصل سعد العصيمي 10

 امنه حممد طاهر صميلي 11

 ملى مجال الدين  نوري الضحيان 12

 عال جزاء جابر السلمي 13

 فهيده يوسف عامر العامر 14

 خلود عبداهلل عوض اجلعيد 15

 مريم سعد حامد احلازمي 16

 ا خالد علي السليمانيرن 17

 رزان عبدالعزيز عثمان احلصان 18

 سارة مبارك منيع اهلل احلارثي 19

 العنود ناصر عثمان العبدالكريم  20

 يف محاد عبداهلل العطين 21

 هال صاحل عبداهلل الزهراني  22

 اجلوهرة عبداهلل عثمان احلقيل 23

 الصايغ   زهراء  حسن  عبداهلل 24

 زهور عبداهلل حممد الشهراني 25

 عائشه موسى امحد  احلمدان 36

 مشاعل مرضي سلوم النفيعي  27

 ملياء عصاي حممد العتييب 28

 أماني حممد عبداهلل االمحدي  29

 أفراح وابل علي الوابل 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 عبري علي مشبب األمحري 1

" بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير 

 مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 بالرياضات بالكلية التقنية للبن املكان: 

 ريم حممد مطلق الدعجاني 2

 وجود سيف عبداهلل الشمري 3

 مليس عبداهلل عبدالكريم الدرييب 4

 نوره ابراهيم زيد العيسى 5

 رنا فراج عبداهلل العسريي 6

 اجلوهره عبداهلل عبدالرمحن العسكر 7

 مسية  عبداهلل حممد الزاحم 8

 ز حممد السويلمرزان عبدالعزي 9

 رهام فضل نهار احلربي 10

 رفال بندر فارس املسعود 11

 هياء منصور عبداهلل السرب 12

 دعاء حسني عبدالوهاب  العلوي  13

 العتييبانفال نقاء عيد  14

 بنان علي عبداهلل الغالب 15

 ديم شاحل علي القحطاني  16

 الرشيدي عائشه نديب  حادي  17

 اجلوهره  محد عبدالرمحن  احلمودي 18

 أشواق جماهد  عائض  املطريي  19

 امساء عوض صياح احلربي 20

 دعاء فهد معوض اجلهين 21

 ملا فهيد ناصر القحطاني 22

 ريم أنور حممد الزارع 23

 مها علي حسن الشهري 24

 مريم  حسن  امحد  الغاوي  25

 ريوف أمحد علي الشهراني 36

 منى عبداهلل حممد العتييب 27

 ملياء عقل عبداهلل احلربي 28

 سلوى صليح  عبدالرمحن  الذبياني 29

 شهد سعيد صاحل الغامدي 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 ساعدحماسب م

 البندري عبدالرمحن علي الفائز 1

" بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير 

 مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 يبخلود مشعل عياد العتي 2

 نهى خالد مغري العنزي 3

 تهاني بن جده موسى الربعي 4

 أروى حممد عبداهلل  احلجيلي  5

 شروق حسني علوي احلارثي 6

 ربى عبدالرمحن عبداهلل الضويلع 7

 شريفه جابر امحد عبسي 8

 ريناد زايد حممد الصالل 9

 مها حممد  عبدالعزيز  ال جرفني  10

 أجماد  امحد خلف الراشد 11

 بيان أمحد حممد الدغريي 12

 ريم فهد ناصر الزكري 13

 اهلنوف  حممد امحد فقيهي 14

 يامسني عبداهلل علي املهوس 15

 ساره  ناصر عبدالرمحن  العمار 16

 سعاد عبداهلل ابراهيم العمرييين 17

 اجلوهره مازن فهد القوس 18

 عائشه مسفر سعيد القحطاني 19

 سهام  عبيد  مسري  املطريي  20

 غاده عبيد حممد العنييب 21

 صاحلة أمحد معيض اجلهين 22

 هيا فهد صاحل املهناء 23

 هوازن حممد حاسن املشرف 24

 منرية ابراهيم سليمان اجلديعي 25

 ساره فرحان حيي املالكي 36

 وى عبيد سعيد احلربيجن 27

 شهد حمسن حسني السفياني 28

 اشواق عويض معيض البالدي 29

 عبري ضيف اهلل صاحل السفياني 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 مساح سامل صويدر الرتمجي 1

ختصص " حماسبة " وتقدير " بكالوريوس " 

 مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 هيا حممد مشاري السبيعي 2

 الشيماء حممد صاحل العنيزان 3

 يين علي البارقيأشواق مد 4

 منال مفلح عجب الشمري 5

 زهور عبيداهلل ثواب املطريي 6

 مريم  حامد مطري  اجلابري  7

 هاجر حممد علي بن صقر 8

 البندري مربوك عيضه املالكي 9

 سهام  حممد عيسى اجلدعاني 10

 أمساء  مسلم  سامل اجلدعاني  11

 هيا خالد علي كرش 12

 فاطمه امحد عبد الرمحن الزائدي 13

 حصه علي حممد اخلزيم 14

 نوف صرب  علي املطريي  15

 هاجر  صاحل  ماطر  احلربي  16

 غاده علي مطر احلربي 17

 ايناس مصلح عمري الصاعدي 18

 رغد أمحد حممد البلوي 19

 املقاطي تهاني  عبود عبداهلل  20

 فائزه  صاحل  ضيف اهلل  اللحيدان  21

 شهد  يوسف   حامد  احلربي  22

 لطيفة  حممد حييى القحطاني 23

 شيخه عويض سعيد القثامي 24

 حليمه عبد الرمحن زايد اخلالدي 25

 ليلى حممد علي السبعي 36

 غادة رضا حممد العطية 27

 عزيز  عبداهلل  آل طالب نورة  عبدال 28

 اهلنوف فايز عبدالوهاب الفايز 29

 وجدان حممد  إبراهيم  شراحيلي  30

 

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 الريم ذياب مرزوق الشمري 1

قدير " بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وت

 مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 أسرار  فهد  معيوض  الزائدي  2

 ملى عبداللطيف  حممد الشيخ حسني 3

 عتييبأثري محود عويد ال 4

 عفاف مسري شداد املطريي 5

 خنله  عبدالعزيز  عبداحملسن  البقماء  6

 رهف نائف فاحل القحطاني  7

 نهال خالد حامد العمري 8

 نوف خالد حمسن الزهراني 9

 هند هالل جار اهلل  الثقفي  10

 مريم  فايز  فاهم  املطريي  11

 أمحدسامل  احملمادي أشواق عبدالعزيز  12

 نورة عبدالرمحن  علي  احلبيب  13

 نوره إبراهيم  عبدالرمحن العطر 14

 هديل حسني حممد الزايدي 15

 هنادي حممد عبداحملسن  العتييب 16

 فدوى عبدالرمحن  عبدالعزيز  املسعد  17

 ضي عبداهلل سعد بن عبيد 18

 اهلمالني مريم  حييى مفرح   19

 أمل  حامد  أمحد  املالكي  20

 رنيم حممد علي الصبيح 21

 أمساء صاحل مجعان الغامدي 22

 روابي  عاصم  حممد  عبدالكريم  23

 مزنه  مغيب هادي  السبيعي  24

 نايفة  تركي  درع  السبيعي 25

 وجدان داخل نافع اللهييب 36

 أباعود  نوره فهد محد 27

 اجلوهره  ناصر شايع الشايع 28

 جود فايع عبداهلل  عسريي 29

 محيدة زكي امحد العبدالوهاب 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 سارة عبداإلله إبراهيم الطشالن 1

ص " حماسبة " وتقدير " بكالوريوس " ختص

 مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 منريه عبداالله عبداهلل الضرغام 2

 مشاعل حممد  صاحل  املوسى 3

 سلمان فايز السليماننوره  4

 مرام شليويح عبدالعزيز العنزي 5

 عفاف حممد حيي بشريي 6

 أماني حامد أمحد الساملي 7

 مسر عبدالرمحن فهد اخلادم 8

 جنالء عبدالرمحن علي  احلبيب  9

 منرية حميل عاتق املطريي 10

 أشراق سامل مهدي اليامي 11

 سليمان الدريويشاشواق حممد  12

 نورة حممد سعد الزهراني 13

 نوره غرم حممد اخلثعمي 14

 نورة خلف فاحل الدوسري 15

 مناهل عبدالعزيز عبداهلل أبابطني 16

 أفنان عبدالعزيز فهد آل سعيد 17

 هيفاء حسني  عبداهلل العريين 18

 روان علي عبداهلل  السديس 19

 عبدالرمحن عبدالعزيز السماريرنا  20

 مها حممد معجب الدوسري 21

 منريه سعيد علي الغامدي 22

 ومسية علي ثامر  احلربي 23

 عذبه مجيل امحد الصبحي 24

 سجى سامل عايض ال حسن 25

 مشاعل  عادل أمحد باجنيد 36

 رهف تركي حمارب املظهور 27

 راهيم البدرشهد عبداهلل اب 28

 منرية سامي صاحل الطوب 29

 روان مهدي حجي اخليربي 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 جواهر علي حزام العتييب 1

" بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير 

 مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة  املوعد:

 هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 أمال أمحد خاطر الزهراني 2

 اجماد ذايب خامت املطريي 3

 نوف ماجد عبداحملسن احلماد 4

 نهى عبداهلل صاحل القرني 5

 أماني عبيد مخيس الثبييت 6

 ناديه كاظم محد اجلمعان 7

 مريم رشيد  راشد املطريي 8

 شهد عوده سالمه احلويطي 9

 جنالء سعد حممد بن شلوان 10

 امال على غوينم السلمى 11

 تهاني جاراهلل عمر احلارثي 12

 مها  ابراهيم  عبداهلل  احلبيش  13

 رفة عبداهلل خلف املرشودط 14

 مروج محود فريج البلوي 15

 نوف مسلط مسلط الروقي 16

 شهد امحد حسني ال عقيل 17

 مشاعل خالد محدان الشمري 18

 ملى علي يوسف اليوسف 19

 شروق حممد نويزح العنزي 20

 رايه موسى محود العضياني 21

 يسىالعنود سعد حممد بن ع 22

 ساره سعد عبداهلل الرويشد 23

 شهد  ملوح سامل القحطاني 24

 مريم مطر سعد املطري 25

 وعد عبداهلل مضحي الشمري 36

 سارة عبداخلالق حممد الشهري 27

 شوق خالد حممد الفيصل 28

 مناهل متعب هندي الدوسري 29

 مجيله سعد ساعد املطريي 30

 

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 جوهره بشري منور الشمري 1

" بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير 

 مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م15/09/2021وافق امل

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 بسمه حممد عواد احلربي 2

 زينب حممدعبداهلل ابراهيم املصطفى 3

 بيان امحد محاد اليوبي 4

 منال ابرهيم  عبداهلل الرومي 5

 امال  خالد امحد الزهراني 6

 أجماد عبداهلل حممد العريفي 7

 جلوهره  عبدالرمحن  عثمان  الراشد ا 8

 اجماد  فاحل  عيد الشمري 9

 مها سعيد مشبب األمسري 10

 هيفاء ماجد غالب العتييب 11

 رهام سعيد سامل املالكي 12

 فاطمة فهيد علي الشمراني 13

 حنني فهد راشد الربيع 14

 غيداء عبداهلل  حممد  الغامدي 15

 امل  حجاب فنخري العنزي 16

 االء عبداهلل عبدالعزيز اهلاجري 17

 روان إمساعيل حممد بديوي 18

 ساميه حسن حممد سك 19

 نوال ضيف اهلل نايف املطريي 20

 مجيله سعيد علي الشهري 21

 العنود راشد فيحان الدلبحي 22

 ابتسام سليمان مرجي احلربي 23

 ه فايح فواز  احلارثيأمري 24

 رميا عبدالرمحن عابد البشري 25

 وفاء خالد محد احلقيل 36

 رغد ضيف اهلل حممود الثمالي 27

 غدير طالل سامل الزلفي 28

 هيفاء علي راشد األمحري 29

 منار عبد احملسن مناور اجلهين 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط تباراملاشحع للدخول لالخ اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 أمرية عبداهلادي عبدالرمحن نوح 1

" بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير 

 مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 بالرياضلكلية التقنية للبنات با املكان: 

 بشاير  عبداهلل عبدالرمحن الطلحي 2

 بشرى حممد علي العقيل 3

 رغد عبداهلل عبدالعزيز النغيمشي 4

 منشه فهد هزاع الدوسري 5

 سحر سعد محد العليان 6

 غفران سعيد حممد النحوي 7

 ندى محد حممد النفجان 8

 له عبدالرمحن اجلويعيعبري عبداال 9

 ربى مطلق عطية املفرجي 10

 زينب صاحل غرم اهلل الغامدي 11

 غصون سعود سعود السهلي 12

 نوره  مساعد  ضوحيي املطريي 13

 مسيه عبدالعزيز عبداهلل  العزاز 14

 ريم سامي علي العبداحملسن 15

 وجدان محد حممد النفجان 16

 اء فريد عبدالعزيز  قادريامس 17

 ساره عبداهلل جملي كريري 18

 رزان  عبداهلل  عبدالعزيز الفوزان   19

 هدى سامل سالمه التميمي 20

 البتول حسني حمسن ال سدران 21

 أجماد عبداهلل  راشد  املنيع 22

 هياء عبداهلل سعد الشثري 23

 لأنوار صاحل حممد السوي 24

 مساهر علي فتحي جرييب 25

 عبري محدان أمحد الشهري 36

 هند سعد ربيع الشمري 27

 عزيزة عيسى حسني جعفري 28

 رجوى  عطيه  علوان الغامدي 29

 منى علي حممد احمليسن 30

 

 

  



 الختبارموعد بدل االختبار ومكان ا الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 العنود  صاحل  عبدالرمحن  اخلضري  1

" بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير 

 مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 امساء صاحل سعيد الغامدي 2

 نعمه ناصر حممد جغدمي 3

 هناء اليف  عمر املطريي 4

 سحر محدان علي الغامدي 5

 نوره حممد مفيد بن زيدان 6

 أجماد سعود غريب العنزي 7

 مجيلة محدان عواد البلوي 8

 مها سعود مربد السقياني 9

 احلارثي أمساء جارالنيب عوض اهلل 10

 زينب عبدالعزيز محيد اجلدعاني 11

 االء ناصر حممد العتييب 12

 اهلنوف  عوض عبداهلل  اجلعيد 13

 تهاني عبداهلل نظريامحد الربزن 14

 رنا عيد  عياد الردادي  15

 نوره عبدالعزيز عبدالرمحن الصقري  16

 ساره حسن ظافر العمري 17

 سعد سيف السيف رميا 18

 منريه  عبداهلل عبدالرمحن  املوسى 19

 شوق  حممد  غازي العتييب 20

 أروى أمحد حممد ال حمي  21

 ساره نواف عواض احلربي 22

 العنود حسن عبدالرمحن العبدالعزيز 23

 ملاء مناور غشام الشمري 24

 اثري حييى نوح الشهري 25

 سعد منور العتييبومسيه  36

 دالل محاد سعود املطريي 27

 ساره سعيد عبداهلل الشهراني 28

 جنالء عبدالرمحن علي املزيين 29

 منريه عبداهلل حممد اخلنيفر 30

 

  



 

 

 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 حماسب مساعد

 نهار زايد ساعد املطرييأ 1

" بكالوريوس " ختصص " حماسبة " وتقدير 

 مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443األربعاء )يوم 

 م15/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 ملياء  عبداهلل امحد سبعي 2

 ره فيصل علي احلربينو 3

 ملى عمر ابراهيم الشبانات 4

 جيهان حممد عبداهلل اجلردان  5

 شذى حممد عبداهلل السعيد 6

 تغريد عيد نقاء العتييب 7

 فاتن  رفيفان حممد البلوي  8

 حنني عايض عبداهلل العلوي 9

 مروه نوران  مريبد الرشيدي  10

 د  سعد املالكيخلود  خال 11

 مريم حسن سالمه الرحيلي 12

 هند  حممد علي  البلوي  13

 شذا  زين سليمان  الصاعدي 14

 اصيل  حممد امحد بادويالن 15

 هبه مجال عبدالرمحن الشماس 16

 أنوار  عبد الرمحن  محزة  الغامدي  17

 فاتن صاحل سعد الدخيل 18

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار لوظيفة اختبار

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 مريم صالح صاحل آل باحلارث 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "" 

دبلوم كلية  "وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " 

بلوم بعد الثانوية ملدة سنتني د "جيد جدا " او 

" ختصص " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "" او 

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(09/02/1443اخلميس )يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 فاطمه عبدالعزيز حسني البطاط 2

 أبرار حسن موسى الشخص 3

 خلود  صاحل  عبداهلل  السنني  4

 بشاير دوخي مشبب البقمي 5

 نوره سلطان حممد الشهراني  6

 سحر ناصر مهدي  ال مخسان 7

 منريه محد فايز الفايز 8

 حنس عيد الروقي العنود 9

 أبراج خري مسري املطريي 10

 ربى عبداهلل حممد اخلضري 11

 غدير عبدالعزيز محد الرسيين 12

 عروب حسن سليمان الفرحان 13

 هال  سامل  صاحل  الكريديس  14

 االء ابراهيم كامل نصيف 15

 شهد  عمر محود  القحطاني  16

 هد الشمرينوره بندر ف 17

 امساء مقيم محود السبيعي 18

 هديل سليمان عبداهلل الوهييب 19

 خدجيه علي سلطان النب امحد 20

 مرام عواد سعيد  اجلهين 21

 حنان عبداجلليل حممد األمري 22

 أفنان سويلم  إبراهيم  الفوزان 23

 االء حممد علي القحطاني  24

 د العزيز عبد الرمحن الشريفريهام عب 25

 حنان  شاعي جباد العتييب 36

 ايناس متعب ضيف اهلل  املطريي 27

 ملياء  خالد حممد املويس  28

 اشواق  عبيد  هادي  احلربي  29

 مباركه علي جبار القحطاني 30

 

  



 ختبار ومكان االختبارموعد بدل اال الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 ريم  عوض عبداهلل  القرني 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "" 

دبلوم كلية  "وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني  "جيد جدا " او 

دير مؤهل " جيد جدا " ختصص " دعم فين " وتق

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "" او 

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(09/02/1443اخلميس )يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 راجحنوف امحد  حسن ال 2

 شعاع زايد مبارك العتييب 3

 ابتهال   دخيل عطااهلل الدخيل 4

 اشواق حممد محود القوبع 5

 العنود علي عبداهلل بن قريان 6

 أفراح سعيد خالد احلربي 7

 دوله حممد حسن كريري 8

 جواهر ابراهيم علي املاص 9

 فاطمه  أمحد جاسم الرباهيم 10

 تغريد ابراهيم سليمان الدوسري 11

 وفاء علي أمحد غيثه 12

 نوره  اليف مريزيق  العنزي 13

 وداد حسني عبداحملسن املطريي 14

 صاحلة عوضة حممد سعيد 15

 منريه مشيش مشيش العنزي 16

 معصومه صاحل حسن اهلاشم 17

 مضاوي امحد  راشد الرشيد  18

 ال  محد  سعداهلل  املطريي ابته 19

 نوره حممد علي احلربي 20

 طيف طارق مبارك آل عالمه 21

 سهام عوض  مطين  العنزي  22

 امرية ابراهيم عبداهلل العامر 23

 ساره خالد عبدالرمحن بن جديد 24

 زهور فضي هليل العنزي 25

 وفاء غازي حممد العنزي 36

 شباب مطريان  املطرييمها  27

 ايناس عبداهلل حممد عبدالواحد 28

 نوف محيد صياح العنزي 29

 العنود عبداهلل  ناصر  السهلي  30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 وزنه عياد داموك الرشيدي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "" 

دبلوم كلية  "وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني  "جيد جدا " او 

" ختصص " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "" او 

 " " وتقدير مؤهل " جيد جدا" شبكات 

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(09/02/1443اخلميس )يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 هناء عبداهلل علي املشيطي 2

 زهرة يعقوب يوسف احلايك 3

 منرية عبداهلل حممد القحطاني 4

 اخالص ابراهيم كامل نصيف 5

 فاتن حممد عبدالعزيز  الغنيم  6

 أجماد سليمان  عواض العصيمي 7

 نوف سعود  فهد التمامي   8

 أفراح موسى ناصر اجلديد 9

 اطياف موسى امحد جحفلي 10

 انهار  عطاهلل سامل العطاهلل  11

 الحياميان  عبدالعزيز  طالع الش 12

 أمواج  عبداهلل  نواش  العنزي  13

 مسر  عايض محدان  البلوي  14

 خلود  علي خلوفه الشمراني 15

 امريه عبداهلل عياد العنزي 16

 عايشه عبدالرمحن مصلح الشلوي 17

 عائشة مرزوق عبداهلل العتييب 18

 صيته حممد عبداهلل  العنزي 19

 محد حممد احلجيخدجيه ا 20

 مالك امحد منور املطريي 21

 مرام تركي عبداهلل  الرتكي 22

 هيا حليب ابراهيم هادي 23

 صفا علي عبداهلل  احلماد 24

 رهف عبداهلل مفلح العصيمي 25

 شادن ابراهيم حممد العقال 36

 غاليه عبداهلل محود الدخيل 27

  الساملزينب  حممد سامل 28

 شهد خالد امحد العمري 29

 امل مسند ابراهيم املسند 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 رحياب عبدالعزيز  عبداحملسن  السلطان 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "" 

دبلوم كلية  "تقدير مؤهل " جيد جدا " او و

تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني  "جيد جدا " او 

" ختصص " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "" او 

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) الوىلاالفرتة املوعد: 

 هـ(09/02/1443اخلميس )يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 أريج  صاحل  حممد اجمللي  2

 خدجية عبداهلل  ابراهيم الصايغ 3

 تغريد عبدالكريم سعد الورثان 4

 زينب عبداهلل  حممد أبو شيبة 5

 بدريه  عيد مسيحان العنزي 6

 سارة حمسن عبيد الدوسري 7

 حصة عبدالرمحن  حممد احلركان 8

 العنود ابراهيم عبداهلل العبالن 9

 رميا امحد ناصر حمياء 10

 هنوف نايف مسعود العتييب 11

 مسر  حممد عبداهلل  العمري 12

 بشاير خالد مبارك احلويل 13

 محيده  علي حممد احملمدصاحل 14

 جنى عبدالعزيز  ابراهيم  العويشز  15

 حوراء ابراهيم كاظم الربيه 16

 هياء سعد سعيد  الدويسان  17

 أمل حسن عبيد الصاحلي 18

 ريم مسلم مرزوق العنزي 19

 سارة نهيتان معيش السبيعي 20

 النزرزينب عبداهلل عبداحملسن  21

 امل  حممد طاهر احلميدي 22

 عهود صاحل ابراهيم السويد 23

 يف ابراهيم صاحل اهلطالني 24

 عبري عواد عايد الرشيدي 25

 مشاعل عيد نور املطريي 36

 هناء مجعان غديف العنزي 27

 آمنة عبدالعزيز عبداهلل الزامل 28

 امل براك خلف  احلزميي 29

 أمل حسن عبيد الصاحلي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 عفاف حممد عبدالعزيز النودل 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "" 

دبلوم كلية  "وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

ص " شبكات " وتقدير مؤهل " تقنية " ختص

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني  "جيد جدا " او 

" ختصص " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "" او 

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(09/02/1443اخلميس )يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 ميعاد فهد  محد  الشقاوي 2

 تهاني  ذعار عويض املطريي  3

 هدى  عبداملعني  حمسن  احلازمي  4

 هياء محد مسحان الدوسري 5

 حسناء  عوض عبداهلل احلربي 6

 البازعي هند محود عبدالرمحن  7

 منريه عبداهلل محد العويس 8

 ريم محد سلمان العنزي 9

 نشميه سعود سعد الرشيدي 10

 دالل سعد غازي احلربي 11

 أمل  سليمان صاحل الضباح 12

 مسر صاحل حممد الضحيان 13

 ساره  مذكر  احلميدي املطريي 14

 هيلة  حممد ناصر  احلربي  15

 سلمى عبداهلل  سليمان  املشعلي  16

 رهف صاحل محود الشائق 17

 تغريد عبدالرمحن علي املربك 18

 ميعاد مرزوق محود احلربي 19

 وداد خالد هليل العنزي 20

 شروق غالب عليان احلربي 21

 امساء محد عبداهلل  املطريي 22

 ارياف صاحل حممد التوجيري 23

 نهال سعود راشد اجلليدي 24

 منى صاحل عبداهلل الراشد 25

 اجماد علي حممد اجلريس 36

 ريم حممد عطااهلل الدخيل 27

 ايناس حممد عبداهلل  املرشد 28

 ابتسام وائل سعد العنزي 29

 روان  أمحد  عبدالرمحن اجلزاع 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط الختباراملاشحع للدخول ل اختبار لوظيفة

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 امنه فرحان حامد الرشيدي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "" 

دبلوم كلية  "وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " 

 دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني "جيد جدا " او 

" ختصص " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "" او 

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(09/02/1443اخلميس )يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 رياضبالبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 غيدا ابراهيم ناصر  السلمان 2

 نوره منصور عبدالعزيز العمرو 3

 ملكه حممد محود احلربي 4

 اماني علي عبداهلل  العبيدي  5

 رهام عبدالرمحن ابراهيم السديري 6

 ليلى سامي ابراهيم الشاوي 7

 شروق عايد مطر احلربي 8

 غزوه  صفنان علي احلربي 9

 فاطمه  مقبل  عبدالرمحن  املطريي  10

 طريفة مشعل سعد السبيعي 11

 حصه دخيل عطااهلل الدخيل 12

 عائشة ابراهيم عبدالرمحن املسلم 13

 حنى مطلق شوميان احلربي 14

 حنان سعود ضاهر احلربي 15

 سارة عبد الرمحن حممد املرشود 16

 الراشد هنادي راشد صاحل 17

 رزان  عبداهلل صاحل  احمليميد 18

 خلود عبدالرمحن صاحل العيد 19

 صربية حممد حميسن العريين 20

 عهد فرحان حممد العنزي 21

 رهف بندر محود العنزي 22

 هاجر عبدالعزيز عبداهلل الربيش 23

 هاجر عبدالرمحن محد املسيدي 24

 يمان  اجلوهرسارة حممد سل 25

 خلود صاحل عبداهلل العريين 36

 مي فايح زايد املطريي 27

 سهام  فايح  زايد املطريي  28

 جواهر  رمضان  حممد  العنزي  29

 أريوف صياح حامد احلربي 30

 

  



 رموعد بدل االختبار ومكان االختبا الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 مشاعل صاحل  حممد الزعاق 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "" 

دبلوم كلية  "وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني  "جيد جدا " او 

" ختصص " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "او " 

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(09/02/1443اخلميس )يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 أماني خالد يوسف اليوسف 2

 عبيد  علي القرني إهلام   3

 تركيه فليح درهوم  العنزي  4

 اماني عواض سعد العتييب 5

 أنوار صاحل حممد البطي 6

 العنود خالد خالد احلميداني 7

 البندري  معضد  مرتك  العجمي  8

 أمل حممد زيد اخلالدي 9

 هاجر العليقي  امحد  عبدالرمحن العليقي  10

 وان صاحل سليمان الراضير 11

 خلود سند علي احلربي 12

 مسر فايز علي الكريديس 13

 وفاء حيي قاسم الفيفي  14

 دمية  محد صاحل السلمان  15

 منى خويلد خملد املطريي 16

 أجماد عبداهلل محد الربيدي 17

 امل صاحل  حممد اجلاراهلل  18

 مد بن شاهني روان عبداهلل حم 19

 سهى حممد اليف الفريدي 20

 متاني شاكر شليل الرويلي 21

 قمراء ناصر صنيتان احلربي 22

 زينب خليفه راضى املويل 23

 امساء صاحل عبدالرمحن السعدون 24

 نهى مبارك صاحل الفهيد 25

 مناظر عيد غازي املطريي 36

 بيساره سامل علي احلر 27

 شيمه بنيدر عضيب بن مضيان 28

 اديبه عيد سالمه  العطوي 29

 بيادر خالد مقبل الشمري 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 هياء حبيب حباب املطريي 1

ص " دعم فين " دبلوم كلية تقنية " ختص "" 

دبلوم كلية  "وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني  "جيد جدا " او 

" ختصص " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "" او 

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة ملوعد: ا

 هـ(09/02/1443اخلميس )يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 نوال مشروخ سرور احلربي 2

 مريم خالد ابراهيم العوض 3

 ديم عبداهلل ابراهيم احلمود 4

 سارة  سعد محد بومحد 5

 ندى عبداهلل صاحل الشقري 6

 فاطمه فهد صاحل السامل 7

 ماريه عبدالعزيز صاحل املرزوق 8

 جلني  سعد ماطر  الفريدي  9

 مرام صليهم فرحان النومسي 10

 فاطمه  إبراهيم  محد اجلمعه  11

 آيات حممد حسن العلوي 12

 مسر صنهات  هليل العقيلي 13

 سلطانه مناور حممد احلربي 14

 عبري نائف مسران الوهيب 15

 وضحى سليمان صنيتان احلربي 16

 إيثار ابراهيم عبداهلل الفرجيي 17

 دانه ابراهيم سليمان العويضه 18

 رهام عبدالعزيز عبداهلل الفهيد 19

 مها علي  ابراهيم الضبيعي 20

 الثنيان   نورة عبداللطيف  سامل 21

 أجماد عبداهلل رشيد احلصني 22

 نوره عويض ضايد الرشيدي 23

 يامسني سعود عبداهلل اهلوته 24

 منيفه محيد عادي الزبين 25

 وفاء عبدي مسبل العنزي 36

 غاده حممد صاحل النجم 27

 سارة  ثامر ناصر البشري  28

 منال  سعد غامن  الرشيدي 29

 انوار سعد صالح املطريي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 عبري  سعود ركيان احلربي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "" 

دبلوم كلية  "وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

صص " شبكات " وتقدير مؤهل " تقنية " خت

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني  "جيد جدا " او 

" ختصص " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "" او 

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(09/02/1443)اخلميس يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 ربى صاحل عبداهلل اجلديعي 2

 حصه سليمان  حممد الصاحلي 3

 أمل  عبدالعزيز حممد اليحيى 4

 أمل إبراهيم عبداهلل السالمة 5

 البتول حممد فهد البليهي 6

 طرييهنادي عوض  عبيد امل 7

 تهاني مصطفى عامر اهلندي 8

 رئام يوسف عبدالرمحن الغليقة 9

 اجماد  سليمان حممد الشومر 10

 رويداء  فهد عبداهلل  الربيدي 11

 أمل علي صاحل الفائز 12

 نوره امحد سعد احلصني 13

 وديان  خالد عبدالعزيز السلبود 14

 ن  العنزي خلود  سلطان  قريطا 15

 اشواق سامل عبدالعزيز السامل 16

 خلود علي حممد املسلم 17

 فاطمة  ناصر حممد  اخلويتم  18

 نهى سعد إبراهيم الصفار 19

 جود  سامل  سعد  الومسي 20

 منى علي علي القحطاني 21

 اسراء  ناصر  علي الشاوي  22

 يمريم طاهر حممد املوسو 23

 فاديه خليفه جوعان العنزي 24

 يامسني طعيس مشلش املقاطي 25

 فايزة غرم اهلل حسني املالكي 36

 ساره شايف ناصر القحطاني 27

 مريم حسني علي املهيين 28

 خلود فالح دعيج البقمي 29

 وضحى  مبارك  طهيف  القحطاني  30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط للدخول لالختبار املاشحع اختبار لوظيفة

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 فرح سعد حممد النتيفي 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "" 

دبلوم كلية  "وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " 

ة سنتني دبلوم بعد الثانوية ملد "جيد جدا " او 

" ختصص " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "" او 

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(09/02/1443اخلميس )يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 بالرياضات بالكلية التقنية للبن املكان: 

 منى صياح مطلق البلوي 2

 زينب جواد عبداهلل  العامر 3

 فاطمه عبداهلادي امحد العلي 4

 اروى علي قعيد العنزي 5

 وعد حممد حييى سفياني  6

 فلحاء جائز مسران العنزي 7

 أنوار حممد محدان الزهراني 8

 منرية مبارك حممد اهلالل 9

 فاء حممد مقبل الرويسو 10

 سحر فارس عبداهلل الظفريي 11

 إسراء عبدالعزيز عبداهلل الصحيح 12

 هدى سعود طالع املطريي 13

 رهف علي محاد القرعاني 14

 شروق حممد مدغر الشمراني 15

 حصه ايوب عبدالعزيز اهلزاع 16

 أروى علي عبدالرحيم الغامدي 17

 راء  عباس جاسم  الشقاقحو 18

 حليمه علي حممد الشهري 19

 نسيبه سعود علي الشلعان 20

 عذاري حسني سعد القحطاني 21

 شريفه سلم علي العنزي 22

 اماني عوض امحد املالكي 23

 ندى حممد حسن  العماري 24

 منى  عبد اهلل طاهر  احلمد  25

 رضيرباب علي حمم ال 36

 حليمة أمحد حسني املوسى 27

 ريم فالح علي الزهراني 28

 عبري عبداحملسن حسني املنسف 29

 عائشة حممد شويل االمسري 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 سعدمريم حسني عايش ال 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "" 

دبلوم كلية  "وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني  "جيد جدا " او 

" ختصص " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "" او 

 " ات " وتقدير مؤهل " جيد جدا" شبك

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(09/02/1443اخلميس )يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 بيان خالد فياض العتييب 2

 نوف حممد  سعد  السهلي  3

  مرام سلطان  سامل  العتييب 4

 هتيف فيصل عبدالعزيز  العريفي 5

 مسيه ابراهيم أمحد الشريف 6

 مي صاحل فاحل  املطريي  7

 هاجر عمر  فراج  الشهري  8

 فاطمه جابر امحد قرادي 9

 اماني عايض ناصر القحطاني 10

 فاطمه  صاحل  سعد الشمراني  11

 فلوه فهد مفلح الدوسري 12

 هيلة  طريقي سفر العتييب 13

 دالل علي رمضان العنزي 14

 عهود مسفر سفر  املطريي 15

 يف فرج ناصر الدوسري 16

 نوره مفلح حممد القحطاني 17

 روابي حممد سعد اهلوميل 18

 بيان خالد حممدصاحل االنصاري 19

 وجدان  حممد  بادي احلربي 20

 ماطر املظيربيشيمه سامل  21

 عاليه  عويضه  حممد  العيسى  22

 ساره حجاب نومس املطريي 23

 عواطف  سليم  سامل  اجلهين  24

 عبري خبيت خليفة العنزي 25

 شهد سعود ناصر العريفي 36

 بشاير سعود ناصر العريفي 27

 ابتسام  ناصر  عيد القحطاني 28

 ود الشمرياروى  صياح مح 29

 وداد حسني منصور املنصور 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

فين أجهزة 

 حاسب وشبكات

 روان عبداهلل خليفه  اخللف 1

دبلوم كلية تقنية " ختصص " دعم فين "  "" 

ية دبلوم كل "وتقدير مؤهل " جيد جدا " او 

تقنية " ختصص " شبكات " وتقدير مؤهل " 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني  "جيد جدا " او 

" ختصص " دعم فين " وتقدير مؤهل " جيد جدا 

دبلوم بعد الثانوية ملدة سنتني " ختصص  "" او 

 " " شبكات " وتقدير مؤهل " جيد جدا

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(09/02/1443اخلميس )يوم 

 م16/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 احالم  صاحل حممد العبيدون 2

 لولوه ابراهيم عبداهلل املزيين 3

 هديه امري سلمان الرتيكي 4

 بدريه حممد فاحل القحطاني 5

 بدريه إبراهيم  ناصر  واليب 6

 تهال سعد مساعد املطريياب 7

 ريم رشيد متعب  املطريي 8

 جنود امحد حممد  الرشيدي  9

 رحاب حسن حسن حدادي  10

 جلني سعد صاحل الطويل 11

 مريم صادق صاحل اجلاسم 12

 جمد حممد عبدالعزيز اخلالدي  13

 نوف حسن علي حكمي 14

 ريفينوره حممد عبدالعزيز الع 15

 هبه  عبدالعزيز  ذاكر  الناشري  16

 دالل عبداالله  حسني السريج 17

 ربوعه حسني حممد خصوي 18

 افنان حممد امحد عكام 19

 هند ابراهيم عبدالرمحن اجلربين 20

 هدى عيسى غدير املطريف 21

 نورة دليم بيشان القحطاني 22

 لدوسريمها عبداهلل حممد ا 23

 جنود  عبداهلل  سعدى  العتييب  24

 خلود حممد مدغر الشمراني 25

 ساره عبداهلل مرزوق البقمي 36

 عيده  عوض  حممود  الشهري  27

 اهلنوف مشعل علي املطريي 28

 بيان علي حممد حجي 29

 رغد  حممد حلوش املالكي 30

 شهد منصور عبيد النائب  31

 ساره مجعان عبداهلل الشايف 32

 اهلنوف علي صاحل الزهراني 33

 غيداء  عبدالرمحن  حممد املنقاش  34

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 صاحله حسني حممد حمنشي 1

أعمال " " بكالوريوس " ختصص " إدارة 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 " او

" بكالوريوس " ختصص " إدارة عامة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443االحد )يوم 

 م19/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 جناح حسن امحد العيسى 2

 رهف  قبالن  سحمي  القحطاني  3

 نوره ربيع  حممد القحطاني  4

 شقراء حممد امحد عكور محدي  5

 حصة عبدالرمحن علي العريين 6

 هاجر ربيعان حممد الشراري 7

 موضي فالح سامل العنزي 8

 نوره  حممد  عبداهلل  اخلثعمي  9

 يعبري رشيد عمران العزيز 10

 حنني راشد سنيد  اجلهين 11

 روان علي حممد العمري 12

 شذا فهد ماطر اجلعيد 13

 شريفه حممد نوح الشهري 14

 نوال  ابراهيم  جمنان العنزي 15

 منار عبداهلل سعود آل طالب 16

 حصة حممد  ابراهيم املنصور  17

 بشائر عبد احلميد حممد النخلي 18

 امريه  حممد علي شيخ الشهري 19

 مريم سعد صاحل العمري 20

 ندى  سامل عفنان احلجيلي  21

 جوهرة  عبدالرمحن عوض احلربي 22

 مها سليمان محاد العطوي 23

 عبري دخيل اهلل سعد العنزي 24

 منرية علي عبداهلل العسريي 25

 امساء حممد مرعي العمري 36

 منال أمحد مالش العنزي 27

 أمل حامد  أمحد  املالكي  28

 اسرار خالد رشيدان الرويلي 29

 أجماد  نداء مالح العنزي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 أماني عبدالرمحن مبشر العمري 1

لوريوس " ختصص " إدارة أعمال " " بكا

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 " او

" بكالوريوس " ختصص " إدارة عامة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443االحد )يوم 

 م19/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 بشاير حباس معاضب الرويلي 2

 فايزة عبداهلل محد ال منصور 3

 فاطمه  موسى  مرتوك الذبياني  4

 ريم  سويلم  عطيه احلويطي  5

 امساء  دخيل اهلل  علي  اخلديدي السعدي  6

 عبري حممد حمسن الزهراني 7

 ريناد حممد محد العقيل 8

 صي جنالء  جرب قسم احلوي 9

 نوف  ابراهيم  علي القايدي 10

 حنني مبارك  سامل احلجوري 11

 وديان دخييل دخيل اهلل اجلهين 12

 مسية  علي سعد ال منيع  13

 عليا صاحل حممد العلياني 14

 امينة صاحل صاحل احلصيين 15

 نوره سلمان حممد العنزي 16

 مسرية  خالد حيي محزي 17

 رغد حممد خبات الزهراني 18

 رغد  فيصل امحد الغامدي 19

 رزان رده سعيد احلارثي 20

 عائشة  غائب  صليب  املطريي  21

 اميان حممد عيد العرجان 22

 هند حممد عيضة الثمالي  23

 أمساء عبدالكريم علي العنزي 24

 اميان نداء عوض العنزي 25

 ة زهري امحد القرنيصاحل 36

 رجاوي طراد نزار الشريف 27

 نوره  سليمان صاحل الوابصي 28

 أريج  محدان محد  الولدي 29

 فاتن معلث سليمان احلربي 30

 

  



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 علي  القحطاني ذكرى عوض  1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 " او

" بكالوريوس " ختصص " إدارة عامة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443االحد )يوم 

 م19/09/2021املوافق 

 بالرياضية للبنات بالكلية التقن املكان: 

 بشرى  جابر أمحد املالكي  2

 بشاير  سويلم عودة العطوي 3

 عائشه عبداهلل  حضرم احلربي 4

 فاطمة  حممد حيى عسريي  5

 امنه عيد محدان  الصاعدي  6

 منال  وارد خضر العتييب 7

 ليلى  عمار مبطي  الثبييت  8

 طرييمجيله مسري شداد امل 9

 ثريا حسني علي ال زمانان 10

 رنا حسن علي الشريف 11

 مجيله علي ناصر الشريف 12

 زينب  يوسف أمحد  األمحد 13

 تهاني  هليل جطلي  العنزي  14

 روان  عبيد  ناجي  العنزي  15

 هدى جربيل حممد ال عوام 16

 عائشه علي  حيي عيسى  17

 مه  علي حييى االصمشي 18

 تغريد عزمان عبداللطيف العزمان 19

 هيفاء  عبدالومحن  ابراهيم  اخلرجيي  20

 فاطمه  ظافر علي ال راكه 21

 روان فالح ناصر الفالح 22

 رهف فهد علي القثامي 23

 وفاء عطيه سعيد الزهراني 24

 ساره عبدالرمحن حممد السهلي 25

 فايزه حسن  حممد  الشهري  36

 صافيا علي ناصر الفرجيي 27

 أشواق نايف مهذب الرويلي 28

 عذابه مفرح عيدان الفيفي 29

 يف خالد عبدالرمحن  املبلع 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 ن عبدالرمحن مسيفر املطرييحنا 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 " او

" بكالوريوس " ختصص " إدارة عامة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443االحد )يوم 

 م19/09/2021املوافق 

 بالرياضلكلية التقنية للبنات با املكان: 

 حمبوبه علي عبداهلل الزهراني 2

 فاطمه حسني علي االربش 3

 سلطانه كريم رحيل العنزي 4

 بشرى  سعد  صاحل  احلربي  5

 شفاء خالد حامد السراني 6

 ميمونه  جباد  حممد العتييب 7

 انوار صاحل امحد الغامن 8

  مناور املطرييمعالي فاحل 9

 ماكنه  عطية اهلل  محيد البشري  10

 اجنود  حسن  أمحد  عسريي  11

 شيخه جباد  عقيل العتييب 12

 نوال  مانع  هادي  ال قراد  13

 غادة نايف درويش العتييب 14

 هيا علي  زيد اخلالدي 15

 مرام سعيد  علي البسيسي  16

 د مسعود العنزينوره عبي 17

 غدير حممد قايد جنيد 18

 ورود حممد شاهي العنزي 19

 منى عيسى عثمان املالكي  20

 مسرية علي حامد احلارثي 21

 فايزه امحد خضران القرني 22

 أجماد ناصر حممد  الشهراني 23

 هاجر فهد عايض الشمراني 24

 منال عيد قاسم  الرفاعي 25

 خلود محدان ابراهيم املالكي 36

 إيناس موسى سعيد الغامدي 27

 مسريه  سعيد  مشين الزهراني  28

 مريم عتيق مرزوق احلربي 29

 ساره علي حممد اخلثعمي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 يمساعد ادار

 بشاير معطي بركي احلربي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 " او

" بكالوريوس " ختصص " إدارة عامة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443االحد )يوم 

 م19/09/2021املوافق 

 بالرياضالكلية التقنية للبنات ب املكان: 

 والء حسن حممد احلربي 2

 أنهار  عادل امحد باحسن 3

 ليلى عبدالواحد أمحد القحطاني 4

 مسيه حيي عبداهلل الزهراني 5

 ندى ثنيان ربيعان السلمي 6

 شوق غازي عايض الصمداني 7

 ريم  صقر سعد القهر 8

 احلازمي ابرار حامد حممد 9

 كوثر محاد مرزوق اليوبي 10

 رهف نويفع  محود  العيدي 11

 وضحى حممد فهد السهلي 12

 تهاني بنيه امحد العتييب 13

 ريم  حممد  حسن  الشريف  14

 إيالف حممد حسن الزهراني 15

 يارا حييى  عبداهلل ال سامل 16

 مسر مسعود حممد آل منجم  17

 امل مرزوق  سعيد اليامي 18

 ساره خالد خضر االمحدي 19

 نوف محد عبداهلل ال احلارث 20

 شروق مبارك سامل الكثريي 21

 خامته عبداهلل سعيد االمحري 22

 أماني سعد حسني املالكي 23

 عبري حممد علي الشمراني 24

 منى حسن حممد ال دعري 25

 ر  حسن حممد االمسريبشاي 36

 ريم صاحل حسني اليامي 27

 مشاعل فهد صاحل العطيفي 28

 وجدان  خالد  عايد  الردادي  29

 شهد حسن سامل الصبحي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 العالطي بدور  سعيد عودة 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 " او

" بكالوريوس " ختصص " إدارة عامة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443االحد )يوم 

 م19/09/2021املوافق 

 بالرياضبنات بالكلية التقنية لل املكان: 

 منريه عبداللطيف عبدالعزيز امللحم 2

 ريم سعيد حممد اليامي 3

 ريم سعد فاحس العنزي 4

 سهام حممد حسني ال عوض 5

 انوار النوري راكان اجملالد 6

 اروى فرج مهدي ال مهري  7

 ميعاد علي احلسني اجلحدلي 8

 لينا عدنان ساعد املالكي  9

 هند محد عبداهلل اجلريوي 10

 مشاعل منادي مصلح الرويلي 11

 صيغه  فايز نوجيم املطريي 12

 عائشه علي مناع الوادعي 13

 اهلنوف صاحل علي لسلوم 14

 آمنه  حيي حممد اليامي 15

 منريه  ابراهيم اخلالف جنمي 16

 ساره فهيد سرحان السبيعي 17

 رة حممد حسن الشهرينو 18

 صاحلة مخيس  علي  الشمراني  19

 رهام ظافر محد اليامي 20

 مروه نواف رشيد احلربي 21

 فاطمه عبداهلل صاحل الزهراني 22

 روان عبيد حممد السبيعي  23

 سلوى صاحل رافع العمري 24

 بدريه علي خضري احلربي 25

 اليامينوف  حممد ظافر  36

 بتول علي أحسن ال منيف 27

 ندى محد حسن ال شريه 28

 ساره عبدالعزيز ابراهيم الشاعر 29

 عبري  علي حسن ال ذيبان 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 تهاني عيسى علي صنبع 1

لوريوس " ختصص " إدارة أعمال " " بكا

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 " او

" بكالوريوس " ختصص " إدارة عامة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443االحد )يوم 

 م19/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 بيان عمر أمحد احلازمي 2

 أروى حممد راشد ال منجم 3

 جنود صاحل صاحل باحلارث 4

 منريه  سعيد  ملهي الشهراني  5

 هدى عبدالعزيز عبداهلل املليفى 6

 أماني عطيه عوض احلارثي 7

 أمل  محود عقيل العضياني  8

 مهرة  جريد مسران  العنزي 9

 ايف  مريشيد  الكبيدي رغد ن 10

 عشقة  سامل  ناحي الفقريي 11

 اجلازيه خالد علي القحطاني 12

 منال  عايد  سليم احلجوري 13

 ساره عبداهلل سعد الغامدي  14

 عزالء حممد مفلح الشهراني 15

 العنود حسني عوده املسعودي 16

 روان صاحل سليم العطوي 17

 زه زيد زراع العنزيفاي 18

 ميعاد حممود عبداهلل البلوي 19

 امل  محود سليمان الرشود 20

 ساره عبداهلل علي  الزهراني 21

 هنادي عويض عويض العطوي 22

 شروق  مسفر  مسفر  الصبحي  23

 تهاني سعيد مجعان الزهراني 24

 رهف محد حممد اجلهين 25

 يم حممد اجلميديوجدان نع 36

 رغداء  موسى  عواد العروي  27

 هديل أمحد حممد اليماني 28

 فاطمه صاحل حممد الرباهيم 29

 ريم مثيب عليثه السبيعي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 اهلل  الغامديشروق  حممد عبد 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 " او

" بكالوريوس " ختصص " إدارة عامة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443االحد )يوم 

 م19/09/2021املوافق 

 بالرياضية للبنات بالكلية التقن املكان: 

 مشاعل علي عوض العتييب 2

 ملياء عبدالرمحن  علي الصبيح 3

 مريم  حممد مفوز الرحيلي  4

 أحالم  علي حمسن  آل مداوي  5

 هيفاء ناصر سعد احلزيم 6

 لولوه فايز  فهد  اخللف  7

 دالل ذيب نايف ابن عبود  8

 ربيميمونه علي مشيالن احل 9

 ساره  ابراهيم  حممد علي  10

 ليلي  حيان  حيي  املالكي  11

 رميا  حيي ناصر  القحطاني  12

 شروق حييى علي منازي 13

 فاطمه  حييى  حسني  القحطاني  14

 فضه اهليلم فليح العنزي 15

 معالي عماد  وهيب صباحي 16

 عمره  سامل  سعد  الفارس 17

 شريفة هادي  مقبول احلربي  18

 جوهره حبيب دخيل القرني 19

 موضي حسن حييى مشيخي 20

 منريه منصور ابراهيم املدعج 21

 شذى خالد عبيد احلميد 22

 أمل حممد صاحل الداوود 23

 أمساء عبد املنعم عبد الغفور أسرار 24

 غادة سعيد حممد أبوحشرة 25

 حصه صاحل عمري الغامدي 36

 أفنان نايف فازع الثبييت  27

 جنود علي عبداحلميد شاهني 28

 زهراء  عبداملنعم سلمان الزاكي 29

 فاطمه  حسني حممد ابودوشه 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 يمساعد ادار

 شيمة عشوي غضيان العنزي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 " او

" بكالوريوس " ختصص " إدارة عامة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443االحد )يوم 

 م19/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 فاطمة علي سعد ال ثالبه 2

 ريم عبدالكريم ابراهيم  الفاضل 3

 نوف حممد سامل الدوسري 4

 رقية أمحد حممد األدماوي 5

 غيداء سعد زيد الدهالوي 6

 تغريد ساعد مسعود املرواني 7

 وعد سامل سعيد القحطاني 8

 ن علي القحطانيندى دمحا 9

 عهود عماد حممد العليط 10

 بدور علي منصور ال جمري 11

 مشاعل  سعيد حممد احلسنيه 12

 ساره سعد حممد الدوسري 13

 حنان عمار خليوي املطريي 14

 شوقه حيي سلمان اهلروبي 15

 مسر امحد  هادي عواجي 16

 شهد أمحد صاحل الوهييب 17

 روان حممد عبدالعزيز اخلرجي 18

 نورة حسني صاحل صاحل 19

 ريم محد عايد الرشيدي 20

 رمال سليمان عبداهلل اجلرب 21

 وضحى قفل مطر الشمري 22

 وعد امحد عائض الشهري 23

 رهام عبداهلل منصور اجلربوع 24

 هناء ابراهيم حممد االمحد 25

 عبدالعزيز املفوز نوره خالد 36

 رشا عبداهلل عبدالباقي إلياس 27

 دانيا سعد سيف الرافع 28

 مساهر حممد علي  رديف 29

 رغده حممد سراج باوزير اجلابر 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 علي القحطاني منرية فارس 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 " او

" بكالوريوس " ختصص " إدارة عامة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443االحد )يوم 

 م19/09/2021املوافق 

 بالرياضية للبنات بالكلية التقن املكان: 

 غضية العزي  علي املكرمي 2

 نوف علي راشد ال ماجد 3

 أماني سعد سعود الرشيد 4

 هبه وليد امحد مرعشلي 5

 هدى ناصر عبداهلل القرني  6

 مها عبداهلل حاسن احملمادي 7

 ناديه سبيت سعيد الغامدي 8

 هنادي نشمي فالح احلربي 9

 مها خالد سيف القحطاني 10

 نهال علي سليمان الصقيهي 11

 اشواق حممد عبداهلل اليوسف 12

 بدور عوض سامل رفاده البلوي 13

 مسر  غالب  سليمان  احملمدي  14

 جنالء  عايض جمري  القحطاني  15

 عواطف  منصور عواض الدواميك 16

 منال حممد أمحد  مسعودي 17

 إميان  عبداهلل  دليم القحطاني  18

 نوره  فهد  ناصر  ال داوود  19

 نوف  سعيد  علي الغامدي 20

 نادره شعوي جماهد احلربي 21

 فاطمه سعود مسفر القحطاني 22

 أمساء  عبداهلل  عبيد احلربي  23

 كرمية أمحد مساوي املساوي  24

 سفر  البقمي والء  عبداهلل  م 25

 هامشية علوي علوي أبوالرحي 36

 بشاير حمسن عبدالكريم الشريف 27

 عبري سليمان علي الرتكي 28

 سارة عبد العزيز سعيد صياد 29

 بوادر نايف غنام املطريي 30

 

  



 تبارموعد بدل االختبار ومكان االخ الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 أمنة عبدالوهاب  علي السندي  1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 " او

" بكالوريوس " ختصص " إدارة عامة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443االحد )يوم 

 م19/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 سهام  حممد  عبداهلل  الضبيب  2

 رمحه  إبراهيم  راجح الزهراني  3

 هدى عبدالرمحن علي الغامدي 4

 آسيا عطية حميا احلارثي 5

 شروق رجاء جنب احلربي 6

 العنود عبداهلل عيضه املالكي 7

 خل مسار املطرييزينب دا 8

 مضاوي محد حممد الدعيجان 9

 أمريه حممد عبداهلل اهلاجري 10

 رهف طارش عازب ال مزهر 11

 سعاد حممد قبالن العنزي 12

 غاده عبدالرمحن راشد الدواس 13

 جنالء منيع بركي املطريي 14

 أفراح مطر محود املطريي 15

 اجلويهل ساره ناشي مبارك 16

 نوره حممد عبداهلل اخلالدي 17

 خولة  حممد عبداهلل  الباهلي 18

 شيماء سعيد مسعود اخلالدي 19

 ميس ابراهيم سامل اجلارد 20

 ريوف عبدالرمحن حممد اخلربوش 21

 ريم خالد سامل اخلمعلي  22

 عهود  عفنان  عيد  العطوي  23

  نافع العنزيأمال عبداهلل 24

 أماني نشمي مسري احلربي 25

 بدور فهد سعد العتييب  36

 فاطمة أمحد  حممد احلارثي 27

 ساره  عبداهلل  حممد ال جافل 28

 نوف صاحل مهوس املالكي 29

 بشاير  عيد علي الشلوي 30

 

  



 بدل االختبار ومكان االختبارموعد  الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 مرام خالد عبداهلل اليماني 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 " او

" بكالوريوس " ختصص " إدارة عامة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443االحد )يوم 

 م19/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 غدير حممد حواس الرويلي  2

 نهى ضيف اهلل  عيضه الثبييت 3

 ريم سعد عبداهلل القحطاني  4

 أمل  ليلي جربوع العنزي 5

 وسام حممد حسن ال فرج 6

 بشرى عبداهلل  مصلح الشمراني 7

 مسرية شراز مروان الزهراني 8

 وفاء عطية حيي الغامدي 9

 مريم عتيق عيد العطوي 10

 والء مقبل رجاء البقمي 11

 مزون هادي عبداهلل  الدوسري  12

 أمل  عرنان  حممد  القحطاني  13

 ساره  عواد  عيد  احملمدي  14

 عواطف عبده حممد جعفري 15

 أجماد وصل اهلل حامد  الثمالي  16

 بدرية  سعيد  علي  القرني 17

 فاطمه حممد براك النفيعي 18

 رغد سعود مرزوق  العويف  19

 تهاني  حمسن  سامل  الغامدي  20

 ميا سعيد سعد الغامدي  21

 عبري عبداهلل  فيصل الغامدي 22

 منال صاحل حممد الشهري 23

 خلود حسني سعيد  ال عوضه 24

 فائزة منيص عمر السويعدي 25

 اهلنوف فارس نامي املطريي 36

 صاحله ناصر حممد عتودي 27

 مهابه مقعد ناجي العتييب 28

 غدير  حمسن عوض الفقيه 29

 موضي فهد صاحل  الطالسي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار لشاطا املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 بنا دخيل  سليمان  السبيعي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 " او

" بكالوريوس " ختصص " إدارة عامة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443االحد )م يو

 م19/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 امل ظافر علي الشهري 2

 هياء  فاضل عبداهلل السبيعي 3

 شهد راشد سدحان البقمي 4

 محده علي حسني آل ساعد 5

 مجيله نهار حثالن السبيعي 6

 يقانسوزان  عبيداهلل حممد رب 7

 ريم  فهاد  خملف  املفرح 8

 عبري عبداهلل غدير احلربي 9

 افنان فيصل علي العمري 10

 روان ذياب حويفظ احلربي 11

 افنان معال عبداهلل  السهلي 12

 عايشه مجهور سفر الغامدي 13

 أمل عبداهلل  مطلق الغميز  14

 منال حممد عايش احلربي 15

 إخالص  حييى  علي  محدي 16

 حصه  عبداهلل ثابت  االمحري  17

 سارة  محدان  حممد  احلربي  18

 فاطمه حممد جابر  عسريي 19

 ريم سلطان رمضان احلربي 20

 ساجده حسن علي اجلاسم 21

 عائشه سعود مساعد املرواني 22

 فهيده حممد  علي العطوي 23

 ير محدان عبداهلل االمحديبشا 24

 أمل سامل حممد الشهري 25

 اريج عايض معتوق الرحيلي 36

 حنان خليل إبراهيم املزهر 27

 ناديه صاحل زوينب املخلفي 28

 هدى عيد حممد الزيادي 29

 زينب مناور فاهد العتييب 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار شاطال املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 نوره عبداهلل بكر البكر 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 " او

" بكالوريوس " ختصص " إدارة عامة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443حد )االيوم 

 م19/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 سعاد عبداهلل علي يتيمي 2

 آيات خالد علي الرحيلي 3

 احالم زيد حممد احلربي 4

 رهف محدان أمحد الغامدي 5

 سلمى مسفر معيض الشمراني 6

 نوف حامد حممد احلربي 7

 ام مسفر عبداهلل الغامديإهل 8

 ورده حممد ثامر القرني 9

 منى معاوض ربيع الردادي 10

 رهف فاحل ناصر القحطاني 11

 سلوى  حيي حممد  الصاحلي  12

 سارة ابراهيم عبدالعزيز احلجيلي 13

 منريه ناصر فواز السهلي 14

 دالل أمحد حممد صميلي 15

 د سامل الشمريريوف محو 16

 اجماد نهري عساف العنزي 17

 هبه سليمان  سلمان  الفريدي 18

 حنان حممد عبداهلل القحطاني 19

 شيماء خالد حممد السعيد 20

 العنود امحد صاحل املبارك 21

 منى فهد غاطي املطريي 22

 عهود موقد طارش املطريي 23

 يم مقنصرزان امحد عبدالكر 24

 موضي عبداهلل ناصر الرشيد 25

 حنان مروعي احلسن حكمي 36

 بشائر سامل حممدسعيد الصبحي 27

 أفنان سعد فرحان اخلبيزي 28

 إميان مبارك حممد العوض 29

 روال  فريح  عبداهلل  التميمي 30

 

  



 د بدل االختبار ومكان االختبارموع الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 ساره أمحد عبداحملسن اخلريف 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 " او

" بكالوريوس " ختصص " إدارة عامة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443) االحديوم 

 م19/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 ميالف حممد عواد آل إبراهيم 2

 هيله عبداهلل  حممد ال مطارد 3

 رشا حمسن ناصر ال رشيد  4

 دانه فليح جدوع الرويلي 5

 اريج مسفر  صاحل امليموني  6

 مريمرريم حبشي ذايد الش 7

 خلود  شائع علي  القحطاني  8

 جمد موقد طارش املطريي 9

 نوره عبداهلل صاحل السعيد 10

 فاطمة فهد مداهلل احلامد 11

 مروة  عبداهلل  سليمان  اجلهين 12

 اهلنوف عبداهلل سعد السليعي 13

 روال معيتق حسني  الصبحي 14

 ويلي الطاف  زبن عواد  الر 15

 دالل  سعيد  امحد  الغامدي  16

 هيفاء عتيق محد الشمري 17

 مرام مهل عيد العنزي 18

 مروه عبدالقادر حممود رمضان 19

 دينا ابراهيم  عبداهلل  اهلويريين  20

 سلوى عبداللطيف موسم السلمي 21

 هدى عبداهلل عون اهلل املطريي 22

 اهلل  علي الشهريساره عبد 23

 هناء محد محيد اليوبي 24

 طيف عبداهلل حممد الغامدي 25

 بشائر سامل صاحل العطاس 36

 الشيماء ناصر سليمان باجبع 27

 شيماء حامد عطااهلل السرحيي 28

 هاجر سعيد حسن  القحطاني 29

 بشاير فايز حجاج القايدي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار ةاختبار لوظيف

 مساعد اداري

 أفراح عايض  طلوح  املطريي  1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 " او

" بكالوريوس " ختصص " إدارة عامة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:00اىل  06:35عة )السا الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443االحد )يوم 

 م19/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 أمساء غازي عيد البقمي 2

 اهلام حممد جربتي الزهراني 3

 شهد حممد علي احلربي 4

 ابرار عايض عوض املريين 5

 بتول علي ابراهيم العضيب 6

 ساره مساعد حدرى العويف 7

 بدور عبداهلل سعد العتييب 8

 روان غرامه عبداهلل الغامدي 9

 نوره عويض معيض البقمي 10

 فاطمة علي حممد الزهراني 11

 مها سفر معيض املالكي 12

 أجماد مهراس عالي القرني 13

 ريناد  ماجد برعي مغربل 14

 الرمحن  صاحل الشيخ روان عبد 15

 شفاء مقعد قاعد الشيباني 16

 رنا علي امحد  الغامدي 17

 شروق حممد زيدان املطريي 18

 جلني  حارث  زيد  الشنربي  19

 اشواق منيف صقر احلارثي 20

 هدى  عمر  عابد  احلربي  21

 حنني غازي ساعد احلربي  22

 ل الزهرانيرهام منصور فيص 23

 حنان طراد  مشعل  الرفدي 24

 عروب فهد حممد الزغييب 25

 خلود ناير  شلوة  املطريي  36

 ميار ابراهيم  عبداهلل الزهراني 27

 شيخه حممد سعيد بن مطرود  28

 رهف  سعد  جاري القرني 29

 االء  صاحل سامل احلربي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط ملاشحع للدخول لالختبارا اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 رحاب  سنيد مصلح  املطريي  1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 " او

" بكالوريوس " ختصص " إدارة عامة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443االحد )يوم 

 م19/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 نوف عبداهلل سعد اليوسف 2

 اشواق عبداهلل  ظافر الشهري 3

 وداد عذيان عامق العنزي 4

 امينه وصل اهلل عبداحملسن السلمي 5

 الشهرانيرهف ناصر جربوع  6

 فدوى حممد علي البالع 7

 عهود عيد سعود العنزي 8

 شوق صاحل فاحل املعبدي 9

 رهف امحد عابد اجلهين 10

 خلود حممد عبداحملسن  القحطاني 11

 حسن دخيل عطيه اجلهين 12

 بيادر أمين عبداهلل الناخيب 13

 نوال مجيعان حممد احلائطي 14

 سارة صاحل جابر السلمي 15

 حنني سبيت عطيه العيسي 16

 نواره حممد سامل اهلويدي 17

 مسا محيد حممد العروي 18

 مرام سعيد  حممد القرني 19

 روال عايض سودان املطريي 20

 بدور صاحل مهدي صغري 21

 اميان علي حممد القحطاني  22

 السلميرانيه محدان حضريم  23

 أشواق  ناصر  علي  الفروان  24

 ندى زاهي حممد احلربي 25

 بيان سعود ابراهيم العيادي  36

 جناح راشد مثيب السحيمي احلربي 27

 نهى سعد مساعد االمحدي 28

 خلود  شرف سفر  النفيعي 29

 فايزه عواض قريش العماري 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط شحع للدخول لالختباراملا اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 نهى حممد  سعيد القرني 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 " او

" بكالوريوس " ختصص " إدارة عامة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:00ىل ا 06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443االحد )يوم 

 م19/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 رغد فيصل ردة اهلل الصبحي 2

 االء فايح فاحل اجلابري العمري 3

 مريم فرحان عواد العنزي 4

 روابي فهد صاحل احمليسن 5

 منال حممد عايض الثبييت 6

 سارة مطلع مزيد املطريي 7

 فضه ظاهر عنيزان البلوي  8

 عهد سليم دهريان اللقماني 9

 ساره سعد ناصر الشهراني 10

 روزان عوض عويضه املطريي  11

 رغد عبداهلل حممد املعطاني  12

 جواهر عائض حوميد اجلدعاني 13

 امساء سامل  محد  الصبحي 14

 ار نويعم عوض السلميمن 15

 حنان هادي حممد ابوشراره 16

 أفنان عبده أمحد يامي 17

 فاطمه علي غرم اهلل العلياني 18

 ساره علي عبدالعزيز املعشوق 19

 تغريد فهد نويفع العمري 20

 ليلى  راضي رضي  احملمادي 21

 ريانه عايض مصلح املطريي 22

 د ابراهيم  البشريمنار حمم 23

 ملى سليمان  عبداهلل  اخلليل 24

 شوق علي حممد الشهري  25

 شروق سعود سعيد الصبحي 36

 امل محد محد حدادي 27

 نوف منصور آمان  بدر  28

 شذى أمحد مرزوق البشري 29

 غادة عبدالرؤف  عبداهلل القرني 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط حع للدخول لالختباراملاش اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 اماني  عمر محد احملمودي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 " او

" بكالوريوس " ختصص " إدارة عامة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443االحد )يوم 

 م19/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 مجانه حممد راجح العرابي 2

 نور عبداهلل  عايض العتييب 3

 جوهره عوض شوميي املطريي 4

 حنني حممد مضحي الشمراني 5

 رهف فهد سلطان  السلمي 6

 ندا امحد عبدالرمحن الغامدي 7

 ايناس علي عبداهلل الغامدي 8

 رغد عبداهلادي مهدي اجلهين 9

 مريم حيي حممد صميلي 10

 ساره صاحل علي االسود 11

 جنالء ظافر عبداهلل القرني 12

 هيا طالل محزه املنسي  13

 يفء حممد فلحان العتييب 14

 حممد العتييب اهلنوف نايف 15

 البندري أمحد أمحد العسايف 16

 وعد حيي حممد عسريي 17

 بشاير عمر عبدالرزاق الصبحي 18

 لينا حممد ثابت الربكاتي 19

 وصال  أمحد صاحل  اجلهين  20

 روان خلف مجعان الغامدي 21

 انغام حممد حبيص الذروي 22

 هرساره هادي علي اجلما 23

 بشرى مجيعان خضر اجلهين 24

 مرام معال عبيان األمحدي 25

 رهام سليمان ذياب املطريي 36

 اماني حممد اسيمر الرويلي 27

 ريناد حامد نفيع السلمي 28

 جمد سعود وصل االمحدي 29

 خيال سوري دبسان العنزي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط ختباراملاشحع للدخول لال اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 ربى سين بركات الشيخي  1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 " او

" بكالوريوس " ختصص " إدارة عامة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443االحد )يوم 

 م19/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 بشائر عويد مصلح العروي 2

 وصائف  فريح عبيد اجلهين  3

 امل عبداهلل عامر احلربي 4

 امل  حممد  عواض احلربي 5

 رغد حسن عبدالعزيز الرحيلي 6

 ى املرشدياسيل  حممد موس 7

 مشاعل سلمان صاحل العطوي 8

 ندى عبداهلل  حممد اخلضريي 9

 حصه حممد جربوع اجلعيد 10

 شيماء عبدالعزيز قائد بن ثابته 11

 خلود عباس مطر ال ساري 12

 مليس عبداهلل عبدالرمحن الغفيلي 13

 هديل  مذكر  احلميدي  املطريي  14

 ف اهلل شعف الثبييتعبري ضي 15

 بشاير ضيف اهلل شعف الثبييت 16

 بشاير حممد ابو عالمه املباركي 17

 عهود حممد رجاء اجلهين 18

 منال  هالل  بركه  الزنبقي  19

 عفاف جرب قسم احلويصي 20

 هيفاء  امحد سعد الغامدي 21

 تغريد  حممد  راشد  السبيعي  22

 تسام صاحل عمر الزبيدياب 23

 ريم حييى عبداهلل العجالني  24

 أحالم مبارك علي القحطاني 25

 افنان امحد حاصل االمسري 36

 منال  سليم  علي  لسلوم  27

 ساره حييى عامر  ال سدران  28

 اجماد علي ناصر الصقور  29

 مها  مهدي  حسني ال صالح 30

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار بار لوظيفةاخت

 مساعد اداري

 مرام  عبد الرمحن حممد علي العروي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 " او

" بكالوريوس " ختصص " إدارة عامة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةة الفرتاملوعد: 

 هـ(12/02/1443االحد )يوم 

 م19/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 العنود مساعد منري املرشدي  2

 مرنان  حسني  اسعد عبدالغين 3

 مريم امحد موسى كعيب 4

 بامسه االملح غازي العنزي 5

 ره فهد محد السوحيبنو 6

 بتول عبداهلل حسني ال نصيب 7

 امنه محيدان  محيد السلمي 8

 سحاب سعيد حممد ال فطيح 9

 صيته حسن حسن ال قحيشي 10

 ندا عوض سعيد الشمراني 11

 خدجية هادي علي ال منصور 12

 رفعه عائض سفر الغامدي 13

 يعيفاطمه فاحل محود السب 14

 عبري  علي  مهدي  ال سامل 15

 رغد فؤاد فهد الغصاب 16

 مانعه مهدي حسني ال صالح 17

 تهاني عبداهلل أمحد البارقي 18

 خلود  هادي سامل  ال مطري 19

 امنه حسن علي رجب 20

 أمريه  حممد فرحان الفيفي 21

 احالم مداهلل مفلح العنزي 22

 وره صاحل حممد اليامي ن 23

 ساره صاحل حممد الشرمان 24

 ساره عويضه صاحل الربيعي 25

 شريفه حيي عبده بسيسي 36

 إهلام  حييى  حممد  الزهراني  27

 وديان سليمان صاحل احلربي 28

 مريم  حييى عبده خثامي  29

 مشاعل علي حممد الزهراني 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار وظيفةاختبار ل

 مساعد اداري

 انتصار عبداهلل خضري مسحلي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 " او

" بكالوريوس " ختصص " إدارة عامة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:55اىل  07:30لساعة )ا اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443االحد )يوم 

 م19/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 دالل منشان علي القرني 2

 بتول سعد قحطان الشهري 3

 مجيله هندي دويس الزهراني 4

 أمنه حسني علي مدخلي 5

 منى حممد عبدامللك الصبان 6

 نوره حممد عبداهلل ال جدران 7

 روان مرزوق  عيد  العتييب  8

 ارياف  محود  محد  السرحاني  9

 غاده ابراهيم عيد املشهوري 10

 تهاني مرشد عابد الكبيدي 11

 حصه راجح راجح الزهراني  12

 نوره هادي عبداهلل ال بومجعه 13

 ريمساح ظافر سعد االمح 14

 اسيا ابراهيم  محد حكمي  15

 فاطمه  صاحل  موسي  البلوي  16

 روان هادي فايز الشهراني 17

 محده  بريهم خليف العنزي  18

 اثري عبداهلل سعد القحطاني 19

 خوله عبدالعزيز  عبدالرمحن  الشيحه  20

 نوره  حممد هادي  ال شريه 21

 امحد املالكي موضي   حممد 22

 أمسا حممد بن علي ال مشتح 23

 اهلام عبدالرحيم مستور الصواط 24

 الشقحاء حممد خامت العتييب 25

 ميعاد  صاحل عبدالرمحن السعيد 36

 البندري عايض مرداس العجمي 27

 اميان عبداهلل عبداهلل احملروس 28

 دالعزيزعائشه عبداهلل عبدالرمحن العب 29

 محدية فيصل  ابراهيم  العيسى  30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 نوال حممد صاحل املالكي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 " او

ة عامة " " بكالوريوس " ختصص " إدار

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443االحد )يوم 

 م19/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 ليلى حمسن حممد العلي 2

 ريم  حممد الحق عسريي  3

 أمل  منري حممد العجمي 4

 عابدة ناصر فرج املولد 5

 منال حممد عبداهلل الربيدي 6

 وعد  كريم  عبدالكريم  الفقري  7

 ميعاد  ثريان  باروك  املطريي  8

 مسريه  سعود  باتل  احلارثي  9

 عبري جابر علي القحطاني 10

 اهلنوف  صاحل  عبداهلل  املالكي  11

 ك العمريمريم  سامل  مبريي 12

 سليمه  علي  مهنا  الرشيدي  13

 رحيمه  عبدالرمحن  عوض احلربي 14

 اشواق  عبداهلل مزيد املطريي 15

 دميا خالد غامن السحيمي 16

 حنان حسن طفيل احلسن 17

 حنان ابراهيم علي عسريي 18

 ساميه حسن حييى الفيفي 19

 ريفتون حممد حممد الشه 20

 مشوخ حسن امحد صهلولي 21

 امساء صالح مساعد اجلهين 22

 فاطمه  حممد عوض السهلي 23

 شيخه ناصر ابراهيم الطليان 24

 رحاب محيد األسود العنزي 25

 امل محود محاد البلوي 36

 منى  سويلم حسني الرشيدي 27

 مجيله سعيد ناصر القحطاني 28

 ود  نتاف  منادي  العنزي عه 29

 ندياء ناصر عبداهلل الشريهي 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 ندى حممد عمر باخمري 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 " او

كالوريوس " ختصص " إدارة عامة " " ب

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443االحد )يوم 

 م19/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 بسمه عبداهلل عبدالعالي احلربي 2

 منال قالط قائم العنزي 3

 مرام  ظافر  حممد  الشهري  4

 ليلى دغيليب زاهر اجملنوني 5

 ساره راشد  عويض الدوسري 6

 حنني هادي سامل ال مطري 7

 هديل  حممد عزالدين جعفري 8

 فاطمه عبداهلل حسن االمسري 9

 اجلوهرة حزام سعيد املالكي 10

 صفاء عبدالرمحن سعد الدايل 11

 برديس حمسن صاحل الفقري 12

 ماجده منادي مسهوج العنزي 13

 علوه شعيب حامد الشمراني 14

 نهى اليف جنيم العرقوبي 15

 هديل عبدالرمحن حممد املزيد 16

 فاطمة عبداحلميد حممد النخلي  17

 خلود  حممد  فريح  احلارثي  18

 فاطمه بوحي محد كريري 19

 جنوى علي محادي اجلحدلي  20

 

 

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 حصه  عامر عبداهلل  االصقه  1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 شذى امحد حممد الوهابي 2

 عهود احلميدي  صقر املورقي  3

 وفاء ربيع ضيف اهلل البلوي 4

 روان ضايف شعري العنزي 5

 عبري حممد وصل اهلل  الظاهري  6

 اصالة أمحد صاحل الغامدي 7

 عهد عبداهلل  منصور الشمري 8

 مريفت  فؤاد  شاكر  مؤذن 9

 نسرين خلف عذال العنزي  10

 فاطمه حسن ابراهيم  البارقي 11

 امحديه حييي حممد عزي  12

 يامسني  عبداهلل  عبيد احلليفي  13

 نوال سامل طالب النهدي 14

 وف  عوض عبداهلل  اجلعيدن 15

 هاجر  سعيد  حسني  ال صياح  16

 مشاعل عايض مغرم الغامدي 17

 ساره سعد  عواض الربيعي 18

 شيماء حسني  عيضه الصخريي 19

 وداد  عبداللطيف  وصل اهلل  احلارثي  20

 مزنه  احلميدي عساف العتييب 21

 اميرغد عبداهلل حممد الده 22

 سهام  حسني  حميسن  احلازمي  23

 مريم أمحد حسن  عسريي 24

 مودة رباح رابح الرحيلي 25

 تهاني سعيد صاحل القحطاني 36

 مريم يوسف موسى الزويد 27

 أصايل صاحل حممد القرني 28

 ساره  معيض  مهدي  القحطاني  29

 خدجية عبداهلل سعيد الرفاعي 30

 

  



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 جلني عبدالعزيز غرم امللحان 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 فاطمة أمحد حيااهلل  الشهري 2

 هياء شعيب عوض   الشمري 3

 روان ذياب  سامل املطريي  4

 اماني  بندر  سعد  احلربي  5

 جناح فيحان قالط املطريي  6

 اشواق  راضي  عزر العنزي  7

 أمل سعد حممد االمحري 8

 امل خالد عبدالعزيز  االيداء 9

 خلود صاحل حممد حشوان 10

 رغد عبداهلل حممد الشمري 11

 رقيه حممد محدي احلربي 12

 منال غازي ناهض العنزي 13

 ساره منصور حممد تكروني 14

 زينب  حسني  علوي  السيهاتي  15

 ر خبيت رحيان ال مهريانتظا 16

 مريم سعود سعد املالكي 17

 حنني علي خضر الغامدي 18

 بدور ناصر سعيد السبيعي 19

 حنان حسن عمر السفياني 20

 شهره حسني مصلح الوذيناني 21

 وفاء عيد حممد العتييب 22

 منى حممد سالمه العطوي 23

 يساره  حممد عايض احلارث 24

 جنوى أسعد  علي  حريصي  25

 فايقة أمحد  حسني  جمممي 36

 موضي  عيد خبيت  اجلهين 27

 أسراء حممد فيصل اخلالدي 28

 وفاء عوض زايد القحطاني  29

 رغد سعيد علي القحطاني 30

 

  



 

 ومكان االختبارموعد بدل االختبار  الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 إميان حممد ناصر العمار 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 جساء  فاحل جمري السبيعي ر 2

 بدرية هادي دمشق الدوسري 3

 مسيه عبداهلل  داخل  املطريي 4

 أثري عبداهلل سعيد الشهراني 5

 ريم  سلطان وصل  الصواط  6

 وجدان سعيد حممد العرام 7

 رمساء  مناحي  جهز  الداودي  8

 غصون حممد يوسف دكام 9

 فهد الدويرج نوره سعد 10

 رزان سعود سليمان الدوسري 11

 وجدان فهيد فهد احلربي 12

 رزان خلف عمر املطريي 13

 شوق عبداهلل حسني القحيز 14

 لينا عواد سليمان املرواني 15

 مريم  حممد علي الغريب 16

 نورى مسفر فراج العتييب  17

 يامل مشعل عبداهلل املطري 18

 اريج عبداهلل عوض اجلهين 19

 مسر سامل  معتق  البلوي 20

 روان سعيد علي احلارثي 21

 مرام سويلم مجعة اجلهين 22

 مليس حممد عبداهلل الزهراني 23

 البتول قالط ضايف احلربي  24

 نوف  غامن رزيق  اجلهين  25

 تهاني عبده ادريس  دغريري  36

 ريم حممد عبدهلل اللغيب 27

 فريال مبارك حسني بين هميم 28

 شاديه  دخيل اهلل  عبداهلل  الزايدي 29

 منى  حممد  رمضان  الشهري  30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 يفدوى عابد حممد احلارث 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 عواطف سعد  ضاوي  الغامدي  2

 لفرحانامل عبدالكريم صاحل ا 3

 مرام  ابراهيم  عبداهلل املهنا  4

 رشا حممد امحد القامسي 5

 نسرين مدني عبداحلميد اهلندي 6

 مجانه صابر ابراهيم الثبييت 7

 منى معلوي حممد ال معلوي 8

 ربيعه فضي مرزوق الرشيدي 9

 دعاء عبداهلل امحد الرفيعي 10

 براهيم  القاسملطيفة عبدالرمحن ا 11

 منى حيي عمر سفياني 12

 تهاني عابد عبداهلل السواط 13

 عائشه عبدالرمحن حممد العلكمي 14

 عبري فهد عثمان  الظيف 15

 رهف اسامة محزة بديري 16

 مدى سليمان  سلمي  اللقماني  17

 اميان عبداحملسن نهار السمريي 18

 عائض السناني إبتهال صاحل 19

 ندى صاحل عبدالرمحن الغامدي 20

 مالك عائض عبدالرمحن الشهراني 21

 سهام  حممد عبداهلل الشهراني 22

 وصايف عبداهلل صاحل ال يعالء 23

 تغريد عوض سعيد القحطاني 24

 ابتهال شاتي رشيد العنزي 25

 امارت مقحم شجاع العتييب 36

 اد  حممد سعد احملمادي أجم 27

 رغد  نواف  شجاع  احلربي  28

 رمحه حسن حممد دعكم 29

 هدى عبداهلل  غازي احلربي  30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 بشاير بدر طلق طلق 1

دارة أعمال " " بكالوريوس " ختصص " إ

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 سلوى مهدي أمحد الزهراني 2

 جنود سعود  زيد اجلريد 3

 ييبنوره ناصر علي الضب 4

 منال سعد عطااهلل العصيمي 5

 مشاعل ضيف اهلل جربان السلمي 6

 رها حسن عوده البلوي 7

 خجه جابر حممد جمرشي 8

 شريفة أمحد عبداهلل  احملمودي 9

 مي عبدالرزاق محيد احملمدي 10

 ورود  حمسن حسني العتييب 11

 أمل سلطان التمساح خبيت 12

 جوهره ناصر  أمحد  عسريي  13

 عائشه  حممد هريس املطريي  14

 ندى  حممد حامد الغامدي 15

 بدور  عبيد  عبداهلل  املقاطي  16

 نبيهه خويشان  عطااهلل  القثامي 17

 هيفا  محاد عطااهلل  اجلهين 18

 عواطف حامد  عبيداهلل الغامدي  19

 اطر  العتييب منرية  تركي  م 20

 خلود عبداهلل عبدالعزيز الشهري 21

 مي أمحد عبدالعزيز الشربي 22

 وجدان حممد حييى العمري 23

 زهيه حممد عبيد احلربي 24

 ساره فهد احلمود احملاسن  25

 ندى ناجم معيوض الزايدي 36

 ندى معجب حمصان العتييب 27

 لعزيز املعجلنوره  خالد عبدا 28

 منال  منور  رجاء احلربي  29

 رمسيه عطا اهلل  جزاء اجلهين 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 رميا مساعد زيد البيشي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 جدا وتقدير مؤهل " جيد 

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 زينه حممد ابراهيم اجلارودي 2

 مجيله ردن مسلم املطريي 3

 منال  مشيعل  مشعل  احلارثي  4

 نري العتييبهنا حممد م 5

 عهود حامد خمضر اخلميسي 6

 مريم مطر حمياء الرشيدي  7

 شروق عبداهلل ناصر ناصر 8

 عائشة حسن فرحان املالكي 9

 تهاني عايض مرزوق العتييب 10

 رزان سعود حممد الوذيناني 11

 سارة أمحد حممد املطريي 12

 شيخه حممد فهد القحطاني 13

 روان  خليف محود الشمري 14

 صيته ضيف اهلل مفرج العويف 15

 بشائر حييى سعد ال حفصان 16

 ساره  هادي فهاد القحطاني  17

 أمريه حممد سلمان العطوي 18

 فاطمه مهدي حممد ال فروان 19

 مسيحه مشبب سعيد  األمحري 20

 ي ريسه  عبدالرزاق  مرزوق  اهلذل 21

 خلود  قالط رشيد احلربي 22

 رذاذ فهد عبدالعزيز الصحن 23

 شهله عبدالعزيز سليمان العجالن 24

 تغريد حممد أمحد العتييب 25

 اثري محد سعد الوذيناني 36

 نوره  إبراهيم  عبداهلل  الرسن  27

 مالك عبدالرمحن عبدالعزيز املسعد 28

 د ناصر الزهرانيأجماد حمم 29

 هاجر  سعيد  عوض  ال دبيس  30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 اجماد عبداهلل صاحل  النيف 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 غصون مسعود صاحل ال حارث 2

 نوره فايز سامل الشهراني 3

 عايشه  عبداهلل سعد االمحري 4

 غيد  حسن  علي اهلاللي  5

  عايض العالسيحنان عبداهلل 6

 رهف  عبدالرمحن  سويلم  املرواني  7

 نورا يوسف ناصر احلميدان 8

 ريم خالد عبيد احلربي 9

 ابتسام حممد عبداهلل عسريي 10

 ساره امحد عطية الزهراني 11

 والء عبدالرمحن  سعيد  الشهري  12

 عائشة  عبداهلل  تركي الشهري  13

 هاني فرحان عجاج الشمريت 14

 شيخه شامان سعد الضفيان 15

 وجدان أمحد  عبداهلل  املرزوق 16

 مريم حيي علي حكمي 17

 لطيفه جباد سنيد احلربي 18

 أفنان حممد علي ضبعان 19

 ميعاد محود حممد احلربي 20

 هاجر عيد سلمان املسعودي 21

 بوالراسوداد امحد حممد ا 22

 نوف سعد صنهات السهلي 23

 فاطمه صويلح مربوك العتييب 24

 بتالء عبداهلل حممد الدوسري 25

 مشاعل هباس مشلش العتييب 36

 مها مناحي هندي السبيعي 27

 مريم  واصل  حممد  السبع  28

 هيفاء  عويض  غوينم  املطريي  29

 بارك املرواني روان دخيل اهلل  م 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 عايشه  شايم سامل  العنزي  1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )م يو

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 طيف سلمان مسعود البلوي 2

 ربيعه فارس سالمه العنزي 3

 روان حممد محود الشهري 4

 هند عارف  شعري العنزي  5

 رغد  حسني  عيسى  آل هيازع  6

 العنزي أزهار  معزي  موسى  7

 هديل عبداهلل ناجي العنزي 8

 نوال عوض محود البلوي 9

 رهف حممد عنيزان البلوي 10

 منيفه سامل  حسن البلوي 11

 مراد مبارك رحيل العنزي 12

 عائشة عوض عواد البلوي 13

 هيفاء عابد عايض العتييب 14

 بدور سامل عيد البلوي 15

 نصر عيد العطوي معالي 16

 رمحه جراد حسن الزهراني 17

 امنه القريدي حممد الشمراني 18

 روان حممد ابراهيم حممد 19

 أنوار مناور صنت احلربي 20

 رحاب هاشم مجعان العرابي 21

 هال حممد طراخم اجلعيد 22

 ساره  معيبد سبيل العويف 23

 صبحي أفنان سليم  سفر ال 24

 سامية سعد أمحد الشاللي اخليربي 25

 خلود حممد عزيز العمري 36

 دانيه  عبداهلل  سعد  احلسني  27

 اشواق سعيد خضر الزلفي 28

 سناء  علي امحد مظوي 29

 فاطمة قاسم سليمان  غزواني  30

 

  



 بدل االختبار ومكان االختبار موعد الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 أمل عبيد عبداهلل املالكي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضنات بالكلية التقنية للب املكان: 

 أريج سعد وصل اهلل الثبييت  2

 زهور  امحد بكر ابكر 3

 خلود  عبداهلل  علي الغنيمي  4

 فوزية علي صاحل العيسى  5

 نوره خبيت فايز الدوسري 6

 مدلوله  خبيت  فايز  الدوسري  7

 أحالم عبداهلل يتيم العنزي 8

 مها  فهد  عبيد املقاطي 9

 أثري رزق حييى ال رشه 10

 خلود مقبل  عياضة العنزي 11

 طارفه  مشبب  حممد  القحطاني   12

 سلمى عيسى سلطان الشهراني  13

 ندى  عبداهلل  سامل  القرني 14

 سهام علي عبداهلل احملسن 15

 روابي ابراهيم عيد القبلي 16

 رهف حممد سعد القرشي 17

 هيا عبدالكريم حممد العبدالكريم 18

 مسا ناصر رضا  ال زيد الشريف  19

 وجدان أمحد حممد األمسري 20

 هدى  عبدالرمحن  سعد القحطاني  21

 مسريه  ساعد  خبروش  الزهراني  22

 أمل  سعيد صاحل  الزهراني  23

 علوة علي سعيد عسريي  24

 عبدالرمحن العتييب ريا  مرزوق  25

 مريم امحد  علي الشهري  36

 رزان علي حممد الغامدي 27

 غدير فيصل عبداهلل السبيعي  28

 صباح  فواز نويران املطريف 29

 أديم  حممد  عبداهلل  السيف  30

 

  



 االختبار موعد بدل االختبار ومكان الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 البندري  سعود بتال النفيعي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 ياء عبدالرمحن  حممد  الشيبة ه 2

 امل علي محد اللحيدان 3

 امل حممد  ابراهيم  الف هاشم  4

 سارة محد سليم اجلهين 5

 عهود  سعود  غازي  املطريي  6

 أمل  صاحل علي السلولي 7

 ابرار  فيصل  سعد  البقمي  8

 أمريه مشعل عبداهلل  العبدان 9

 حممد عايد  البقمي   روان 10

 منرية  مضواح  مفرح  القحطاني  11

 سها هادي كميخ  النفيعي 12

 سارة  حممد  عبداهلل  ال رخامي  13

 عبري علي عبداهلل األمحري 14

 اخلنساء  مجال  أمحد الصفراني  15

 مهاني صاحل عائش احملمدي 16

 ينايفه فيحان نايف النفيع 17

 بدور  أمحد  عوض  املالكي  18

 منى خليف مرضي املشيطي العنزي 19

 مي حممد عطيه الفريدي 20

 شيمه صاحل  حممد احلربي  21

 منرية حممد عبداهلل احلبيش 22

 مشوخ ملفي علي خضراء  23

 ملى  مهل حبيب القثامي 24

 أمساء  احلسن  علي هيجان  25

 مشاعل نديب حادي الرشيدي 36

 بدريه حسني حممد ابودوشه  27

 نوره حممد علي الشهراني 28

 اعتدال  حممد ربيع  عاتي 29

 حنان سامل فرح الفيفي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 بداحلي حممد الغامدي أجماد ع 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 بدور مسفر مسفر املالكي 2

 ن سعد حممد العتييب روا 3

 ندى سلطان مناحس شفلوت 4

 شهد مسفر حممد جابر 5

 دميه سامي عبد اهلل الشوميي 6

 منى غازي  ضاوي اجلعيد  7

 نوره فهد سامل اهلويد 8

 حور  صاحل عبداهلل البدراني 9

 رنا عبد العزيز  علي  املزيين  10

 قصييبوفاء خالد موسى ال 11

 نوف مرشد عبداهلل السيحاني 12

 فاطمه  صاحل عبدالعزيز  النفيسه  13

 رياء عبد اهلل حممد احلميدي 14

 سارة سعيد مناحي الشهراني 15

 يارا  ناصر  محد  آل مهذل  16

 نورة عيادة حسني احلربي 17

 بدور منور محد الظيب 18

 ر  املالكيمشاعل مسفر  جاب 19

 هدى  عبداهلل  سعد  بن شايع  20

 رحاب  رشيد  عليوي  الرشيدي  21

 منرية عبداحلميد حممد السعيد 22

 هند عبيداهلل  مصلح الطويرقي  23

 امسهان عابد  جبار العبوس  24

 مريم حبيب جزاع العنزي 25

 أمساء  خالد سعود  العتييب  36

 واهر عامق عطيه العنزيج 27

 أمساء  عائض  زايد  العمري  28

 أثري  أمحد  حسني  شامي 29

 مي سعيد سعد النويصر 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 رنا أمحد حممد الشمراني 1

" إدارة أعمال " " بكالوريوس " ختصص 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 اجماد  متعب  نافل  اجلعيد  2

 غرام حييى حممد قرموش 3

 يه الزهراني بدور امحد عط 4

 امال خازم شار الشهري 5

 منال  ابراهيم  عبداهلل  اللحيدان  6

 فاطمة  علي ظافر األمحري 7

 أمل  إبراهيم  عيد العمراني  8

 نوره  ناصر  عبداهلل  العلي  9

 هناء مجيع مجعان املتعاني 10

 مجيله  عبداهلل  مصلح  الساملي  11

 اطمة  الفريد  حممد  القحطاني ف 12

 عيدة  علي  زهري القرني 13

 نوف نشمي عشق العتييب 14

 رنا  عيد حممد  حداد 15

 روان  نايف  خلف  العنزي  16

 منار عيسى موسى السليمي 17

 ساره ابراهيم حممد املكتوم 18

 رغد حممد علي العطين 19

 يالن  العتييباشواق عوض دح 20

 حليمه عبده يوسف قاسم 21

 هناء ابراهيم حممد عقيل 22

 سجاء سعيد  حممد  الشهراني 23

 فاطمه مشهور عمار العتييب 24

 سارة خالد عبدالعزيز الدوس 25

 سارة سامل حسني ال جرفان 36

 طيف علي حسني القحطاني 27

 الشهريريم علي عبد الرمحن  28

 رهف أمحد حيي الزهراني 29

 شذى امحد علي الزهراني 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 صفية صاحل عبدالعزيز القصري 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة د: املوع

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 حنان عوض مصلح اجلعيد 2

 امساء سعيد عبداهلل القحطاني 3

 ساره حممد حسن الشهري  4

 أثري علي سعيد الغامدي 5

 أمساء  حيي  مشعي  حيي 6

 منى غشام عايض القحطاني 7

 فاطمة عبداهلل علي النهدي 8

 غيداء  حممد علي  الشهري 9

 أسيل  عبدالرمحن  حممد اجلابر  10

 احكام سعيد مسعد العتييب 11

 منال علي مطلق الراجحي 12

 أمل سعيد عبداهلل الغامدي 13

 داهلل حممد الشيخيمريم عب 14

 ريم زاهر علي الرويس 15

 ذكرى خالد حممد القرناس 16

 مي خالد نايف احلارثي 17

 أوراد عصام صاحل الصاحل 18

 هدى دهيبش عواض احلارثي 19

 أريج حاسن سعيد الزهراني 20

 ابتهاج حممد سامل احلربي 21

 العنود حسني عوض الوادعي 22

 هناء حممد عوض الثمالي 23

 فاطمة علي سعيد القحطاني 24

 البندري فهد سعد الشنان 25

 مثر تركي  عايض املطريي 36

 مضاوي حممد مبارك  ال ودمان  27

 مها عبدالكريم عبداهلل الشويهي 28

 منريه  حييى  محد الشيحه  29

 بعد معجب عويضه الشهراني 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 ناديه  عطيه  عابد  احلارثي  1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 مشاعل ناصر حممد احلربي 2

 نوف هادي عبداهلل الدوسري 3

 منى همالن ذويخ الغامدي 4

 بسماء حممد عبداهلل الرسيين 5

 نوال عبداهلل عويض احلارثي 6

 رنا  عائض جعفر األمحري 7

 فائزه ابراهيم موسى شراحي 8

 بشاير عبداهلل عبدالعزيز املغامس 9

 رزان خالد قداح القحطاني  10

 ملا عبداحملسن عبدالرمحن القفاري 11

 أمل علي معيض الغامدي 12

 جنالء سعد مقبل احلربي 13

 أمريه حسن عطيه الغامدي 14

 رنا سليمان علي الدبيان 15

 ابرار حممد سعيد الشهراني 16

 ندى عبداهلل ابراهيم الريس 17

 أمل مجيل عباس فيزو 18

 حنني عبيد عبد املعني اللهييب 19

 أفنان صاحل عبداهلل بن جريس 20

 هال صاحل حممد العتييب 21

 ذكرى عبداهلل دخيل اخلليفه 22

 ملياء جابر سعيد القحطاني 23

 وضحى مرزوق مستور النفيعي 24

 فاطمه غالب عليثه احلربي 25

 منى سعيد صاحل الغامدي 36

 بيان سعيدان كليب القرشي 27

 شريفه عيضه عوض القرني 28

 رغد عبداهلل صاحل السالمه 29

 مشاعل حاج عيسى مباركي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 لطيفه سعود فهد التمامي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضقنية للبنات بالكلية الت املكان: 

 جواهر حممد حسن واليب 2

 امتنان حسن حممد النعمي 3

 رزان أمحد حممد الطلحي  4

 رغد أمحد حممد الطلحي  5

 امريه امحد سعيد الغامدي 6

 ذكرى عبداهلل  حممد املسرحي 7

 هديل ناصر إبراهيم املعجل 8

 أفراح فرحان مويف الدوسري  9

 وجدان عبدالعزيز عبداهلل احلماد 10

 نوف مرزوق مقبل الشمري 11

 نوف حممد أمحد بكري 12

 ساره حممد عبداهلل الدهيمي 13

 ندى مصلح مصلح النفيعي 14

 غدير صاحل حممد الدخيل 15

 رويدا علي حسني املالكي 16

 تهاني سعود  سعد السبيعي 17

 ال حسني حممد املسعودأنف 18

 ساره امري مجيل هزاع 19

 بشرى محدان فاحل الشلوي 20

 ريم علي ابراهيم الزبيدي 21

 أمساء شجاع احلسني الشريف 22

 الطاف  حممد صنيتان العتييب 23

 سهام  عبدالعزيز علي احلميد 24

 ساره خزام حممد القحطاني 25

 د معيض السلميصاحله حمم 36

 سلطانة عايض مسفر العتييب 27

 نوال حممد ساملني الصقري 28

 رهف عبداهلل معزي العويف 29

 جوهره حممد علي الكريديس 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 سفيانيمنال عايض عوض ال 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 بسمه حسن عبيد الزهراني 2

 غامديآالء أمحد سعيد ال 3

 رغد حممد عبداحملسن القصري 4

 أماني حييى طاهر حكمي 5

 مرام عيد حممد الرشيدي 6

 شريفه سعيد دايس  الغامدي  7

 ساره  حممد فايز الشهري 8

 سلمى سعود عبدالعزيز الدويش 9

 يامسني عبدالرزاق امحد الغامدي 10

 ييب لطيفة  عبداهلل  مصلح العت 11

 اهلام صاحل سامل العمري 12

 ومسيه  حممد  ضوحيي القحطاني  13

 روان  ردن عقيالن  احلربي 14

 تهاني عبداهلل محدي البنيوسي 15

 أنوار حممد صاحل الثويين 16

 منال علي حمفوظ الغامدي 17

 مريم  سعد محود العتييب  18

 محريصاحله عائض مشبب اال 19

 نوره امحد مجعان الزهراني 20

 ريم مديس مقنع املالكي 21

 هياء سامل حممد الدوسري 22

 أمل سليمان براهيم السعودي 23

 امنه  حممد سابر  القرني 24

 جناة علي علي حكمي 25

 فهدة حممد عبداهلل السدر 36

 روان حممد عبدالرمحن الشعيل  27

 اهلنوف ضيف اهلل حممد اجلعيد 28

 حصة عبدالعزيز سلطان املالكي 29

 أثري سعد خازم الشهري 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 منريه سعود راشد الرشود 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 ير مؤهل " جيد جدا وتقد

 

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 أحالم حسن سعد الزهراني 2

 أمساء حسن علي الغامدي 3

 نورة فهد حممد اجلمعة 4

 مل حسن احلارثينوره سا 5

 نواهل صاحل عبدالرمحن  املطلق 6

 نوره مشبب عبداهلل القحطاني 7

 نهاد ناصر علي الربيدي 8

 انوار عبدالرمحن حممد البداح 9

 عائشة عائض سعد القحطاني 10

 ورده مفلي صامل السلمي 11

 مجيله مستور فائز العتييب 12

 ضحي العتييبنوره سطام  م 13

 أمساء علي عطيه املالكي 14

 أمساء عبدالعزيز حممد العامر 15

 تهاني  موسى ضوحيي البلوي  16

 منريه خزام عبدالعزيز العجالني 17

 امنه محود حسن النعمي 18

 سلوى أمحد حممد معافا 19

 اجلوهرة عبداهلل مانع القحطاني 20

 نيه العتييبمها ذيب ب 21

 أمساء عبد الرمحن إبراهيم احلربي 22

 سهام عبداهلل ابراهيم الدعيدع 23

 سحر علي خمرب عسريي 24

 ندى منصور سعد بن داوود 25

 حنان  محد مرشد اهلاجري 36

 عبري خالد مناحي العتييب 27

 شريفه  غاوي علي شامي 28

 عيد القحطانيفاطمة عبدالرمحن س 29

 عهود عبداهلل إبراهيم الصرامي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 ميمونه متعب سلمان العتييب 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 غادة سعيد علي القحطاني 2

 رغد عبدالعزيز عبداهلل دخيل اهلل 3

 عفاف فائز عبداهلل اجلهمي 4

 أماني ضيف اهلل محدي الكبكيب 5

 فاء سرت مرزوق املقاطيو 6

 مرام حممد سرت اجلعيد 7

 هند صاحل  حمسن النمري 8

 منرية ناصر عبداحملسن الغنيم 9

 وفاء عبداهلل علي القرني 10

 البندري عبيداهلل سرحان الوقداني 11

 مها حممد عبدالرمحن الشهري 12

 سهام  سلطان ضيف اهلل الدوسري 13

 سحر ابراهيم عطيف عطيف 14

 دليا حمسن حسن الشمري 15

 عفاف عافت عسكر العنزي 16

 اماني  محود حامد الزعيب 17

 أجماد مشبب عبداهلل القحطاني 18

 ريم صاحل حممد اجلربوع 19

 شيخه  حممد حسن املالكي 20

 أمل حممد  عبداهلل ابوسبيحه  21

 عبدالرمحن احلسيين أروى حممد 22

 بندري  عزيز صنهات  املطريي 23

 تغريد حامد رده اخلشي 24

 انتصار صاحل عبداهلل اخلضري 25

 حنان عبيداهلل  دغمي  احلربي  36

 يارا عبيد زيد املطريي  27

 عفاف غنام عايض احلربي 28

 عبري سليمان ابراهيم اجلطيلي 29

 ر حييى حممد الشريفايثا 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 مشاعل صاحل علي الصاحل 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )م يو

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 مالذ حسن مسعود الشمراني 2

 وجدان  عوض  عبيد  السواط  3

 مشسه علي شامي ال مطيع 4

 اشواق عبدالرمحن حممد اجلعيد 5

 حنان عبداهلل عطية العطوي 6

 حممد البشريفاطمة  مرعي  7

 فاطمة عايض شجاع البقمي 8

 نوره حسن حممد الغامدي 9

 تغريد سعود مرزوق العصيمي 10

 نوف عوض عوض اهلل  الثبييت 11

 رحاب ابراهيم جاراهلل املشيطي 12

 عهد عبيد هويص العتييب 13

 نوره راشد عبداهلل املواش 14

 سلمانرحيانة علي سعد ال  15

 ليلى إبراهيم حممد الربيعة 16

 االء عابد عبداهلل الربيعي 17

 خلود عبد العزيز حممد معافا 18

 مسر عبداهلل عبدالعزيز الشبانات 19

 هياء  هاجد  تركي السبيعي 20

 ربى إبراهيم سليمان اجلاراهلل 21

 جمد سلطان عايض البقمي 22

 اهلل سعيد الشهرانيمريم عبد 23

 فدوى عيد حنتوش احلارثي 24

 فاطمه علي حبيب املرهون 25

 خلود مفرح شاوي الظفريي 36

 روان فيصل ثابت املطريي  27

 بدور مقبل فرحان احلارثي 28

 مها عبدالرمحن عبيد الثمالي 29

 ريم عبداهلل عبدالرمحن اللحيدان 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار ر لوظيفةاختبا

 مساعد اداري

 ليلى حسني حممد أبودوشه 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021ق املواف

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 إيالف خلف مطلق املطلق 2

 شوق  حمسون حسان الزيداني 3

 فريال منصور صاحل ال جالي 4

 افنان حممد مجيل الثمالي 5

 عايشة مسفر سامل القحطاني  6

 سامية حممد أمحد املالكي 7

 لعصيميافراح عوض عواض ا 8

 خلود  معجب هذال القحطاني  9

 ريم سعد  ظافر الشهراني 10

 ليلى  أمحد  عبداهلل رديين  11

 منار سليمان حممد البحريي 12

 وجدان حممد أمحد آل خاطر الدوشان 13

 ندى عبداهلل  داود الفايز  14

 منى علي امسريان العتييب 15

 مودي الزهرانيبدريه حسن ع 16

 بشرى علي عبداهلل  ال امقحيم 17

 عائشه عبداهلل  علي الشهري 18

 زينب وقيت رابع  الثقفي 19

 اجماد متعب علي املطريي 20

 أماني  منصور ثابت احلازمي 21

 منار أمحد عوده الغنامي 22

 أريج  حممد  زايد  اجلعيد  23

 بيت الزهرانيرهام حممد خ 24

 فاطمة علي سعد الشهراني 25

 مها هادي عبداهلل الدوسري 36

 صاحله عامر مشرف الشهري 27

 امتنان عبداهلل سلمان  الفيفي 28

 غاده سعود عبداهلل الربيع 29

 أضواء سعود عبدالعزيز احملمود 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 خلود  أمحد  ابراهيم النغيمش 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضة التقنية للبنات بالكلي املكان: 

 رمحه سلمان حممد العيسى 2

 فاطمة  عبداهلل ناصر القحطاني 3

 اروى راجح سفر احلارثي 4

 مشاعل حامد حممد عيد احلازمي 5

 ريم فهد ضيف اهلل املطريي 6

 هنوف مسري ابوبكر خطاب 7

 فاطمة خمفور شعيل القشانني 8

  سامل الفيفيسعاد عبداهلل 9

 ملى فهد علي الزهراني 10

 اريج محدان حممد الوذيناني 11

 روان مسيفر زيد املطريي  12

 منال نايف  علي  النفيعي 13

 عهد عبد اهلل جعيثن الدوسري 14

 إميان إبراهيم عبداهلل عبدالكريم 15

 مجيلة عبداهلادي معاود احلربي 16

 اء  مفرج عمر ال عويقله هي 17

 غدير عبداهلل فهد السعيد 18

 سامية سعد علي الشهري 19

 شهد فهد عبداهلل املعجل 20

 يامسني عوض خليوي احلربي 21

 أمل دحيم ضيف اهلل احلربي 22

 اهلنوف  يوسف مبارك املوينع 23

 اماني حييى صاحل الزهراني 24

 يد حميا السفيانيمساح زو 25

 خلود حسن علي الزهراني 36

 تهاني حممد صاحل املصعيب 27

 أماني حممد أمحد حكمي 28

 تهاني حممد راشد اجلهين 29

 هند علي صاحل الشهري 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 داريمساعد ا

 موضي عبداهلل مزهر املالكي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 يمريم شداد راجي املطري 2

 نوره حسن سيف ظفري 3

 مهرة عائض سعيد القحطاني 4

 منار بدر مناور املطريي 5

 ناهد سعد علي العتييب 6

 لولوه خالد عبدالعزيز املفوز 7

 اهلنوف علي ثنيان النزال 8

 هدى غازي خنيفر الرشيدي 9

 ليلى عبده حسن خواجي 10

 عيد العمريبيان عبداهلادي س 11

 حصه ابراهيم حممد البطي 12

 موضي عبداهلل علي أبااخليل 13

 منى عبداهلل ظافر الشهراني 14

 منى حسن أمحد اخللف 15

 هدى ناصر محود الشريف 16

 وعد ناصر حممد الربكه 17

 منال نايف سعود اجلعيد 18

 عهود خالد ضيف اهلل الشريف 19

 منال عبدالوهاب حممد البلوشي 20

 شذى مسفر علي الغامدي 21

 وفاء سعد حمماس العتييب 22

 ريم معتوق معيوض الثبييت 23

 أمنه حممد عبدالرمحن الفاضل 24

 حنان علي حممد الغامدي 25

 نوره عيد مطلق اهلدباني 36

 غادة سعيد حممد أبوحشرة 27

 لي حسني معديجواهر ع 28

 أفنان يوسف منور اجلهين 29

 خلود سعيد أمحد عسريي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 افنان صاحل عوض اهلل اجلعيد 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 تهاني مهل حمماس العتييب 2

 رشا ربيع عبداهلل الزهراني 3

 نهى حممد سعيد العمري 4

 سحاقمنى امساعيل ابراهيم ا 5

 أجماد سعيد غرم اهلل الزهراني 6

 منال عبداهلل سليمان السلوم 7

 نسرين نعمةاهلل عبداهلل صديق 8

 غادة علي ناصر الكثريي 9

 سلمى سلمان معتوق السمريي 10

 رهف حممد فواز آل عبداهلل 11

 أالء سعد عبدالعزيز  الفارس 12

 وظفانرنا أمحد علي آل  13

 هدى ذياب حممد العتييب 14

 دنا عبدالعزيز حممد املقحم 15

 نوال عواض سعد احلارثي 16

 ليلى عبد الرحيم عيضه احلارثي 17

 ربى عبدالعزيز حبيب احلبيب 18

 مشاعل جربان حممد الشهراني 19

 تهاني  حممد  فالح الشهراني 20

 عبدالباقيبيان علي حسني ال 21

 امل ابوبكر شداد الزيلعي 22

 امل سعيد غرم اهلل  الغامدي 23

 هيفاء عوض طارش العتييب 24

 مرح عبدالعزيز عبداهلل احلجيالن 25

 وجدان  حممد مسفر  اليامي 36

 فاطمه أمحد غاصب الشهراني 27

 مرام سعد سامل آل جبار 28

 داهلل العامريساره  طمام عب 29

 مسر حيي حممد القحطاني 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 لطيفه مفرس عقاب العتييب 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 07:55اىل  07:30)الساعة  اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 مشاعل أمحد حممد كريري 2

 مها سعيد ناصر القحطاني 3

 منار عبداهلل عايض املالكي 4

 سوسن صاحل أمحد الغامدي 5

 فاتن سامي صاحل أفندي 6

 جنوى حباب شباب العصيمي 7

 مريم عبداهلل سامل الشهري 8

 هيفاء سعد سليمان املبارك 9

 ورده معيض مسعود اجلعيد 10

 ساره نايف  عبدالغين السليماني 11

 حصة عبدالعزيز علي العجالن 12

 هبة خالد ابراهيم الباني 13

 أهداب بندر سليم الصاعدي 14

 يف امحد صاحل الروضان 15

 امل امحد علي سادلي 16

 مريم عوض سلطان السهلي 17

 مشوخ ماجد حممد الثبييت 18

 العنود سامل سامل النعيمي 19

 ليلى صاحل عبدالرمحن الثنيان 20

 حنني عبدالعزيز علي الغامدي 21

 وجدان حييى حممد العسريي 22

 محود القحطاني أمرية سعد 23

 غيداء أمحد سليمان الغرييب 24

 ريناد عبداهلل سعد الدوسري 25

 مها عيضه عوض الصواط 36

 عبري علي هادي العنربي 27

 روان  خالد عبيد القثامي 28

 نوف حممد مشيلح احلربي 29

 غيداء عبداهلل سعيد املالكي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط اشحع للدخول لالختبارامل اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 دنيا عبداهلل حممد محادي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 تهاني  سواري  مزيد  الشيباني 2

 أمريه علي صاحل الشهري 3

 وجدان جربان حسن كريري 4

 أفنان عبداهلل مرزوق  العتييب 5

 نوال غازي محيد املطريي 6

 رغد حسن حسن الصغري 7

 رغد فايز سعيد الطلحي 8

 ى علي صاحل  العطيهمن 9

 عبري سعيد علي الغامدي 10

 فاطمه مقبول نغيمش السفياني 11

 سهام عبداهلل منصور القحطاني 12

 ندى بدر مسعود التوم  13

 مساح فهد سليم اجلهين 14

 رهف علي صاحل الغامدي 15

 نوال  محود فهد  العنزي 16

 لزبيدي فاطمه  حممد أمحد ا 17

 نورا حممد عبداللطيف بديوي 18

 يف صبيح اليف الصبيح  19

 وداد  عوض  سامل  العنزي  20

 سارة  مضحي شخري  حييى 21

 عبري  ناحي سامل  الفقريي 22

 العنود عطيه مسعد العمراني 23

 بيان سنيد حممد اجلهين 24

 شروق فرحان دعيليك العنزي 25

 هدى محاد محيد الصبحي 36

 نوف جديد عوض العنزي 27

 نوال حسن حممد الفيفي 28

 علياء  منصور  ضبيان  العنزي  29

 اجلوهره رجاء ظاهر العنزي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 محود ظاهر العنزي هاجر 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 08:25اىل  08:00الساعة ) السادسةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 الني حممد فواز العنزي 2

 د  حامد العبدلي امل حمم 3

 رهام رمضان خيشان اجلهين  4

 وعد مشعل سليمان احلجيلي 5

 رهف مسعود حليان اجلهين 6

 افنان مسلم صاحل احلربي 7

 بدور طالل عبدالرمحن الردادي 8

 أمساء فيحان فاحل احلربي 9

 ريم غازي سائر احلربي 10

 اخلماشأمساء عبداهلل سليمان  11

 شيخه سعد فرحان اجلهين 12

 رزان ابراهيم عيسى اهلوسه 13

 اهلنوف حمسن عويد السحيمي 14

 مالك عون حممد ال هذلول 15

 نوره  صنهات  سحمي  الدغيليب  16

 عفاف أمحد  سلمان  العبدلي  17

 هناء ناصر  صاحل  الصياح 18

 حلارثيدالل عبيدان حامد ا 19

 بشرى حممد علي  األمسري 20

 عبري  مجعان عيظه الزهراني  21

 العنود  سلمان  مسران  احلربي  22

 شادية  مدني علي النعمي 23

 فاطمة ناصر  عثمان  النهاري  24

 شروق شريان عيضه اجلعيد 25

 عائشة عطيه ناجي معشي 36

 د الزيادياهلنوف عبداهلل حمم 27

 نوال ابراهيم  امحد املغربي 28

 العنود صاحل راجح الغامدي 29

 عبري  عثمان  مفرح  العثمان  30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 نورة  حسن  حممد  شعيب 1

دارة أعمال " " بكالوريوس " ختصص " إ

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 08:25اىل  08:00الساعة ) السادسةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 عبري حممد مبارك آل مشحن 2

 رغد سعيد علي آل طارش 3

 مريأمل  علي  حممد الع 4

 هند عبداهلل  يعن اهلل الغامدي  5

 وفاء عبدالعزيز  عبداهلل بن مجعة 6

 بيان  علي سعد األمسري  7

 اهلنوف  عتيق  نافل  اجلعيد  8

 شروق  حممد عمر البقمي  9

 مي عبدالرمحن مبارك الفرشان الدوسري 10

 أثري  حممد  فهد  القحطاني  11

 ال غالي عبيداهلل املطريينو 12

 فاطمة  نياف ثامر  احلربي  13

 مشس صاحل محود الزيد 14

 أجماد  خالد  حممد  العجمي  15

 ندى نايف قعيميل العصيمي 16

 ساره  عبداهلل  عبدالرمحن  اجمللي  17

 سلوى عطيه ناجي معشي 18

 أحالم جربان سفر القحطاني  19

 بشاير  علي  معازر  الرويلي  20

 سناء  علي مشعل  الشيباني  21

 حنان أمحد اليف العنزي 22

 وجنات امحد عبدالفتاح علي 23

 فاطمه عايض عمرو العصيمي 24

 مرام  حممد  علي عريشي  25

 أماني  راكان  تين  العتييب  36

 مجانه  حممد  ظافر  الشهري 27

 مساح غرم اهلل صاحل القرني  28

 نسرين عبداجمليد علي اهليال 29

 أمل أمحد مفضي املفضي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 عائشه  عايض  عمرو  العصيمي  1

 " بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال "

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 08:25اىل  08:00الساعة ) السادسةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 ندى بنيان  عبداهلل  السبيعي 2

 نورا مرزوق سعد الغامدي 3

 يمثايل حسني  عالي السفيان 4

 معالي فهد  زاهي  املطريي 5

 شوق حممد  حممد الغامدي  6

 ابتسام  عبداهلادي  مبارك  احلربي 7

 اهلنوف عبداهلل  حممد الشعالن  8

 مروة حييى علي احلربي  9

 حنان حممد صاحل الغامدي 10

 جلني مبارك سعد ال صقر 11

 في امنه خليف  سليمان  املخل 12

 أمنية حامد أمحد أبوشوك 13

 سحر سعيد أمحد آل سلطان 14

 مسر علي حممد ال سيف 15

 ريناد  سفر  سعيد  العمري  16

 االء سلطان راجي القثامي 17

 مدى حممد عبدالعزيز الرويشد 18

 ريم حامد معيض احلارثي 19

 مسر حييى حممد غيثي 20

 عبداهلل  عبدالرمحن  الطلحي رشا   21

 عبري حممد عبداهلل اجلعفري 22

 اروى عبدالرمحن علي مسعود 23

 بيان عبداهلل عبدالعزيز املغامس 24

 نادية علي علي هزازي 25

 جنوى عويد مسعد اللهييب 36

 عفاف علي صاحل  الزهراني 27

 ريم عوض ضاوي اجلعيد 28

 ق عطيوي عطوان اجلبرييشرو 29

 فاطمه حممد بالل العنزي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 روان عبداهلل عبدالكريم العبود 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 08:25اىل  08:00الساعة ) السادسةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 مجانه ياسر حممد األنصاري 2

 أسرار سعد موسى الثقفي 3

 فاطمة حممد مسفر اجلعيد 4

 مزنه ذويبان حسني اجلعيد 5

 مد ابراهيم الغامديانوار حم 6

 سجا حممد عبدالرمحن التوجيري 7

 فاطمه  ذاكر بركات  العبدلي 8

 اريج مطلب علي النفيسه 9

 امساء صاحل عبيد املطريي 10

 أمريه حممد سعيد الغامدي 11

 نوره ذويبان حسني اجلعيد 12

 ريم فارس ناشي العتييب  13

  عايض اجلعيدروان ضيف اهلل 14

 منريه حممد صاحل احلصيين 15

 ساميه ابراهيم حممد عواجي 16

 فوزيه مقبل صاحل اخلثعمي 17

 إميان حممد مطلق العتييب 18

 إميان حممد سعيد املريابي 19

 شوق عبداهلل مفلح العصيمي 20

 هيله حممد عبالعزيز الدخيل 21

 القحطاني ندى مفرح زارب 22

 أمل موسى علي العمري 23

 أمل سعيد عائض العلياني 24

 مجيلة كريم رحيل العنزي 25

 شيخه نايف فالح احلربي 36

 البندري عيسى سعود آل علي 27

 رشا عبداهلل سعيد الظاهري 28

 جواهر فهد عابد احلارثي 29

 هديل  عايد  عبداهلل  احلماد  30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 دالل جمزع عويهان العنزي  1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 08:25اىل  08:00الساعة ) السادسةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 شهد حويل وسيود العتييب 2

 ابتهاج عثمان امحد هبيلي 3

 عائشه سعيد متعب العمري  4

 ساره خالد عبداهلل احلازمي 5

 فاطمه محد سعد عواجي 6

 زينب علي عبدرب احلسني  اخلباز  7

 ابتهال فليح عوض الغرابي 8

 أمل عبداهلل حممد الشنبه 9

 هناء  سعد سعيد ال غنوم 10

 سلطانه ناصر خشم العنزي 11

 عزيزه عثمان حممدنور دوبي 12

 إهلام حممد مناحي العتييب 13

 العنود سعيدان شارع العتييب 14

 ريم  علي ضيف اهلل  الزهراني 15

 ثري  منصور حممد القحطانيأ 16

 موضي عواض عبيد الشيباني 17

 حصه عبداهلل عثمان الركبان 18

 رميا حممد منيع اخلليوي 19

 مهاء سعد جريد احلربي 20

 حسناء صاحل محد العميم 21

 حنان حممد فايز املطريي 22

 فاتن عبداحلميد  ياسني  الرمضان  23

 ء حممد ابراهيم املتحميمليا 24

 أمريه محد محيد السلمي 25

 فاطمة حممد امحد املشعلي عسريي 36

 مرام امحد مساعد  الزهراني 27

 نوف ابراهيم حممد الشريهي 28

 مشاعل حسني سعد القحطاني 29

 رغد عواض فتنان اجلعيد 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط تباراملاشحع للدخول لالخ اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 امنيه  متعب  عبداهلل  العتييب  1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 09:55اىل  08:30الساعة ) السابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات   املكان:

 امل حممد عازب الزهراني 2

 سجى سامل عبداهلل العيدي 3

 العنود عصام حسني مريه 4

 فاطمة سفر حممد الشهراني 5

 وجدان علي ظافر  الشمراني 6

 حياه حممد جابر الساملي 7

 مالك  سعيد  عبداهلل الشهراني 8

 سن عبداهلل  االمسري غادة احل 9

 االء حممد مسفر العتييب 10

 منال  مساعد سفري اخلثعمي 11

 حنان موسى علي الكثريي 12

 أجماد حممد امحد االسلمي 13

 رهف صاحل علي الغامدي 14

 مها علي حممد امساعيل 15

 نوره سعد فيحان السبيعي 16

 لعمريسعاد عبداهلل صاحل ا 17

 روان  نايف  عبداهلل  احلربي 18

 هيفاء حممد فهد الصبيح 19

 نوره ناصر محد السلوم 20

 منرية عبدالرمحن  حممد املزيرعي 21

 جلني  تركي  حممد  العسريي  22

 حنان حسن فائع عسريي 23

 بدريه حممد سعد العمري 24

 نوف مهمل فيحان العتييب 25

 اهلنوف عبداهلل عبداهلل الشريم 36

 مريم فالج هوصان العتييب 27

 زهور مسفر شينان العامري 28

 غدي حممد زياد احلارثي 29

 أمل علي ابراهيم الرفاع 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبارموعد بدل االختبار ومكان االخ الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 منال مرزوق عبداهلل  الشرافاء 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 09:55اىل  08:30الساعة ) السابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 ر فهد عبداهلل اهلذيليأنوا 2

 خوله عبداهلل سعد القحطاني  3

 منال مانع حسني اليامي 4

 وردة حممد علي الشمراني 5

 جنود عبدالعزيز صاحل السحيباني 6

 رميا علي عبداهلل القزالن 7

 فاطمة عبد القادر عوده احلمودي 8

 روان عوض حممد العامر 9

 مد حسن الشمرانيمرام حم 10

 طفله فهد قاعد النفيعي 11

 حصه عبداهلل حممد آل تويم 12

 بشاير داخل مسار املطريي 13

 ندى فالح ناصر الشهراني 14

 هديل علي حسن الصويف 15

 عهود فايز حممد البيشي 16

 رغد عابد بسان املالكي 17

 نيغدير محود عبد اهلل  اجملنو 18

 غادة ظافر سعد الشهري 19

 

  



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 رنيم علي عبداهلل السبيعي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 جناح علي علي عسريي 2

 أفراح سعد علي الزريق 3

 اهلام صاحل ناصر حمارب 4

 وجدان وادي حممد جبلي 5

 امل عبداهلل سعد القحطاني  6

 ي الرشيديساره عمار عل 7

 نوره سعود عبدالعزيز السبت 8

 سلمى فهد عيضه السواط 9

 موج مسلط مسلط العتييب 10

 سارة  مرضي  حممد العنزي 11

 عائشة عايد خالد العايد 12

 نوره عبد اهلل مشبب الشهري 13

 ريم سعيد أمحد القرني 14

 ريم أمحد زيدي القرني 15

 الء بلخري حممد القرنيو 16

 عهود سعيد حممد الزهراني 17

 أفنان عبد اهلل علي الثقفي 18

 امريه خليل علي آل الشيخي 19

 ميعاد عبداهلل حممد الزهراني 20

 مشاعل صاحل عبداهلل اخلميس 21

 فايزة مربوك مسفر املالكي 22

 بشرى علي سعيد العمري 23

 مه تركي حممد املهيشلفاط 24

 سارة مسعود حممد القحطاني 25

 سعاد حسن معيض اجلعيد  36

 سلمى علي مجعان السفياني 27

 رهف ناصر صاحل الغامدي 28

 اماني صقر دغيليب العالي 29

 ساره حييى حممد الشريف 30

 

  



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 مها عبدالرمحن سلمان بن عرفج 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضنية للبنات بالكلية التق املكان: 

 ساره حسن حميسن السفياني 2

 دكا عبداهلل امحد احلليلي 3

 إيثار محد حسن احلارثي 4

 عنربه نفاع نافع اللقماني 5

 فاطمة سعد سعود بن ربيعان 6

 ملى عبدالرمحن شقري الشقري 7

 شروق محدان مجيعان احلربي 8

 امديفاطمه امحد حممد الغ 9

 حنان عبدالرمحن علي الغامدي 10

 خوله  عبدالرمحن  موسى  جوحبي 11

 احالم حممد عبداهلل الطريف 12

 شروق عبداهلل  حممد عسريي 13

 أنوار ناصر مضيان العنزي 14

 أفراح  صاحل عويض احلارثي 15

 زهراء امحد علي العلوي 16

 ارك الدجنياروى عبدالعزيز مب 17

 طيف عبدالكريم رباح الثبييت 18

 سناء سعيد ضبعان الشهراني 19

 أثري  إبراهيم  عبداهلل العبيد 20

 غيداء حسني علي  القحطاني  21

 ندى منر شايع الشهراني 22

 أشواق علي عبدالرمحن الشهري 23

 وديان  خالد عايض  القرشي  24

 مجعان عبداهلل الزهرانياسرار  25

 شهد عبداهلل حممد عسريي 36

 وفاء سعيد سند املطريي 27

 غادة خليل وصل اخليربي 28

 مشاعل مشعل مليح الثبييت 29

 ميعاد عبداهلل حممد القرني 30

 

  



 

 ختبارموعد بدل االختبار ومكان اال الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 سارة أسعد مرزوق العصيمي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 ي حسني احلربيبدور غاز 2

 غدي حممد عبداهلل الدوسري  3

 شيخه سعد مطلق القحطاني 4

 رنا أمحد غرمان الشهري 5

 إميان حسن محود الشهراني 6

 تهاني عياد غائب احلارثي 7

 أجماد خالد صاحل الزهراني 8

 نوف حممد علي السكاكر 9

 عهود سعد علي الشهراني 10

 مها حيي امحد الفيفي 11

 فاطمه حممد سليمان عبدلي 12

 منال عبداهلل حممد الشهري 13

 أحالم علي سعد القرني 14

 جنوى غزاي بركة احلربي 15

 ساميه علي فرحان القرني 16

 روان عبدالعزيز محد الدبيان 17

 أروى عبداحملسن بداح املطريف 18

  حسن الغامديجواهر سامل 19

 أمرية فهيد دبيان الدبيان 20

 سحر سعيد حممد احلربي 21

 هاجر عليان امحد العليان 22

 نوره سعد خلف احلارثي 23

 أحالم مشعل جارالنيب املالكي 24

 جوهره عبدالرمحن سعد القحطاني 25

 رحاب عيد مبارك الشمشري 36

 د النعميأفراح  احلسن أمح 27

 خلود امحد سامل الودعاني 28

 مالك تركي عايد املفرج 29

 وجدان سلطان محدان احلربي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 خوله فهد مبارك احلربي 1

ل " " بكالوريوس " ختصص " إدارة أعما

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 وجدان عبداهلل عايد الدوسري 2

 اروى امحد عطيه الزهراني 3

 دياراء سعود حممد احلمو 4

 روابي خالد قاسم الفيفي 5

 ثريا أمحد عيضة احلارثي 6

 أروى أبوطالب حممد الراجحي 7

 جواهر حممد علي اجلعيدي 8

 هاجر علي عبده مسملي  9

 خوله علي عبداهلل الضيف 10

 تهاني  حمماس  فويران  اجلعيد  11

 أنوار  سعد  مسعود اللقماني 12

 سهام  نوميي  ناجي  احلربي  13

 هديل سامل باتل احلربي 14

 بدريه صويلح جنيدب اخلالدي 15

 تهاني سلمان جربان اخلالدي 16

 وجدان  امحد  عباس  شاعب  17

 روفان حممد جاري املعاوي  18

 نوير  عبداهلل  منيع اهلل  اجلعيد  19

 عزيزه رده مساعد الثبييت 20

 امينة سامل  صالح  املطريي    21

 نوره صاحل سليمان االحيدب 22

 ساره منصور  فالح الشريف  23

 خولة علي عبداهلل النصيان 24

 دانيا أنور صاحل الغامدي 25

 صيته حمميها حممد االمسري 36

 غادة مجعان حممد  الغامدي 27

 هريفاطمه  سامل حممد الش 28

 بدرية  سعيد  حممد  العمري  29

 صافية  علي  سعد  العامري 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 نوف عوض سهول العتييب 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة : املوعد

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 مشاعل محد هندي العماري 2

 غزيل  خبيت  فايز الدوسري  3

 جلني عبداالله عبدالعزيز السليماني 4

 لعنزيمنريه صالح عيد ا 5

 منريه فهد حممد العثمان 6

 اهلنوف حممد حسني شوعي 7

 جنود حممد علي  محدي 8

 نوره مرشد مزيد املطريي 9

 نورة عبداهلل حسن االزوري 10

 احالم محود مرعي العنزي 11

 أمل  عائض حمسن الزهراني 12

 نهى حممد عواد احلربي 13

 عبداهلل القحطانيامرية علي  14

 أماني عبداهلل فهد اهلادي 15

 نوف مشبب سعيد القحطاني 16

 مها حممد ناصر الشهراني 17

 عائشة أمحد علي  عسريي 18

 عبري عمر حممد العريين 19

 وعد عبداهلل ابراهيم احلوشاني 20

 حنان زيد هليل العنزي 21

 الذيبخلود سعد مبارك آل  22

 رهف  عبداهلل ضيف اهلل الزايدي 23

 ندى ناصر سعد السبيت 24

 أمساء حممد سفر احلارثي 25

 غادة حممد حممد القحطاني 36

 عائشة  إبراهيم عبده ياسني 27

 عبري عبداهلل رباح العجمي 28

 وصايف علي حبيب الرشيدي 29

 ييب سلطانه  غيث  مسفر  العت 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 ساره مساعد سعيد احلربي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 فرحيه صاحل عبيد الشمري 2

 امل سعيد امحد الزهراني 3

 ساره زايد خلف الرويلي 4

 ريم معيبد رفاع الصاحلي 5

 عهود عبدالرمحن محيد الربدي 6

 أشواق  عايض حممد الصواط 7

 وره علي مسعد العطوين 8

 مروه عايد سامل البلوي  9

 يامسني خلف سامل العنزي 10

 خدجيه  سليمان  رفيع  احلويطي  11

 روان  صاحل  سالمة  البلوي  12

 ليلى حميا فهد العتييب 13

 مشاعل ضيف اهلل مبارك القحطاني 14

 نورة سعيد حممد املالكي 15

 ن  صاحل  قريبان  العنزي روا 16

 ربى فالح  حممد  القحطاني  17

 مي علي حممد الصفيان 18

 رهف سويلم مسلم القثامي 19

 مرام علي سعيد احلارثي 20

 نوف فهيد  عبداهلل احلماد 21

 ندى سعد معيض احلارثي  22

 معيضه امحد امحد العيسى 23

 سى  جمرشيفاطمه قاسم  عي 24

 شيماء مساعد عبداهلل ابو الرقوش 25

 مها خلف علي العنزي 36

 ندى جاسم علي السنونه 27

 منال سليمان عبداهلل العبيد 28

 ريم  راجح  راجح  الزهراني  29

 بشاير غالب محد القحطاني 30

 

  



 عد بدل االختبار ومكان االختبارمو الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 عنود  عبداهلل  حامد  املزيين  1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضقنية للبنات بالكلية الت املكان: 

 نوره ناصر مسفر القحطاني  2

 ساره بواج ثواب السبيعي 3

 بدريه جابر  وادع الثبييت 4

 أمساء ابداح ضحيان العتييب 5

 اشواق  عبيد  محود  الرشيدي  6

 رقية عبداهلل حسني البحراني  7

 ريا  سلطان  احلميدي  املطريي  8

 مسلط عبداهلل  السبيعينورة  9

 فاطمة  عايض جابر القحطاني  10

 أبرار حممد منصور الشاقي 11

 منريه سعود حممد بن مسيح  12

 مها  امحد  حممد  الوادعي  13

 ساره حممد  حسني عطيف 14

 حصه فراج حممد اجلوير 15

 اميان علي حممد املتحمي 16

 علي الزهراني جيهان سعيد  17

 أريج  يوسف  إبراهيم  الدوسري  18

 جنود  فيحان  حسني  البقمي  19

 مريم حممد هليل العنزي 20

 خلود سعيد  عبد اجلبار  القحطاني 21

 أروى  سليمان  حسني الباهلي 22

 مشوخ مصلح  نايف العتييب 23

 أمل  عبداهلل حممد الصبيحي  24

 ريم يوسف عليثه الوايف 25

 عبري علي مغنم  الشمراني 36

 ريهام  حسني حامد  احلربي  27

 آالء عبداهلل  علي القحطاني 28

 شروق سعد راجي الوقداني  29

 رهف احلسني حممد النعمي  30

 

  



 ومكان االختبارموعد بدل االختبار  الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 مرام  عثمان  مجعان الزهراني  1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 اضبالريبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 فوزيه  عويض عناز  املطريي 2

 خلود عبدالعزيز  عجالن العجالن  3

 سلمى غامن سعد القحطاني 4

 منار ابراهيم  راشد  الكليب  5

 البتول حممد حمسن ال موته 6

 تهاني سامل عبداهلل  العريفج 7

 أفراح ابراهيم  عبدالكريم السديري 8

 علي هتالنرهف عبداهلل   9

 شيماء مشعل عيد العتييب 10

 حنان  صاحل عبداهلل العلياني 11

 مريم ضعايف موسى حكمي 12

 مها سعد عبدالعزيز الشربي 13

 اميان حسن عثمان زيلع 14

 منرية سليمان عبدالرمحن السليمان 15

 منى عبداهلل سعيد الشهراني 16

 آل حييىشهد حممد عامر  17

 مالك يوسف حممد اجلدعاني 18

 منى حممد سعد العريفي 19

 عوالي حسن حييى شجاع 20

 وجدان حيي حممد عسريي 21

 رهف ممدوح صاحل الداود 22

 شهد حممد عادل حممد صاحل كابلي 23

 بشرى  غازي مرزوق القرشي 24

 آيات علي عبداهلل الصفار 25

 ملا عبداهلل مطلق  العتييب  36

 نوف  حييى  رازم  مدخلي  27

 أمل خلف عبداهلل املطريي 28

 خلود  امحد علي السفياني 29

 ندى ناصر سعد الزهراني 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 سعد سعد القحطاني  مسريه 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 وضحى حمسن حسن املالكي 2

 صاحل حممد الغامدي اميان 3

 اروى حممد عبداهلل النويصر 4

 ارياف صاحل مصلح املطريي 5

 ريم سليمان امحد بن حسني 6

 صاحله صاحل سامل العيسي 7

 بدرية سلمان فيحان العتييب 8

 ميس عبدالعزيز عدوان العدوان 9

 إميان منصور ناصر الطويل 10

 ر الغامديسارة علي ظاف 11

 وجدان عبدالرحيم حسني الذوييب 12

 نوره أمحد عبدالعزيز الشربي 13

 هاجر بكر زيد الشريف 14

 هدى صاحل حممد املاجد 15

 مها  غامن سعد الشهراني 16

 شيخة نومان عيادة العنزي 17

 عبري محود  حممد الربكة 18

 الرحيمي باسله عبدالعزيز ابراهيم 19

 ساره سعد منسي احلارثي 20

 دالل عامر حممد الشهري 21

 امل خبيت حامد العروي 22

 عائشة موسى  حممد حلل 23

 نوف ثواب عليثه السبيعي 24

 رزان حممد حجيالن الربيش 25

 نها سليمان محدان  شامان 36

 صاحله عبد اهلل  حممد مباركي 27

 مريم طاهر امحد جمربي 28

 سلمى أمحد حممد جلي 29

 علياء سعيد امحد املالكي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 فاطمة علي حممد  االمسري  1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 د جدا وتقدير مؤهل " جي

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 ريم  دخيل  سليمان  السبيعي 2

 مدهشه محزه بلقاسم الشهري 3

 مشاعل عبداحملسن مستور الصواط 4

 سلطان  محدان  العمري   صباح 5

 اجماد علي عبداهلل املطريي 6

 سهام عبداهلل محود الفريدي 7

 رمحة هاشم حممد الغامدي 8

 بشائر حممد علي جمممي 9

 مريم  عبده حممد مغفوري 10

 حصه فهد عبداهلل العيار 11

 نبيله  حممد قاسم الفيفي 12

 در  آلعلياميان  مشل  بن 13

 عسله  سامل  ابراهيم عتودي 14

 رميا مجعة رشيد الصبحي 15

 أماني  عبيد مستور العصيمي  16

 مدى إبراهيم حممد اخللف 17

 امساء غازي عبدالرمحن السعدي 18

 ريم معيض سعيد املالكي 19

 اميان حممد رشيد املرواني 20

 عتييبعفاف جابر محود ال 21

 سهام ثاني هادي البقمي 22

 سحر حيي علي ال شاوش 23

 سارة محد حممد احمليميد 24

 ريم مهدي منصور الدوسري 25

 ريم عايد عبداهلل احلربي 36

 لولوة عبداهلل عبدالرمحن ابوشريفة 27

 حصه عبدالعزيز عبداهلل الشميسي 28

 فاطمة  علي حيي عقدي 29

 وجدان مريزيق صقر العتييب 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 اهلنوف خالد حممد الزامل 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 06:25 اىل 06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 أجماد مقعد ناصر العتييب 2

 غدير هالل صنهات املقاطى  3

 وجدان حممد عبداهلادي الغامدي 4

 رحاب حسن حممد التكروني 5

 وانيتهاني بندر عبدالعزيز العد 6

 مسرية فؤاد حمسن حكمي 7

 عزه   عطااهلل طراش العنزي 8

 منى علي إبراهيم  اللحيدان 9

 منى سعيد سيف القحطاني 10

 عفاف عبدالرحيم محدان احلارثي 11

 مالك محد حممد املزيد 12

 وجدان مزيد حممد العتييب 13

 ابتهال متعب هندي الدوسري 14

 اجماد االسود غضيان  العنزي  15

 علياء  عبدالعزيز  ابراهيم  اخلالدي  16

 أفراح  خلف  صائل  املطريي  17

 مها خلف سعود الرويبخ 18

 اهلنوف حممد مثيب العتييب 19

 مرام سعد حممد الغامدي 20

 عزة عواض ضيف اهلل الثبييت 21

 العزيز الصاحلروابي عبدالرمحن عبد 22

 مشاء ابراهيم  صاحل الدحوم 23

 بشاير اليف فاحل املطريي 24

 منار  سطام حممد السطامي  25

 امرية حممد امحد الزهراني 36

 ساره عبداهلل ناصر القباع 27

 جنالء سعيد عبداهلل االمحري 28

 إميان علي عبداهلل الغامدي 29

 م خويشان املطرييهاجر سلي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 ابتسام  حممد امحد حامظي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443م الثالثاء )يو

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 افراح سليمان حممد الذويب 2

 أجماد سعيد أمحد العبيدي 3

 مالك زيد عبداهلل خثران 4

 مرام  ناضي  نافع  الرويلي  5

 جنود  عقاب  عايض العتييب  6

 ويفع املطرييهاجر حممد ن 7

 إسراء علي إبراهيم  برناوي  8

 هديل  فريح  منور  السهلي  9

 عهود عيد حممد العبدلي 10

 عهود  خالد عبداهلل  املنيع  11

 موضي فهد عبداهلل العامر  12

 خلود  مرزوق  راضي  احلربي  13

 عهود  عاتق  صوميل  الصاعدي  14

 امد سعيد الشهري هيله ح 15

 غدير صاحل  جاراهلل الضبعان 16

 مهاء سند صخيل الشمري 17

 هدى سليم مسلم  احملمادي 18

 حنان مربوك مفرح الرشيدي 19

 ليلى جابر علي مشراني 20

 جنوى حممد هادي  الشهراني  21

 لولوه صاحل دخيل القبالن 22

 هاريفاطمه محود حيي ن 23

 بدور سعد عايض العتييب  24

 خدجية نوري طه شقرون 25

 منال شداد غزاي الرحيمي 36

 والء عوض حممد احلربي 27

 رقيه عباس  طاهر بن غيث 28

 ناهد  علي عبداهلل احلسن 29

 رشا إبراهيم مسلم الذبياني 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط تباراملاشحع للدخول لالخ اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 هيفاء  حسني  صاحل باحلارث 1

" ختصص " إدارة أعمال "  بكالوريوس" 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضلكلية التقنية للبنات با املكان: 

 عبري صغري ضاوي املطريي 2

 نوره محود فهد القحطاني 3

 تهاني سعيد علي الغامدي 4

 عبري عبداهلل لفاي الرويثي 5

 فاطمة سعد سامل العمري 6

 عائشه حييى حممد األمحري 7

 اماني حممد امحد عطايف 8

 عانرهام منصور حسني سب 9

 هيال راشد موقد املطريي 10

 ريم سامل عبداهلل الشمري 11

 مسية عبدالرمحن حممد الصخريي 12

 رجوى أمحد سامل ال شيبان 13

 عهود حامد فهد الباهلي 14

 سلمى حيي عبداهلل  مريزن 15

 نوره سعد عبداهلل العمي 16

 منرية عبدالعزيز سعد املعيلي 17

 منال مرزوق رشيد اجلهين 18

 عبري عبداملطلوب مبارك العمري 19

 عواطف سليمان عبداهلل  الرشيدي 20

 كواكب حسن طاهر اهلاشم 21

 خلود عبداهلل  شعالن احلارثي  22

 ساره عبدالعزيز زيد آل سويلم 23

 عهود سعيد  عطية الغامدي 24

 حارثيسلوى  حسن  علي  25

 بدور أمحد إبراهيم املالكي 36

 دالل أمحد سلمان العويف 27

 ابرار اليف عليثه احلجيلي 28

 إبتسام  جبار فاحل الشهراني 29

 منرية حزام مثيب السبيعي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 عد اداريمسا

 اميان عودة سلمان البلوي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 الشواكر امينه  حسني صاحل  2

 سارة ناصر ابراهيم البلوي 3

 وفاء قاسم امحد مسودي 4

 أمل حممد  لعلي الدين  البنجابي  5

 بشاير عواد ضبيان الزرفاني 6

 سارة بنيان سامل العتييب 7

 نوره  صاحل علي ال سلمة  8

 لولوه سامل علي الشمراني 9

 عيدتغريد معيوف  فويران اجل 10

 عبري سامل حممد العجريي 11

 أريج  خبيت مرجح  احلربي  12

 روان  سعيد  سعد  املطريي  13

 لطيفة سعود حممد الشتوي 14

 جنى حممد هزاع احلارثي 15

 منى سلمان حممد العريفي 16

 شروق مبارك فهيد القحطاني 17

 حورية عيسى عبداللطيف املربزي 18

 صباح عبداهلل  مرزوق  الرحيلي 19

 نهى سعود دخيل اهلل احلربي  20

 متام سامل غامن القرعاني 21

 وضحى  وليد أمحد العوهلي 22

 سديم يوسف إبراهيم الدغيثر 23

 هياء خالد عبدالعزيز اخلرجيي 24

 عفاف حممد سليمان اجلهين 25

 طفى إسالمنوال عبدالرزاق مص 36

 صفاء عابد عبيداهلل اليوبي 27

 نوال  سعدي  سعد  الزهراني 28

 نوره سعد عتيق الشمري  29

 خلود عبيداهلل عبيد البيضاني 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 احلويطي  مرام  عيد  حمجي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 أماني زامل محد الزامل 2

 سفر العويف تهاني عبيداهلل 3

 رهام عبدالرمحن سليمان الصعيدي 4

 شروق عبدالرمحن حممد الشهري 5

 ميعاد مانع سليم احلربي 6

 رحاب مفضي مرزوق العنزي 7

 امال فاحل جزاء احملمدي 8

 ريوف حممد عبدالرزاق السيف 9

 ندى عايد ضحوي العنزي 10

 محديسالي سليمان مناور اال 11

 نهى حسن معال املغامسي 12

 نورا خالد وصل اهلل  احلربي 13

 جنالء عبود عبداهلل السلمي 14

 دالل امحد مساعد السبيعي 15

 بشرى علي عبادي الزهراني 16

 امل مفرح باخت الثبييت 17

 مها سعيد حممد  الزهراني 18

 شهد  فهد  ابراهيم  احلايك  19

 مشاعل عبدالعزيز براهيم اخلميس 20

 ملياء  سالمه طليان العنزي 21

 انوار محيد مسلط العنزي 22

 نوره عايض عبداهلل  البقمي 23

 صبا فهد عبداهلل السليمي 24

 هيفاء سعد امحد املالكي  25

 البندري موسى خلف املطريي 36

 الرشيديامساء  عبداهلل  خالد  27

 سلمى سعود مصيبيح الرشيدي 28

 اسراء  ناصر حسني البسطي 29

 آمال  عواض  سلمان املطريي  30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 نهى حسن علي مدخلي 1

"  " بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 العنود علي عبدالعزيز  القاسم 2

 حصة عقيل محد احلربي 3

 اقيوجدان فهد عبدالرحيم الش 4

 العنود حميا مويسي الرويثي 5

 فاطمة علي حسن الشهري 6

 رغد عبدالرمحن علي جابر 7

 مرام فهيد صياح العنزي 8

 تهاني عطااهلل حامد املطريي 9

 فايزة عوض  طالع املطريي 10

 ساره عواض عبدالعزيز العصيمي 11

 امل  سعيد فائز الشهراني 12

 مارية فالح  علي ال قنفذ 13

 منال أمحد حامد احملمادي 14

 مهره حممد عبداهلل الشهري 15

 ساميه  فاحل  سعد الشهري  16

 رنا خالد امحد اورقنجي 17

 ساره  حممد سليمان  اجللهمي  18

 بدور عبدالرمحن ناصر العثمان 19

 رحاب  حممد ابراهيم  ال عسكر 20

 نوره عبداهلل سامل االمسري 21

 جنود  عيد  حممد  الثبييت  22

 ليال سعود سعد الغامدي  23

 امالك قبالن شلوان العويف 24

 حنان سعيد ناصر  الغامدي 25

 فاطمه حممد حممد حكمي 36

 منال حممد حسن اليامي 27

 أروى أمحد صاحل اجلميعه 28

 علي حمسن طاهرأجماد  29

 منال مطلق جريدي  العصيمي  30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 اجماد عبداهلل صنت العتييب 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 07:00اىل  06:35لساعة )ا الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 دميا صاحل ظافر القرني 2

 فوزيه  عوض حممد شايع 3

 نوره امحد مهدي القحطاني 4

 مها سامل ثاني احلربي 5

 يعزيزه حسني راشد االمسر 6

 غالية لبيد سعد املالكي 7

 طيف عبداهلادي  صاحل الفرهود  8

 منريه عبداهلل فهد الزميع 9

 روابي علي قاسم معافا 10

 إميان فهد عبداهلل العنزي 11

 ريهام  طارق  عمر  فالته  12

 اثري طالل مرزوق احلربي 13

 امساء دخيل اهلل  حمسن  احلربي 14

 صيته صاحل رباح العرمية 15

 نوفاء  عواد  عايض  الرشيدي  16

 وضحى  عقيل عبدالواحد العنزي 17

 مشه امحد راشد اخلالدي 18

 مهاء مسعود حممد الشهراني 19

 امساء  مانع حممد  ال حوكاش  20

 صاحله علي عامر الشهري 21

 حترير مهيدي سند العنزي 22

 رميا فاحل ابراهيم احلربي 23

 نوير راجح سعود السبيعي  24

 عايشه  هاجد حممد احلارثي 25

 ريم  صاحل  عبداهلل  العتييب  36

 منى عبداهلل معيبد الرشيدي 27

 ملك امحد عبداهلل  الزهراني  28

 امريه  ساعد  سعيد  السلمي  29

 الصاحلي   مشاعل  جابر  حسني 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 امل حممد عبدالرمحن الناصر 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 مؤهل " جيد جدا  وتقدير

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443ثالثاء )يوم ال

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 دالل  سليمان عبدالعزيز  املنصور  2

 زهراء  عقيل  حممد الشهري  3

 رمحه امحد محدان  الزهراني 4

 جوهره  أمحد ثاني  البخيت  5

 مها  علي  حممد ال عباس  6

 حطحوط  عيد  ال سويدان  منريه 7

 حنان مشبب  مزهر الشهراني 8

 أمل  عبدالعزيز حسن دغريري 9

 معجبه  مهدي  عبداهلل  ال سليم 10

 عايشه  حممد مساعد  املصعيب  11

 منال  غالب  حممد  العتييب  12

 جواهر مسعد عبد املغين السلمي 13

 شدي خلود  بدر  حممد املر 14

 عزه حممد عبداهلل الشهري 15

 اجماد حممد بطحي العتييب 16

 ندى محدان عبداهلل الزهراني 17

 اروى سعود عبدالعزيز السعران 18

 عزيزه  عابد عيضه القصريي  19

 امواج خالد مزن املطريي 20

 اروى  عبداهلل الحم الالحم 21

 هلل دبيشابتسام  حممد عبدا 22

 تهاني امحد علي الزهراني 23

 ابرار عبداهلل عبدالعزيز البجادي 24

 البندري امحد عبدالعزيز القاضي 25

 ندى محود  ظافر الشهري 36

 وضحى سليم سعد العطوي 27

 ريم علي حمسن أبوطويل 28

 عبري سعد منصور احلربي 29

 حلربيرفعه مسعود مريزيق ا 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 عواطف حامد جردان احلارثي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443) يوم الثالثاء

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 خلود عبداهلل مبارك الشدي 2

 وفاء عبدالكريم ابراهيم الشايع 3

 بنان عبداهلل عبداحلميد الشيخ 4

 خلود  محدي محد  الغمري 5

 نوف ضيف اهلل  مطر العمري 6

 لرمحن العجمينوره حممد عبدا 7

 راويه  عثمان امحد عقيلي 8

 ابتسام محد عايض ال حشيش 9

 ابتسام علي حممد احلارثي 10

 عهود حسن سليم احلربي 11

 وجدان ضيف اهلل  امحد العرياني 12

 وجدان حممد عبداهلل بن سلمه 13

 عهود رده ربيع الثقفي 14

  القرنيساميه  حمسن  حيااهلل 15

 ريم عوض فيحان العتييب 16

 نوف فواد صاحل السبعان 17

 منار علي محد القشيميط 18

 امل بلهيس علي البحريي 19

 ساره  سامل  حسن  القحطاني  20

 هاجر حممد صاحل ال دويس 21

 هيله سعيد ناصر القحطاني 22

 حصه عتيق عبداهلل العامر 23

 منال حامد  حممد اخلالدي 24

 حنان رغيان  عوض احلربي 25

 عائشه  سعد حممد القحطاني 36

 نوره ضيف اهلل  عاطي السفياني 27

 بدريه سعد عبدالعزيز ال سليم 28

 افنان مرداس حممد القثامي 29

 فلحا شايف مطرود الشمري 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط خول لالختباراملاشحع للد اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 العنود سعد علي القباني 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  : املكان

 منريه حممد ابراهيم ربيع 2

 هايله سامل مغيث ال سليمان 3

 مسيه امحد صاحل املغربي 4

 ناجيه حميا ماثل احلربي 5

 ساره خالد سامل السهلي 6

 منى مخيس حسني الغامدي 7

 خضراء دخيل اهلل امحد املالكي 8

 د عبداحملسن  العبدالكريم مها حمم 9

 ريم  عطيه حممد  الزهراني  10

 امساء سليمان حسن الشهري 11

 شروق  علي  حممد  هامشي  12

 رجاء امحد سامل الشهري 13

 اشواق عبدالرحيم صاحل املالكي 14

 ساره محد فهد القحطاني 15

 فوزيه عبداهلادي مسفر ال معمر 16

 شاديه محود سويد العنزي 17

 مراسيل طالع عثمان االمسري 18

 لطيفة رشيد حممد السليمان 19

 حامده  حممد  فطيم  احلربي  20

 فتحيه عوده حممد اخليربي 21

 مها مسفر عبداهلل امليموني 22

 اميان سعيد مشبب بن حممد  23

 املها سعيد عايض الشهراني 24

 ريم حممد امحد غزواني 25

 روابي حممد سليمان عري 36

 عائشه عامر حممد عسريي 27

 هديل نايف عبداهلل العنزي 28

 االء عبدالعزيز منصور اجلنيدل 29

 ملكه معاشي شطي الشمري 30

 

  



 االختبارموعد بدل االختبار ومكان  الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 احالم ظافر  حيي  الشهري  1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 ني منصور عبدالعزيز اخلرجييتها 2

 منريه محدان حامد املطريي 3

 بدور عبدالعزيز سعود اجلهين 4

 رهام عبداهلل محود الصبحي 5

 بشاير  حممد  مهدي  ال مسعد  6

 عبري مطر حمياء الرشيدي 7

 عروب سعد  عبدالعزيز املالكي 8

 عفاف عيد علي العنزي 9

 مجيل حسن مكي بدر  10

 هدى حممد  ناصر  االمسري  11

 فوزية حممد عبداهلل احلارثي 12

 ناديه  حسني  مهدي  ال مسعد  13

 لطيفه سليمان علي الغازي 14

 عزيزه عتيق مسيليل الرشيدي  15

 أمساء  عبداحملسن  عبدالرمحن  احلقباني  16

 جنود حممد عبيد ال غنوم  17

 الشيماء علي عويض األزوري 18

 هيا حممد معيان العنزي  19

 فاطمه  ظافر حممد القرني 20

 مجيلة حممد محيد املطريي 21

 فاطمة  عبدالعزيز سعيد الدوسري 22

 رانيا عبيد باني العويف 23

 عنرب  حممد  فارس  احلربي 24

 أريج مشبب سعد القحطاني  25

 ريم  مفرج جباره  الرفاعي  36

 فاطمة  حممد  علي  كعيب  27

 ساره  عيد ساير  النفيعي  28

 مشاعل مشعل عبداهلل  العتييب 29

 أمل  سعيد علي  ظفره 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 نوره سعود شبيب العتييب 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

  هناء عبدالرمحن  حممد العتييب 2

 ريانه سعد مجعان املشلهب 3

 حصه سعد سفريان البقمي  4

 منريه  عبدالعزيز  العبيد الدحيالني  5

 مشوخ عبداهلل سامل  القثامي  6

 فاطمه علي حسن املالكي 7

 أبرار عبدالعزيز حممد الزازان 8

 الشيماء ناصر عبداهلل الدرعاني 9

 ي الرمضانزهرة أمحد عل 10

 مريم  سعدي طلق العتييب 11

 نوره عبداهلل حممد املسند 12

 عائشه امحد مسفر القرني 13

 هيفاء  مطر جروان الدوسري  14

 مها خلف علي اللحيده 15

 نوير شليويح حسني الفهمي 16

 االء ضيف اهلل حميسن احلجي 17

 جلعيدناهد عطااهلل عوض اهلل ا 18

 نوره اليف عويضه الشييت 19

 نداء حممد عبداهلل اخلميس 20

 رهف  وصل اهلل  صاحل  اهلذلي  21

 مها عبداهلل  عبيداهلل املطريي 22

 عهود عبداهلل عالي الغامدي 23

 ناديه صنيتان سامح املطريي 24

 ابرار عبداهلل محد احلسن 25

 حممد الفهيد ندى عبداهلل 36

 شروق شراز علي املالكي 27

 االء صاحل حممد القرني 28

 ابتهاج سعد عبداهلل الثبييت 29

 حنان حممد  عبيد بالعرج 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 دميخينوره  محد ابراهيم ال 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 ريوف مزيد مناحي احلارثي 2

   املقاطيهوازن  فهد عبداهلل 3

 مها عبداهلل سامل العلوال 4

 ريم  حممد عبدالعزيز بن دوخي 5

 اشراق سلطان سعد  احلارثي 6

 فاطمه  ناصر  حممد  العليوي  7

 رهف حممد سلطان القرشي 8

 أمل  صيفي حممود الشاللي  9

 رهف تركي حميل العتييب 10

 شيريم شهاب مسيب العيا 11

 حصه عواض محيد العتييب 12

 نوره ابراهيم عبداهلل العيسى 13

 دانية عبداهلل سعد  الشهري 14

 صفاء عبدالرمحن عبداهلادي السند 15

 سارة اسحاق حممد باناجي 16

 ساره حممد محد السيف 17

 نوره خبيت معيض املالكي 18

 مجيلة صاحل سامل العيسي 19

 نوال علي محد جعفري 20

 تهاني حسني حميسن احلازمي 21

 مروه  ناصر حممد مران  22

 ساره مبارك  هادي  القحطاني  23

 عفراء  سامل براهيم السويداء 24

 مرام سامل حممد احلربي 25

 رمحه زيد مرزوق العتييب 36

 نوف  عبداهلل  عقل  العنزي  27

 أفنان  تركي  شعيل  الثبييت  28

 اجلوهرة سامل  عائض القثامي  29

 يامسني عبداهلل غرامه غرامه 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 وفاء ضيف اهلل  طلق احلميدي 1

ل " " بكالوريوس " ختصص " إدارة أعما

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 شهد مسفر حامد ال مسعود 2

 موضي  قاعد حاسن العتييب  3

 يإميان حممد حييى اليحياو 4

 فاطمه حممد ابراهيم الرزحيي 5

 نهله  فواز مشعل الريشي 6

 ابتسام عبداهلل علي الساكيت 7

 نوره  حممد  منصور  املزراق  8

 شروق عبيداهلل عبدربه املطريي 9

 سهام سويلم عايض القثامي 10

 نور أمحد حممد املال 11

 دالل جربان علي القحطاني 12

 منى امحد علي قمري 13

 ندى ناصر ضيف اهلل  العصيمي 14

 اجنود يوسف عبداهلل الفايز 15

 سندس حممد عبدالرمحن النفيسه 16

 اهلنوف عبداهلل عبدالرمحن الفراج 17

 نورة سلطان حييى العيسى 18

 اسرار صاحل سعيد احلارثي 19

 فايزه حسن سعد السفياني 20

 فوزيه امحد ابراهيم محدي 21

 اشواق عبداهلل ابراهيم الشتيل 22

 بشاير امحد الحق العسريي 23

 عهود علي حسن الفيفي 24

 عبري عبداهلل سعد القرني 25

 ملى مطلق منري العتييب 36

 شروق حسن جمري الزهراني 27

 هنوف عبداهلل سياف لزهر 28

 سفري عبدالر محن القرشيشذى  29

 معاد  يوسف عبدالرزاق كتيب 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 االء غرم اهلل ضيف اهلل الربيعي  1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةلفرتة ااملوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 بدريه جازي عباد املقاطي 2

 ملياء  حممد  امحد  العباسي الغامدي 3

 نوره عوضه محود احلتارشه 4

 لشمريامنه مطرود مرتوك ا 5

 ابتسام مشهور سعيد املشهور 6

 هياء مطارد  رضيمان العنزي  7

 شهد حممد مبارك الساملي 8

 منى مجعه عيد الشامان 9

 غدير امحد صاحل الزهراني 10

 رقية حسني قاسم الفيفي 11

 حنان مفلح صياف العنزي 12

 ريم عبداهلل شايش العنزي 13

 ق عبدالفتاح  عثمان  احلربيشو 14

 سعيده سليمان  دخيل العويف  15

 إهلام ناصر مشبب آل ظافر 16

 رغد حممد معيض القحطاني 17

 أشواق  سعيد  عبداهلل  الغامدي  18

 أفراح  سعيد عبدالعزيز  املتعب 19

 نوال  سعود  نابت  الرشيدي  20

 نزي ريم  عيد رافع  الع 21

 امساء  ضيف اهلل  محود  الرويلي  22

 نوره حممد عبد الرمحن  اجلميعه 23

 نورة سعد عايض احلارثي 24

 زينب محزة ناصر الرباهيم 25

 سناء  عبداهلل  شايف االكليب  36

 سارا  ابراهيم  عبداهلل  الطحيين  27

 شروق يوسف ابراهيم اخلزيم 28

 انوار عبداهلل امحد الشهري 29

 اميان عبداهلل سعد  السبيعي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 حنان عبدالرمحن عثمان العويف 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 08:25اىل  08:00الساعة ) السادسةلفرتة ااملوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 جهينه ناهر مدخل السلمي 2

 اسرار خلف مناور املطريي 3

 مسر رده  حممد  اجلابري  4

 روان  علي أمحد الغامدي 5

 وره  حسني  رجاء  العصيمي ن 6

 منريه  سعد عبدالعزيز  احلمدان  7

 منار مرزوق حممد الغامدي 8

 ريم عبداهلل سعد اهلوميل 9

 جنود  منشان  غصاب احلارثي  10

 ريم قاعد  حممد احلايف  11

 رغد حممد عبداهلل ال عوضه 12

 شريفه حييى عبداهلل ال ابوجزاع 13

 اهلنوف سامل  عبداهلل  العتييب 14

 وفاء  وصل اهلل  معيوض  احلارثي  15

 اماني  وصل اهلل  معيوض  احلارثي  16

 سلوى  ربيقان  خلف اجلعيد  17

 شذى ابراهيم معتوق املالكي 18

 سارة  فيصل  شجاع القحطاني  19

 مشاعل سعود صاحل اخلالدي 20

 ليه  علي  سعد  القحطاني جا 21

 بدريه ناصر  حزام  القحطاني 22

 أمساء  عواد  دهيكل  اجلهين  23

 جمود شايف سعد القحطاني 24

 أجماد صاحل حممد الغامدي 25

 مضاوي  حممد  عثمان  العوله  36

 منرية عبيد فياض العنزي 27

 هديل امحد حممد القحطاني 28

 امل علي حممد الناصر 29

 امينه عائض تركي  االعمشي  30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 االء فيصل ناصر السبيعي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 08:25اىل  08:00الساعة ) دسةالساالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 دينا عبداجمليد ابراهيم عبدالسميع 2

 فدى حصيبان زيد العتييب 3

 ندى فاحل متلع العتييب 4

 سارة عبداهلل سعيد ال كماه 5

 ود برجس عبداهلل احلربيجن 6

 مسيه زارع علي الشهري 7

 مريم سليمان مسفر الكلثم 8

 اماني خبيت ضيف اهلل القثامي 9

 مالك ابراهيم خليفه اخلليفه 10

 امل امحد عبده الصهدي 11

 مليس عامر عبدالرمحن الصعريي 12

 هند معتق حسن سبعي 13

 ويضه الشييتأنوار اليف ع 14

 شذى أمحد حممد الشمراني 15

 مها علي فياض القاسم 16

 بشرى سعيد حمسن الزهراني 17

 فاطمه حممد حممود عبدالكريم 18

 هديل  امحد سعيد  الزهراني 19

 أمل عبداهلل سعد آل حجالء 20

 لينا علي عبدالعزيز الدرييب 21

 د الغامدي ابتسام حممد  امح 22

 خلود ناشي عايض البقمي 23

 زهراء علي حممد ابوجره 24

 فاطمه  عيد حممد قرم سود 25

 أمساء عبداهلل سعيد الشهري 36

 جواهر عبدالغين راشد الزهراني 27

 يامسني عوض براك املطريي 28

 رزان فيصل حممد اخلضريي 29

 عواشزمرام سعد عبداهلل ال 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 نوال سعيد مجعان احلماد 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 08:25اىل  08:00الساعة ) السادسةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 رهف نايف سعد القثامي 2

 نوف نائف سعد القثامي 3

 عائشه حممد عسريي حلوي 4

 اعتدال فهد عياش احلربي 5

 امريه حسني امحد هزازي 6

 أسرار ظافر محد الشهراني 7

 مسفر النفيعي جنوى تركي 8

 ازهار فهد موسى الزهراني 9

 شهد  أمحد  حممد بن خبيته  10

 طاهرة ابراهيم عبداهلل امعيلو  11

 مرام ناصر عبداهلادي القحطاني 12

 خلود مشبب عايض الشهراني 13

 نوف عبداهلل علي الزهراني 14

 نيلة عايض ابراهيم القحطاني 15

 وي عبدالعزيز عطاهلل العطوينش 16

 عيده فهاد  ناصر القحطاني 17

 ايه خلف  فالح العنزي 18

 حصه ابراهيم مريع شهراني 19

 مي عبدالعزيز نازل الردادي 20

 خوله منصور حممد اخلضريي 21

 بشرى عبداهلل  عبدالعزيز  السويد 22

 نوف عبدالرمحن مهاوش اجلنيدي 23

 رحاب عبداهلل حممد التميمي 24

 رقيه عبداهلل علي حممد  25

 حنني سلطان مساعد العويضه 36

 عهود مسعف نهار العتييب 27

 عهود محزه قاسم اسكمباجي 28

 عائشه ابراهيم حممد القحطاني  29

 روان بادي خليفه الرشدان 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط دخول لالختباراملاشحع لل اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 حنان حممد امحد الصانع 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 08:25اىل  08:00الساعة ) السادسةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  : املكان

 عائضة مناحي فهم الغامدي 2

 وفاء مسعود بريك األكليب 3

 ساره رياض امحد الفريح 4

 فايده منيف حممد العتييب 5

 منرية سعيد علي القحطاني 6

 امساء ظافر ناصر السعدي 7

 غاده حممد علي القرني 8

  احلربيتهاني غازي حسني 9

 امساء سعد علي اخلثعمي 10

 نوف سعد سعيد الشهراني 11

 نوره بندر  منصور بن شهيوين 12

 تغريد حسن حممد الفيفي 13

 زينه سعيد حممد الشهري 14

 رحاب حممد جرب البقعاوي 15

 اجلازي هالل صليفيح املطريي 16

 ياجماد فايز عبدالرمحن القرن 17

 نهى تيهان حسني عالمي 18

 مها سعد عبداهلل املبارك 19

 ملياء عوض سامل الزهراني 20

 أشواق عبداهلل  حممد الغيث 21

 عائشة  سامل حيي الفيفي 22

 وعد  عبداإلله  عامر  املرشد 23

 زينه حممد عبد الرمحن الشهري 24

 مشاعل امحد حسن ودعاني 25

 هناء صاحل سليمان اخلشيبان 36

 عهد حممد مبارك الساملي 27

 ابتهاج  صاحل  عطااهلل  اجلهين 28

 هال منصور حبيب العنزي  29

 مرام سامل مصلح العازمي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 ساره امحد مريع العسريي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 08:25اىل  08:00الساعة ) السادسةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 منال قاسم محد البلوي 2

 فاطمه سليمان سامل العنزي 3

 عهد  نهار عبداللطيف البلوي 4

 مروه هليل عبدالكريم العمراني  5

 هناء صقر مسامح العنزي 6

 غدير رميد  بطني  العنزي  7

 عهود يعقوب عبداهلل  القرني  8

 نوره سويلم عايد احلويطي 9

 وجدان حييى حممد عسريي 10

 وار ناصر سليمان السالمهان 11

 امساء عوض عيد العنزي 12

 حنان سلمان حممد البلوي 13

 مساح عبداهلل  عيد العطوي 14

 ناله علي مرعي عسريي 15

 محدة عبداهلل كريم العنزي 16

 منال حافظ عوض املصعيب 17

 مسريه علي حممد اجلزيري 18

 هرانيبشاير سعد علي الش 19

 أمساء منري فاحل القحطاني 20

 رغد علي سليم العماري 21

 ميعاد فتني نفاع احلربي 22

 حنان سليمان عبيد العويف 23

 سارة  عوض  سامل  العنزي  24

 هديبا  صنهات عيد احلربي 25

 سعاد مغبش حممد القرشي 36

 مها سعود مهجع العنزي 27

 اير ضميان مقبل العنزيبش 28

 مها سالمه عبداهلل العطوي 29

 منال مقبل عايد العنزي 30

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 رزان شليان مطر املطريي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 جيد جدا وتقدير مؤهل " 

 مساًء( 09:55اىل  08:30الساعة ) السابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 جلني حممد عوض العمري 2

 هياء فايز  حممد  اجلربه  3

 بشاير علي سليمان سليمان 4

 السبيعيندى ناصر بدا  5

 العنود زايد حييى البناوي 6

 عبري  منري مجهور العتييب 7

 مريم  شايع عايض القحطاني 8

 جنالء عبداللطيف سامل العويف 9

 رنيم مصلح مسلم احلجيلي 10

 فوز هليل دمحول احلربي 11

 رهف عبدالعزيز حممد  االمحدي 12

 بي بشاير صاحل اليف احلر 13

 اماني  خمتار امحد اهلوساوي 14

 اماني ابراهيم رباح الرفاعي 15

 روان محدان مصلح املطريي 16

 مرام عيد ربيع اجلهين 17

 ميعاد  عبداهلل  عبدالرمحن  القحطاني  18

 بشاير  دخيل ربه سلطان  السلمي  19

 شرف  صاحل مسفر  القحطاني  20

 ان معيض حممد احلواشيافن 21

 خوله علي عامر البارقي 22

 صفيه عبداهلل  ثابت العلوش  23

 رازان  حممد  حامد  الغامدي  24

 امواج سعد حممد احلارثي 25

 امينه  حممد جاسر  البقمي  36

 مجانه فهد صاحل قطيم 27

 نوف  حممد  عبيد  املدني  28

 عباس  متيم جند مجال 29

 روان ابراهيم عبداهلل ابو حيمد 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 براءة  حييى ناصر املسرحي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 09:55اىل  08:30الساعة ) السابعةلفرتة ااملوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالرياضبالكلية التقنية للبنات  املكان: 

 فاطمه عبداهلل صاحل العميم 2

 مشعه  شرقي  هادي الدربي  3

 ساره فهد عبدالرمحن اخلضريي 4

 رانيامريه حممد عبداهلل الشه 5

 شهد عبدالكريم عثمان القرشي  6

 شهد مشعل عبدالصمد  اخلضري  7

 نوره  خالد  فهد  الشمري  8

 ناجيه غازي بركه  احلربي 9

 ابتسام  مصلح صاحل املالكي 10

 إميان شائع علي القحطاني 11

 نوف فريد عبداللطيف السويدان 12

 فارسغدير معيض علي ال  13

 اشواق ناصر عبداهلل  احلربي 14

 شوق فيصل حدجان العتييب 15

 رقيه  علي  حسن مدخلي 16

 اجلوهرة سلمان دبيان املطريي 17

 نوران  عبدالعزيز عويد  السحيمي 18

 شيخة عتيق سرور العتييب  19

 امساء ابراهيم  امحد هزازي  20

 بداهلل عسريي تغريد  امحد  ع 21

 

 

 

  



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 تغريد  امحد  عبداهلل عسريي  1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 ساره  عبدالعزيز  علي الزهراني  2

 فاطمة فيصل مضحي املهيدلي 3

 رهف عوض  حممد  املناعي  4

 نعمه  علي  عرار العامري  5

 هدى عائد جريد الرشيدي 6

 فاتن عائض حممد  احلارثي 7

 سكينة حممد عبد الكريم  البقال  8

 احالم  علي  حممد  عسريي   9

 فاطمة حممد امحد العرياني 10

 هند  علي  ناصر  العيسى  11

 نوف تركي فهد العجمي 12

 نوال  حممد  غرم اهلل  الغامدي  13

 هاجر مسعود حممد القحطاني 14

 نعيمه عباس  عبد الكريم أبو جوخيه 15

 ليلى حممد ظافر القرني 16

 اجماد عطية اهلل  خامت الذبياني  17

 العنود  سعد  طعيس اجلهمي  18

 شوق سلمان حممد العتييب 19

 يامسني  صاحل  مرشود  اللقماني  20

 شوق  عايش  نافع  احلربي  21

 ناوي  الرويلي وعد فرحان  22

 أمل  جار اهلل  مهدي  القحطاني  23

 هاله سعيد امحد الزهراني 24

 لينا سعود صاحل الغامدي 25

 رنا أمحد سليمان  الريس 26

 رهام  حممد  علي  الغامدي 27

 اشواق صاحل مرزوق العويف 28

 وردية سامل عتيق العتييب 29

 الشهراني  شذى سعد علي 30

 غاده  عبداملغين  عبداهلل  احلصيين  31

 ساره عبدالرمحن  امحد املبكي 32

 هياء حممد عوض العويف 33

 وعد سعد  جروان  املخلفي 34

 رزان  حسن  علي ال مجاهر  35

 بشرى عبدالرب علي املصعيب 36

 هناء  حممد علي  درويش 37

 عتيق احلربي رنا عاتق  38

 منرية  فهد راشد  اهلزاع 39

 مسر ضيف اهلل  مسلم اليحيوي  40

 

 



 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 فاطمه  ناصر  عبسي  الشقيقي  1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 " جيد جدا وتقدير مؤهل 

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 مها محد موسى مطري 2

 ريهام فهد  غويزي  النفيعي  3

 منال محود علي املشاري 4

 احل  عبداهلل  الربيعي غزوى  ص 5

 امنية حممد علي  الوقيان  6

 اشواق سعدي  حممد الغامدي 7

 ندى حممد عبداهلل الكيتب 8

 زينب  رثعان  محد  العنزي  9

 شهد حممد صاحل جحالن 10

 فاطمه  بدر  عبدالرمحن  املزيعل  11

 منريه سعيد حممد ال هادي 12

 علي صاحل الغامدييسرا  13

 فاطمة عطية علي الزهراني  14

 هاجر فهد عثمان العثمان 15

 غادة حممد علي  العليان  16

 نورة  حممد  حامد  احلصيين  17

 هند حممد حزام املنيعي 18

 حنني عبداهلل عبداهلل اخلربوش 19

 رحياب  فياض  فرحان  العنزي  20

 امحد  معرب خرمي هدى   21

 عائشه عيسى  امحد معيدي 22

 ريا  رضيان  خلف العجريف  23

 امرية  علي حممد االكليب  24

 حصه مبارك مفرح الشلوي 25

 فاطمة عبداللة مهدي  ال عجمي 26

 رحاب  منري  سعد  العتييب  27

 رهف جاراهلل  سعيد احلارثي 28

 خويشان  املطريي   نوف زويد 29

 أثري فهد سعود القرناس  30

 هديل  حممد سعد  الشهراني 31

 شهد  عبداهلل سيف محيد  32

 مرام  عبداهلل  عبدالعزيز  املعجل  33

 وجدان  مالهد  االسود  العنزي  34

 فاطمة سامل حيدر قضيع 35

 احالم  نايف زبن العصيمي 36

 سرار عواض سليم اجلعيدا 37

 عبري صاحل  مهوس املالكي 38

 انوار عيد هوصان العتييب 39

 نهى  حممد علي هادي 40

 



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 ربيعه  محدي  محود السفياني  1

" إدارة أعمال " " بكالوريوس " ختصص 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 بتول عبداهلل مانع ال عباس 2

 العنيد عوده  علي اهلمزاني 3

 حصه عبداهلل حممد العيت 4

 ريم فهد صاحل احلسينان 5

 افراح  مريبد  مطر  العنزي  6

 مشاعل  مشعل  غازي  احلربي  7

 امل  سعود سعد العتييب  8

 امنه  حممد  عبداهلل  بوحسن  9

 تغريد سعد فهد النخيالني 10

 بسمة أمحد  عبداهلل  الشريف 11

 حممد مناحي  البقمي نوف  12

 روابي  شكري  عبدالرمحن  الشهري  13

 مروه عتقان معيفن احلربي 14

 أحالم  حممد  عايد العنزي  15

 روان مبارك سعد  احلسناني  16

 مناهي  نور  زايد  املطريي  17

 مواهب عثمان حممد العريين  18

 ف العنود  مساعد  حممد  بن سي 19

 نوف  عايد  حضري  العمري  20

 فاطمة  حممد امحد كعيب 21

 اشواق  فيصل  نومان املطريي  22

 فاطمه ظافر علي الشهري 23

 العنود بدر حممد سامل احلربي 24

 مها  عبدالرمحن  امحد  منقاز  25

 كواكب حسن حممد اخللف 26

 داعتماد عادل سرور املول 27

 االء  علي عبداهلل الشمراني 28

 مرام ماجد امحد الدريويش  29

 فلوه رضا امني االزهري 30

 حنان خالد سامل احلارثي 31

 حسناء  ضيف اهلل  راجس السبيعي 32

 ساره  عبدالعزيز  عبداهلل  السحيباني  33

 اسراء حمسن ابراهيم امحد 34

 هلل عوض احلربيمياده عبدا 35

 أبرار منصور عبد رب الرسول آل ناصر 36

 نهله عبداهلل حممد املغامسي 37

 بيان  علي عبدالوهاب الشريف 38

 سلوى سليمان سامل اجلهين 39

 مناهل سامل سلمي العلوني 40

 

 

 

 



 

 

 

 تبار ومكان االختبارموعد بدل االخ الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 جنوى حسن عوض الثبييت 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 الرياضبالكلية التقنية الرقمية للبنات ب املكان: 

 سلوى عالي عواض النفيعي  2

 هنادي عبداهلل علي الشهراني 3

 زهراء علي عيسى مصيد 4

 سارة علي ابراهيم العايد 5

 جواهر اليف ثعيل املطريي 6

 خلود حمسن حسني العتييب 7

 هيا سعد حممد التكروني 8

 أجماد سعيد عايض  احلارثي  9

 د ابراهيم احلريقيحصه مح 10

 شهد علي مسفر ال عروي 11

 زينب سامل رحيل اجلهين 12

 ود يوسف غامن العمري 13

 العنود منيف صنت العتييب 14

 ابتسام امحد حممد سهلي 15

 دمثة معيض حسني اليامي 16

 حنان حممد رده السيد 17

 مريم عامر حسني العتييب 18

 جماد  سعود عبدالعزيز الدايلأ 19

 بشاير صاحل خبيت الرباك 20

 اشواق محدي عليان السفياني 21

 نوره قطيم لوحيق السهلي 22

 حنان مسيفر طفيل القثامي 23

 نادية حممد حسني االمحدي  24

 خلود مريزيق عطيفه احلارثي 25

 هيفاء سليمان محود الفرج 26

 طيفه عبدالعزيز ابراهيم امللحمل 27

 شوق هليل محود الثبييت 28

 اشواق دخيل اهلل معيض احلارثي 29

 مهرة عيسى ناصر  عسريي 30

 ساره حمسن حسني العتييب 31

 غادة امحد حامد الغامدي 32

 احالم زايد سعيد الزهراني  33

 رغد عبداهلل حممد  احلازمي  34

 هيا زين عبده الشاردي 35

 ابتسام امحد عبده جنمي 36

 غيداء هشام عبدالكريم خباري 37

 خلود عبدالرمحن حممد  السامل 38

 ساره سعد سامل الطلحي 39

 فايزة صالح ظويهر اجلهين 40



 

 الختبارموعد بدل االختبار ومكان ا الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 نوره هابس عيسى احلربي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 بشاير عادل صاحل السليماني 2

 افنان حسن عمر احلربي 3

 ريناد عبيد  مشعل املطريي  4

 وفاء شتحان شائق الزهراني 5

 رشا  محاد عايض احلارثي 6

 هنوف عاضه دهريان الشلوي  7

 بلقيس عبداهلل صاحل املالكي 8

 نهى سليمان حممد الثنيان 9

 حممد العصيمينوره فيصل  10

 نوره  مطلق نوار احلارثي 11

 آسيا عباس عبدالوهاب الشبيب 12

 ابرار ابراهيم بكر برناوي 13

 انتصار حممد عبداهلل العتييب 14

 تغريد درويش عثمان الغامدي 15

 مناير سعد  جبار العتييب 16

 فاطمة امحد حممد الزهراني 17

 داهلل حامد احلارثيتهاني عب 18

 حنان شايق زهيد آل زهيد 19

 جناح محود عيد الزبيين 20

 هيله علي حممد الصنيع 21

 سطمه سيار مروي العنزي 22

 حنان وازع منيس اجلهمي 23

 هند غازي حممد املرشدي 24

 روان إبراهيم حممد القحطاني 25

 طريففاطمه حممد عبد اهلل ال 26

 ندا خالد عبدالرمحن اجلريسي 27

 شريفة  حممد  سعيد آل العرافجة 28

 حنان  عابد عبداهلل  الثبييت 29

 خدجيه علي ابراهيم اجلابر  30

 دنيا مجيل عبداخلالق الرافع 31

 اثري حممد عبداهلل الغامدي 32

 امينه حممد شعيب هوساوي 33

 ني عمر العمريعوالي حس 34

 صاحله  حممد علي  عسريي 35

 رزان سلطان حراص العتييب 36

 شهرزاد سعيد صاحل الغامدي 37

 هيفاء عبداهلل حممد الغامدي 38

 ابتهال مسري عبداهلل احلربي 39

 سلوى  مبارك حممد ال مانع    40

 

 



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 مريم صاحل مبارك النهيان 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 08:25اىل  08:00الساعة ) السادسةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 لتقنية الرقمية للبنات بالرياضبالكلية ا املكان: 

 منال  سليمان عيدان احلدبان 2

 بسمه ناصر حييى القاضي  3

 ماجده حممد  صاحل احليان 4

 ابتسام  سعيد حممد آل فطيح 5

 نوره عايض سعيد الشهري 6

 روان بندر هجهوج املطريي 7

 خلود ابراهيم حممد الزهراني 8

 ل حممد ال زمانانأمل فيص 9

 عائشة فليح عوض احلربي 10

 مشاعل امحد محود هزازي 11

 هند حممد منور اجملنوني 12

 عجائب عساف اجلدعي العنزي 13

 امنه حييى حممد حدادي 14

 عهود حممد عبيد العصيمي 15

 ابتسام مبارك راضي احلربي 16

 حيدبشروق أمحد عبدالعزيز األ 17

 مها حسن عبدالرزاق محيدان 18

 جنود مهدي عبداهلل القحطاني 19

 امرية حممد  امحد زيلع 20

 رغد عبدالعزيز ابراهيم القاشي 21

 ريم علي خضر املالكي 22

 رهف حسن حبيب اهلل خباري 23

 شروق مهرب صغري العنزي 24

 رمحه عمر  علي الزبيدي 25

 نصرة  عبداهلل يوسف الدوسري 26

 بشاير عبدالعزيز حييى الغامدي 27

 نورة مثيب ضاوي البقمي 28

 نوف حيي امحد جملي 29

 زهرة عبداهلل امحد البوجويسم  30

 فادية محد دخيل املسيدي 31

 أزهار عباس حممد اخللف 32

 لولوه سعد ابراهيم البقمي 33

 دى حممد جدعان املطرييه 34

 عفاف  عزيز  عنيزان  العنزي 35

 اجماد مسفر حممد الشردان 36

 عبري هادي غزاي املطريي 37

 امنه علي عزمي قحل 38

 اريج  حممد شبنان القحطاني  39

 نوف سفر حممد الغامدي 40

 

 



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 رنا تركي عمران الروقي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 09:55اىل  08:30الساعة ) السابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(13/02/1443االثنني )يوم 

 م20/09/2021املوافق 

 رقمية للبنات بالرياضبالكلية التقنية ال املكان: 

 بدريه مملوح عبيد الرشيدي 2

 رغد موسى حممد طبيقي 3

 عبري علييب سفر الغامدي 4

 مروه ابراهيم امحد الربقاوي 5

 فاطمة حسني حممد ال دوحان 6

 ساره عبداهلل معتق الشهراني 7

 ميسون عبداهلادي مرعي العمري 8

 ن  العنزيمريم هالل ثنيا 9

 خلود جوداهلل عائض الذوييب 10

 مشاعل جنر ضوحيي العتييب 11

 أشواق مسفر حممد املخالط 12

 العنود خزام حممد الدوسري 13

 جود عبداهلل فرج بن مبخوت 14

 ساره جريان حمي الريثي 15

 روان عبداهلل  سعيد  علي 16

 هرانيفاطمة  امحد صاحل الز 17

 منرية علي عيد العتييب 18

 أثري  بندر عبداهلل احملارب  19

 امل فواز قنني احلربي 20

 منريه حممد خلف السويدي 21

 مشاعل ابراهيم عثمان بن امحد 22

 فاطمه منصور ناصر الرباهيم 23

 مريم حسني عبدالقادر الغالم 24

 امديفاطمة  حممد علي الغ 25

 عزيزه سعيد شاقول  الزهراني  26

 امل جربان حسن املالكي 27

 ابرار خالد عواض العصيمي 28

 نوره سعيدان  شارع العتييب 29

 عائشة شعبان عبداهلل العمري 30

 ميمونة حممد حييى العمري 31

 هيلة هليل مرزوق العصيمي 32

 يخلود حممد امحد بسعود 33

 حنان فهد عبداهلل آل حسينه 34

 بدور عبدالرمحن عبداحملسن العيبان 35

 هيا حممد ابراهيم الصفيان 36

 ملياء ناصر عبداهلل املالكي 37

 مشاعل ابراهيم حممد القحطاني 38

 زبيدة ابراهيم حممد الربيعة 39

 فاطمة دهريان مغبش اخلالدي 40

 ر سوعان الظفرييشوق قص 41

 

  



 

 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 غاده عبدالرمحن عبداهلل اجلعيالن 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء (05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 هاجر حممد عبداهلل احلماد 2

 زكية  حييى حييى حداد 3

 انهار شرير مغري العنزي 4

 سلوى فايز فوزان الصاعدي 5

 منى غافل سند املطريي 6

 سعود سعد احلربي منريه 7

 فاتن سعد مشبب خبيت 8

 حصه حممد صاحل احمللسي 9

 امساء عبداالله مسعود الغامدي 10

 ندى حسن زارع احلازمي 11

 تهاني  علي سعيد الشهراني  12

 مروه  حيي  عمر  جلي  13

 روابي ناصر حممد السهلي 14

 يابتهال مسفر مجعان الغامد 15

 حناء نايف خالد القحطاني 16

 زايده كامل عايف السفياني 17

 مريم امحد عبدالقادر حافظ 18

 سناء دويس  دياس املالكي  19

 وفاء حممد علي حكمي 20

 عبري مرزوق حمسن السهلي 21

 هاجر حممد ناصر احلربي 22

 مشاعل غازي حممد القرشي 23

 عقال علي العنزيرفعه  24

 زهراء  عبداهلل حممد حويس 25

 احالم سلمان امحد طواشي 26

 وجيده حممد علي النجم 27

 منى سعد علي احلارثي 28

 ردينا حسني حممد القحطاني 29

 فاتن  احلسني عبداهلل ال مسعد 30

 أالء إمساعيل حممد نور بتاوي 31

 حممد احلوشانمرام عبداهلل  32

 هبه عزيز اليف املطريي 33

 روتانا عصام عبداهلل كوشك 34

 شيماء عبداهلل حممد عسريي 35

 جازى عضيمان ابراهيم السبيعي 36

 اجماد عبداهلل حممد احلامد 37

 سراء  سفر معالء العتييب 38

 مهره  جهز  ملفي العتييب 39

 د الغامدينسرين علي حمم 40



 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 نوف سامل رمضان احملمدي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443ء )يوم الثالثا

 م21/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 عهود سلطان فواز السبيعي 2

 سارة  منصور صاحل املنصور 3

 رهف مطلق شايف اجلعيد 4

 مزنه حسني حميسن العتييب 5

 عبري هالل خلف العنزي 6

 عواطف منوخ عواد الشمري 7

 ابتسام حسن عائض الزهراني 8

 أجماد متعب عوض العتييب 9

 داليه فهد عبدالرمحن العتييب 10

 سعاد عيسى عبداهلل البطيح 11

 بدرية دخيل ماطر احلربي 12

 ابتسام  مفرح ضحوي  الشمري 13

 منرية سعد عبدالعزيز بن هويشل 14

 امساء حممد ظافر الشهري 15

 اهلنوف هايف سافر املطريي 16

 حصة ناصر غازي العتييب 17

 دمية عبدالعزيز ابراهيم الرشيد 18

 فاطمة أمحد عبود بابيضان 19

 عزيزه سليم عواده اجلهين 20

 مضاوي ذيب فهد القحطاني 21

 مسر فهد علي الشمري 22

 حنان  امحد حممد خمرش 23

 مجال  حسن  زمزمي  روعه 24

 مرام معالء معيوف الرويث 25

 غدي سعيد حممد الغامدي 26

 تغريد ابراهيم فهد الشويع 27

 صباح عبد اهلل مرعي ال مطارد 28

 ربى امحد حممد بكرين 29

 روان مبارك حييى املبارك 30

 فاطمة  إبراهيم  حسني  دهل 31

 براهيم  اهلبدانهديل منصور ا 32

 رمحه احلميدي عواض املطريي 33

 نهى فهد حممد الشمري 34

 حنان سليمان  حميسن  احلازمي 35

 نوره عبدالرزاق حممد القحطاني 36

 فاطمة خزيم شاكر الشهري 37

 بدرية أمحد علي الزهراني 38

 منرية سعد مرشد احلسن 39

 د احلربينوره عياد حمم 40

 



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 صاحله  هادي  حسني  قربي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443) يوم الثالثاء

 م21/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 حنان عبدالرمحن ناصر احلريشي 2

 امل منصور منسي احلارثي 3

 رهام سعيد علي الغامدي 4

 نوره عائض عبدالرمحن  الغامدي  5

 مسر أمحد حممد ال شاعث 6

 د العتييبدميا  سعد زيا 7

 مساح حسن علي احلارثي 8

 بدره  احلرير  فاحل  ال عيسى  9

 انوار عسيالن عايش العنزي 10

 سارة عبداهلل حسن الشهري 11

 بشاير سعيد علي الشهري 12

 زينب حسني علي عواجي 13

 امل حممد امحد الغامدي 14

 جند حممد عطية العتييب 15

 جنود مسعود سعد العيلي 16

 اميان عبيد حممد السبيعي 17

 افراح سعد حممد االكليب 18

 مها متعب عبدالعالي السموحي 19

 سعاد صاحل عبداهلل الغامدي 20

 اجماد ظافر مشيعل العمري 21

 ابتهاج حممد فيحان الزايدي 22

 مجانه عبدالرمحن محود العبيالن 23

 هديل فهد عبداهلل املسيند 24

 مريم فاهد علي احلارثي 25

 زهراء عبده امحد شريف 26

 ساره مساعد سعيد السفياني 27

 ساره معيض حييى القحطاني 28

 هند علي حممد الشهري 29

 وفاء  عتيق حممد الفقيه 30

 غزيه عايض رزيق الروقي 31

 وكاءهند خلف فالح امل 32

 نهله ناقي عبدالكريم احلربي 33

 ريهام حممد عبداهلل املشاخيي 34

 حصه فارس عبداهلل العتييب 35

 نورة سعيد فواز الشهري 36

 منال سعيد سيف القحطاني 37

 اجلوهره عبداجمليد عبدالرمحن اليمين 38

 مسرية مرعي مسفر الزهراني 39

 معزي الوسيدي هيفاء طويح 40

 

 

 

 



 

 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 موضي  عبدالرمحن شبيب املطلق 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 ًءمسا( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 هناء ردن صنيتان العمري 2

 عهود فرحان عشوي العنزي 3

 جنالء سعد أمحد الدريويش 4

 سحر  علي حممد مريسل 5

 نوف عبداهلل سعد العمري 6

 كريم العنزي افراح عبيد 7

 مشاعل حممد صاحل القحطاني 8

 عفاف صاحل حممد اجلعيالن 9

 رمحه منري عبداحملسن الراشد 10

 البتول حممد عبداهلل الصعريي 11

 ريهام حسن حاسن الثقفي 12

 هند خالد فهد السبيعي 13

 صيته ماجد مقبل الشلوي  14

 حلربيابتسام سعود جريذي ا 15

 عائشه عبداهلل علي حمنشي 16

 اريج هويدي حممد الدوسري 17

 رشا رافع عايد السبيعي 18

 سلمى حممد على اخلياط 19

 مجيله مذكر جلعود القحطاني 20

 جنوى عبداهلل حممد العمري 21

 بدور عبداهلل ابراهيم اللحيدان 22

 روان مجال صاحل كياله 23

 نوره سعود عبداهلل السبيعي 24

 شوق عادل عياده احلربي 25

 هند عون حممد الشهراني 26

 غاليه أمحد حسن فقيه 27

 خلود عبداهلادي امحد العمري 28

 ندا عطااهلل عتيق السعيدي 29

 وعد عبداهلل سليمان اخلليفة 30

 مهاء عبدالرمحن محد الدويهيس 31

 طيف سعد حممد طعيس 32

 وفاء علي سعيد الشهري 33

 دالل عبداهلل دايخ العتييب 34

 غاده  سامل امحد الغامدي 35

 اماني حممد ناصر اجلميعه 36

 نوف عبدالرمحن علي املزيين 37

 جواهر غازي عوض احلارثي 38

 منار مبارك عبداهلل الزهراني 39

 مد علي القحطانيمنال حم 40



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 زينة  علي حممد الغامدي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443ثالثاء )يوم ال

 م21/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 منال زايع كذا الرويلي 2

 ندى عايض عبدالعالي السموحي 3

 مزون مسيحان مطر احلايطي 4

 اجلوهره  عليان ناصر املطريي 5

 سلوى  عبيد عبيداهلل  الثبييت 6

 ام حممد حسني احلبابيوئ 7

 سحر علي  عشوي الشمري 8

 هدى مصعب حممد العنزي 9

 ساريه يعقوب امحد العبيدي  10

 منريه عضيمان ابراهيم السبيعي 11

 ندى مسري اسعد دهان 12

 رهف خالد امحد الناصري 13

 شهد مبارك جابر احمليميد 14

 اخلرجيوجدان مرشد عبداهلل  15

 هند جابر عبداهلل مدخلي 16

 مها عاتق رفاعي العتييب 17

 سعاد حامد حممد اخلثعمي 18

 امال عمري  خبيت الغامدي 19

 اجماد سعد حممد الشمراني 20

 نوره حممد سعد الصعب 21

 نادين عيد حرير العنزي 22

 عهود عشوي عيد الشمري 23

 د سلوم اخلماشهيا سع 24

 غاده حممد عبدالقادر عبدالقادر 25

 هيله مفلح ناصر احلربي 26

 رغد  شبيب تركي السبيعي 27

 فوزية مقبل عبداهلل احملمدي 28

 هيا حممد عبدالعزيز احملارب 29

 اروى عبداهلل عوض الرحيلي 30

 هدير مصلح معيوض الثبييت 31

  صياح العنزيجناح شاحل 32

 رشا امحد سعيد الزهراني 33

 بامسه امحد حممد معشي 34

 فاتن عايض عقاب الشلوي 35

 امل ناصر زيد بن حنتوش 36

 منار  خالد حممد  املنصور 37

 عهود فهد هويدي الدوسري 38

 سحر قاسم عبدالعزيز احلربي 39

 ساميه حممد عبداهلل ربيدي 40

 

 



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 عبري ابراهيم حممد املزيين 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 08:25اىل  08:00الساعة ) السادسةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 مي سلطان  مبخوت  الدوسري 2

 رهام عبداهلل عواد الشريف  3

 رباب حسن هاشم املوسى 4

 جنود سامل ناصر التميمي 5

 افنان تركي ذعار الرويثي 6

 وفاء حممد حسن الشهري 7

 اماني  فارس عبداللة اهلويدي 8

 نهال صاحل عبد املانع اخليربي 9

 جمدا معال قذالن املطريي 10

 ساره حممد ملحق املطريي 11

 هياء مطر حمياء  الرشيدي  12

 دعاء فضل صاحل عويضه 13

 بدور  حممد  ابراهيم  الوهييب  14

 مساح  امحد  حسن الزهراني  15

 مضاوي  شرقان عبداهلل الغامدي 16

 امساء  عبيد حيالن العنزي  17

 مالك  علي  حممد  الغيثار  18

 فايقة حسني حييى معيدي 19

 داليا مسعود كليب احلربي 20

 ساميه رجاء مثيب املطريي  21

 ساره  فهد فهيم الرويتعي  22

 صيته علي محد العرق 23

 خلود راشد مسلم اجلهين 24

 نهى  حممد سعيد املطريي 25

 العنود غازي محد الغرير 26

 أسيا فهد يوسف  اليوسف 27

 شيخه ذعار  هادي احلربي 28

 مشاعل سعد ثواب املطريي 29

 ليلى حامد سعيد املالكي 30

 منال عادل راشد العزيز 31

  العبداللطيفآثار علي عبداهلل 32

 مشاعل حممد عبد العزيز القرينيس 33

 نوره مبارك ابراهيم الدوسري 34

 مساح عمر عبدالقادر سعادا 35

 مها حممد عبدالرمحن العمري  36

 ابتسام سليمان رباح املطريي 37

 نوره مضحي مسفر الدوسري 38

 زهره عبد اهلادي عبد احملسن املوسى 39

 ندى حسن حاسن احلربي 40

 

 



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 منال عبدالاله برك التميمي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا 

 مساًء( 09:55اىل  08:30الساعة ) السابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(14/02/1443يوم الثالثاء )

 م21/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 بشاير تركي محد الدوسري 2

 أصايل إبراهيم  مرزوق احلازمي 3

 مها حممد ابراهيم السهيل  4

 ريم علي مشعان الوهيداني 5

 هند حممد علي  مباركي  6

 جناح حممد سليمان العقيدي 7

 امساء  مرزوق  مريزيق  الصبحي 8

 نوف عبدالعزيز سنان الشهري 9

 مناير  سعود عبداهلل احلربي 10

 بسمة علي أمحد فقيه 11

 جند سعد عبداحملسن اجللعود 12

 هالله حمزم بنيه العنزي 13

 حنني  رزيق مرزوق احلربي 14

 ريهام عيد عمران  الصاعدي  15

 مجله شايع سعيد القحطاني 16

 هدى سامل صاحل السويلم 17

 زهراء امحد حممد رياني 18

 زينب محود امحد البلوي 19

 منرية  عبدالرمحن سليمان املزيين 20

 دالل ثاني صايل الفريدي 21

 اجلوهره نايف فزاع العنزي 22

 مشاعل سعد  عويضة  الدوسري  23

 ملياء قاسم حنني  حريصي 24

 مها احلميدي نبات العتييب 25

 امل  عيد  سليم املسعودي  26

 أجماد علي مسفر الغامدي 27

 جواهر عايل حممد املالكي 28

 هيفاء مشبب حممد ال تركي  29

 ساميه حممد سامل العطوي 30

 راشد صاحل الغفيلينوره  31

 رانيه  سعيد مربوك الشبييب 32

 حياة عبداهلل  سعد الغامدي  33

 بشاير  حممد  سامل  ال رشيد  34

 خدجيه عبداهلل  امحد آل سلطان  35

 تهاني سلمان منري املطريي 36

 فايزة أمحد مبخوت الربيكي  37

 مالك بدر عايد العنزي 38

 رغد بدر عايد العنزي 39

 نوف فهد ناصر العقالن 40

 منال عبدالاله برك التميمي 41

 

 

 



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 خدجية مريس عوض اخلديدي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " وتقدير " 

" جيد جدا " او " بكالوريوس " ختصص " مؤهل 

 إدارة عامة " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443يوم االحد  )

 م19/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 ندى ظافر سعيد الشهراني 2

 مة احلسن حسن الشيخي فاط 3

 مرزوقة حيي عائض احلربي 4

 جواهر حممد راجح الزبيدي 5

 ريم وادي فراج العنزي 6

 مريم عبداهلل  بطي املطريي 7

 اجماد خالد  عبداهلل  السفري 8

 وديان عبداملعني عويسم السلمي 9

 ابتهاج سراج خويتم املالكي 10

 ي عطية  عسرييوسن  بكر 11

 صاحله  زايد حممد الشهري 12

 خلود جابر جابر اليافعي  13

 رهام طارق بالل سعيد 14

 أماني  حسني علي املالكي 15

 مساهر  حممد علي كناني 16

 غادة  امحد  عيظة  املالكي  17

 االء عتيق اليف احملمدي 18

 وعشروق سعود عبداهلل املط 19

 ابتسام حامد حممد املالكي 20

 سعاد حممد حسن العيسى 21

 روان سامل  سالمة احلربي 22

 مريم عيسى امحد اجلهين 23

 اثري  حممد عبداهلل  القرني  24

 احالم حسن موسى الزهراني 25

 لولوه خالد ناصر الباهلي 26

 عبري عويض مثيب املطريي 27

 هدى حامد علي الغامدي 28

 نوف رجااهلل شلوان السلمي 29

 بشائر عائض عابد املطريي 30

 مها مشعل زاهر الظاهري 31

 ورده  سعود سعد املالكي  32

 مشاعل رشيد مطلق البالدي 33

 ناديه عطاهلل رشيد  اجلهين 34

 مشاعل فريح  شخران  العنزي 35

 د  مبارك  ال ذيبان رفعه  مح 36

 امرية حسني علي العرياني 37

 مريم حممد مسلم احلربي 38

 عهود تركي  معيض العتييب 39

 عبري علي  حممد عسريي 40

 

 



 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 املالكي روان صاحل زحاف 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " " 

وتقدير مؤهل " جيد جدا " او " بكالوريوس " 

مؤهل " جيد  وتقديرختصص " إدارة عامة " 

 جدا "

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443يوم االحد  )

 م19/09/2021املوافق 

 الرقمية للبنات بالرياضبالكلية التقنية  املكان: 

 جنود سعود حممد املسعد 2

 مروه سواعد عايض  املطريي 3

 بشرى  عبدالعزيز ناصر احلميدي 4

 بهيه صامل عبداهلل احلربي 5

 بشرى صاحل فارس الشهري 6

 اماني  عودة  محدي الذبياني 7

 اماني مسفر مسيفر السلمي 8

 البوشي بنان علي امحد 9

 اشجان االمسر رمضان العنزي 10

 فاطمة حسن عقيل العنزي 11

 رفعه مهدي حممد زندان 12

 ميعاد عبدالباقي سليم السلمي 13

 نايفة علي حممد الكربي 14

 روابي سعيد حسني ال ساعد 15

 خلود عبداهلل صاحل الصيعري 16

 اهلنوف عبده حممد لسلوم 17

 اسرار هاني علي باسامل 18

 رزان مسفر سعيد لسلوم 19

 خدجية حنش صاحل الشهري 20

 ساميه عبيداهلل منري القثامي 21

 سايره حممد مهدي االسلومي 22

 رفعه  مهدي راشد ال فهاد 23

 خدجية سعيد ظافر آل حبري  24

 شروق حممد مهدي ال شهي 25

 قحاط حممد آل قحاط غادة 26

 اخلنساء سعدي معيض السلمي 27

 ود سعيد حسن الغامدي 28

 مشوخ جديع مفلح العنزي 29

 شذا حممد يعن اهلل العمري 30

 نادية امحد عبده احلسين 31

 جنود مطر مرزوق العازمي 32

 عفاف امحد درباش الزهراني 33

 شرياجماد عوض ظافر الب 34

 يامسني ناصر سامل آل همام 35

 شروق مناحي مستور العتييب 36

 وفاء زياد فريج  اجليزاني 37

 نوف ناصر علي ال خضراء 38

 أفنان حسن عبدالعزيز الطويلعي  39

 هيفاء عبداهلل شرف الثبييت 40

 



 

 

 

 د بدل االختبار ومكان االختبارموع الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 مرام  مهدي عوض  اليامي  1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " " 

وتقدير مؤهل " جيد جدا " او " بكالوريوس " 

ختصص " إدارة عامة " وتقدير مؤهل " جيد 

 جدا "

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443)يوم االحد  

 م19/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 مالك سليمان عبدالعزيز العواد 2

 جواهر  علي عامر القرني 3

 دانية ناجي حامد البوق 4

 البتول حسني  عبداهلل  العجي 5

 أمسهان عبدالرمحن حممد عسريي 6

 د حامد النزالذكرى مساع 7

 هاجر  غالب حراز العتييب 8

 نوره  عبدالرحيم  حسني  الذوييب  9

 جنالء  خالد  حممد البكر  10

 عاشه  خلف  ظاهر العنزي  11

 بشاير  عبدالوهاب  سعيد  العمودي  12

 ساره مداد مضحي السبيعي 13

 ابتسام  ابراهيم موسى املوسى 14

 ريم علي عبداهلل الغامدي 15

 أبرار مبارك مشبب القحطاني 16

 فوزية  عيد صاحل العتييب 17

 هنادي محيد محود العمري 18

 نوره محود حازم العتييب 19

 حنني  عبد اخلالق  امحد  العتيق  20

 رغد متعب برجس العتييب 21

 امواج عبداهلل سعد النفيعي 22

 فدوى سعد علي احلارثي 23

 بشرى تارزي  عبد اهلادي  عتوس 24

 مشاعل ناصر معتق السوحييب 25

 مرح عيدان حممد الزهراني 26

 رحاب عيسى علي الصحيح 27

 سارة عبدالرمحن  حممد  األملعي 28

 فدوى عبيد حممد اجلهين 29

 مالك غازي فهد العنزي 30

 د عبدالعزيز ابوشنقريم امح 31

 مرح جمري منيور املطريي  32

 نوف  حسني  شارع  السبيعي  33

 نورة  عبيد  هليل  احلربي  34

 سلمى  حمسن سعد الزهراني  35

 رهام علي عتيق الصبحي 36

 رهف عيد خلف اجلعيد 37

 اهلنوف  عبداهلل علي املطريي 38

 هيم  سامل  العبدلي مسريه  ابرا 39

 مشاعل حممد عبدالرمحن اخلراشي 40



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 طيف محدان علي ال سله  1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " " 

وتقدير مؤهل " جيد جدا " او " بكالوريوس " 

صص " إدارة عامة " وتقدير مؤهل " جيد خت

 جدا "

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443يوم االحد  )

 م19/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 رغد عبد الرمحن حممد السحيباني 2

 نادية غازي صاحل الردادي 3

 وجدان حممد ابراهيم عواجي 4

 بشرى عيضه خلف العتييب 5

 خلود  مناحي مزيد لقحطاني 6

 افراح  حممد  فليفل  العتييب  7

 هنادي عوض علي العمري 8

 ساره  علي  عبد الكريم  البلوي  9

 حصه صاحل عواد البلوي 10

 مرزوقة  نايف حسني اخليربي 11

 عبري عياد ذباح العنزي  12

 بشرى عوض دغيمان  العنزي 13

 رهام امحد هوميل اجلهين 14

 سلمى عبداهلل  سامل  القرني  15

 اثري  نايف عوض العنزي 16

 مرام مساعد علي النفيعي 17

 سعاد عبداهلل فهيد الدوسري 18

 افنان  سعود  إبراهيم  ال موسى  19

 منريه حممد ابراهيم الدبيان 20

 شهد عوض عايد  اخليربي  21

 رهف يوسف خبيت اللهييب 22

 نوادر سعود سعيد الرشيدي 23

 عبري سليمان سلمان احملياوي  24

 رهف فهد سليمان الصبحي 25

 سامية صالح عودة االمحدي 26

 مساهر سليمان نواف  التيماني   27

 نهى سعد  حممد  احلارثي  28

 محده  محدان  حممد  العويف  29

 هبه  معيوف الشاوي  العنزي  30

 إبتهال معيض مطلق الغامدي 31

 عائشه  نواف  امحد شويهي 32

 رهف بداح حممد الشهراني 33

 فاطمة سعد وازع القحطاني 34

 تغريد  عيد  سامل  العلوي  35

 مرام عبداهلل  عبدالرمحن  الورثان  36

 مريفة  مسامح  مرزوق  الشمري 37

 اماني سويلم عيد احلويطي 38

 مسر  صاحل سعيد  الوادعي  39

 رهف فيصل  فيصل الثمالي 40

 

 



 

 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 اداري مساعد

 مي سليمان سعد العتييب 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " " 

وتقدير مؤهل " جيد جدا " او " بكالوريوس " 

ختصص " إدارة عامة " وتقدير مؤهل " جيد 

 جدا "

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443يوم االحد  )

 م19/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض كان: امل

 وعد دغيليب  مطلق املطريي  2

 جوزاء  نايف فهيد  الشمري  3

 عايشة  حسن ظفري الشهري  4

 مسراء  مبارك  خريي  ال عمر  5

 فاطمه  حييى  مقبول  حكمي  6

 يسرا وليد عبداهلل املطاوعة 7

 ق الرويلي رهف  طالل مواف 8

 رنا امحد  علي  العمري  9

 نوره غامن سعد الغامن 10

 ابتهال  راضي عابس الشمري  11

 جواهر  حممد سعيد  الزهراني 12

 رمحه حسن حممد  العمري 13

 رنا عواد  سليمان  البلوي  14

 ابتسام  عبداهلل حممد الباعود 15

 شعالن هدى عبداهلل حممد 16

 عائشه علي ناصر القحطاني  17

 نهى حممد مشيلح احلربي 18

 زينب ناصر امحد الوباري 19

 اهلنوف  مبارك ضيف اهلل اجلعيد 20

 مسيه حممد عايض  احلارثي 21

 نوف ظافر مشبب االمسري 22

 ابرار عبده قاسم الشريف 23

 جنوى امحد سعيد الغامدي 24

 أبرار عبداهلل علي الزهراني 25

 حصه نوري عبدالرمحن املالكي 26

 حنان مطلق عتيق املالكي 27

 فاطمه ابراهيم سعد بن روكان 28

 شريفه شوعي موسى هزازي 29

 نوال عبداهلل عبدالرمحن العمودي 30

 بشرى سعد ناصر الكثريي 31

 رغد سامل حممد الشهري 32

 دعاء عبداهلل حممد سرور 33

 وجدان  حممد معيض احلواشي 34

 ريم حممد علي مهنا احلازمي 35

 رنيم عبداحملسن عبداخلالق األمحد 36

 فاطمه علي حسن عسريي 37

 صاحلة مديش عوام الذروي 38

 ساره سامل جربين احلارثي 39

 نوال مبارك محاد السواط 40



 

 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 مسريه حممد علي العواجي 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " " 

وتقدير مؤهل " جيد جدا " او " بكالوريوس " 

ختصص " إدارة عامة " وتقدير مؤهل " جيد 

 جدا "

 مساًء( 08:25اىل  08:00الساعة ) السادسةالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443يوم االحد  )

 م19/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 رهف محيد رشيدان املطريي 2

 منريه فويضي مفضي الرشيدي 3

 نوف يعيش ناصر اليعيش 4

 مها علي صاحل السحيباني 5

 وى حممد علي ال دويسجن 6

 لطيفه  مسفر خلف العتييب 7

 منال فايز  عبدالرمحن  الشهري  8

 عبري  حممد  علي  العلياني  9

 فاديه زعل سليم السحيمي 10

 ميعاد عبيد عبداهلل الصاعدي 11

 آجماد نواف نايف املطريي 12

 فاطمه حممد حسني كريري 13

 صر سعد ابوخليلامل نا 14

 وفاء عبداهلل بداح السهلي 15

 روان  غالب  عبيداهلل الوقداني 16

 رهف نواف متلع العصيمي 17

 غاده  حممد عبود احمليا 18

 املها فايز ضبعان الشهراني 19

 وجدان خالد فهد العتييب 20

 ربيعه حممد عبداهلل  اخلالدي 21

 مفرح عسريي  يارا علي 22

 ريم عيد حممد الزيادي 23

 ريم عبداهلل عبدالرمحن الطاسان 24

 اجماد ابراهيم عبدالرمحن ال تويم 25

 نوره  عبداهلل سامل االكليب 26

 أثري عبداهلل عبدالعزيز العمر 27

 أثري حممد علي اجلبعان 28

 اشواق مثيب شداد العتييب 29

 ود ناصر  حممد خربانيعه 30

 مها عوض عبداهلل البشر 31

 صاحله علي حممد االمسري 32

 امل حممد مديش محدي 33

 مليس عبدالعزيز محد السحيباني 34

 اثري سلطان شريد املطريي 35

 جنود عبدالرمحن  عبداهلل الزهراني 36

 أنهار أسعد هاشم حبش 37

 ذوييب الرحيميمها مشعل  38

 مدى عايض مسفر احلارثي 39

 ناهد عبيد بلعوس العتييب 40



 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 رانيا  سعد مطلق اللحياني 1

" بكالوريوس " ختصص " إدارة أعمال " " 

ا " او " بكالوريوس " وتقدير مؤهل " جيد جد

ختصص " إدارة عامة " وتقدير مؤهل " جيد 

 جدا "

 مساًء( 09:55اىل  08:30الساعة ) السابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(12/02/1443يوم االحد  )

 م19/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 امنه علي حممد الدوسري 2

 عليوي احلربيامساء مضحي  3

 عائشه علي قاسم الفيفي 4

 عنود امحد علي محدي 5

 رناد حممد عوض الرشيدي 6

 مزون سعود نور السحيمي 7

 مرام  حممد عائض ال مرزن  8

 نواعس سامل سعود الشمري 9

 روان خالد احلميدي احلربي 10

 عائشه حممد علي عسريي 11

 داهلل  حممدعلي  الرفاعيصفاء عب 12

 نهى حممد سعد التميمي 13

 االء عبداخلالق عبود الغامدي 14

 امل سعيد عبداهلل القحطاني 15

 فاطمة عايض عبداهلل القحطاني 16

 شريفه حييى عبداهلل املالكي 17

 أمل عبداهلل سعود الرشود 18

 منال سعد صامل احلربي 19

 نوار سعد صاحل بن مباركا 20

 اشواق  مخيس  خلف العنزي  21

 منى يعقوب يوسف اجلعفر 22

 ملياء محود حممد احلربي 23

 فاتن عبداهلل صنيتان املطريي 24

 عهود  معيض عوض اهلل  احلربي  25

 اهلام  عبداهلل  امحد  حسن  26

 امساء حممد حسن  احلربي  27

 حال عبداهلل سالمه  احلويطي 28

 جنود  صاحل  سليمان  البلوي  29

 بسمه مسلم عائد البلوي 30

 ابتسام حمسن عبداهلل الشهري 31

 طيف مسدف امحد نهاري 32

 فاطمة ناصر علي املشاري 33

 ملياء خالد  رحيان الرحيان 34

 امل مرضي عبداهلل الغامدي 35

 ادية خبيت حممد الزهرانين 36

 تهاني صاحل يوسف الدوسري 37

 منيفه ملفي  مذهان  العنزي  38

 نايفه عبداهلل سعد مجان 39

 ريناد سعد عامر الشهراني 40

 رانيا  سعد مطلق اللحياني 41

 



 

 ن االختبارموعد بدل االختبار ومكا الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 نوف إبراهيم عبدالعزيز النزهه 1

 " ادارة خماطر " ختصص " بكالوريوس "" " 

 او " جيد جدا " وتقدير مؤهل

 –ادارة اعمال  " ختصص " بكالوريوس "

 جيد " وتقدير مؤهل " ادارة خماطر مسار

 " التأمني " ختصص " او بكالوريوس " جدا

 جيد جدا " وتقدير مؤهل

 

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة وعد: امل

 هـ(05/02/1443يوم االحد  )

 م12/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 سارة هديبان حامد املخلفي 2

 مريم حممد موسى القريين 3

 رزان يوسف هديب السليم 4

 ميريم  حممد خامت الفه 5

 مليس حممد عبداهلل الصعريي 6

 غادة أمحد حممد العواد 7

 امرية محد عبداهلل القحطاني 8

 أثري حممد ناصر املقبل 9

 رهف ناصر محد الرباهيم 10

 أمساء خليف صاحل الغبيين 11

 ريم عبداهلل  سامل  الزيداني  12

 عبري وليد امحد سعد 13

 م  مزيد فهيد املزيدرني 14

 غيداء سامي عبداهلل الشيحه 15

 أماني  علي عبداهلل اخللف 16

 سارة محدي سامل الغامني 17

 منرية  حممد  امحد  السكران 18

 روابي عمر عبداهلل املاضي 19

 نوره خالد أمحد احملارب 20

 ريهام فايز علي الشهري 21

 ر  جبري اخلالديهنادي جبو 22

 غرام  مسعود  عويف  العتييب  23

 عهد سعيد  حممد  حممد  24

 سارة عزيز عبدالرمحن الشهري 25

 غادة فهد بنيان احلربي 26

 دالل بادي خليفة الرشدان 27

 أروى مثيب خلف اهلذلي 28

 مرام امحد خبيت احلربي 29

 بدليساميه حسن حسني الع 30

 ساره حممد ابراهيم العيسى 31

 رؤيا  خالد  مبارك  الدمسال  32

 رنيم ابراهيم  مهنا املهنا 33

 ميار  حممد فاروق شاهني  34

 هند  عيد معيش  الصفياني 35

 سكينة يوسف علي  الرباهيم  36

 هديل حممد سعد التمار  37

 لعصيمي غيوض  شداد  حبيليص ا 38

 اماني حممد راشد بن عامر  39

 هياء خالد ناصر السبيعي 40

 

 



 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 مروه فؤاد حسن الصلييب 1

 ادارة خماطر " ختصص " بكالوريوس "

 او " جيد جدا " وتقدير مؤهل "

 –ادارة اعمال  " ختصص " بكالوريوس "

 " وتقدير مؤهل " ادارة خماطر مسار

 جيد

 " ختصص " او بكالوريوس " جدا

 جيد جدا " وتقدير مؤهل " التأمني

 

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(05/02/1443يوم االحد  )

 م12/09/2021املوافق 

 ة الرقمية للبنات بالرياضبالكلية التقني املكان: 

 فاطمة عبدالكريم جاسم املسيليم 2

 حنني  صاحل خلف اهلذيل  3

 رميا عبداهلل حممد الفهيد 4

 ملاء  عبدالعزيز  ناصر  الدواس  5

 شذى عواض عبداهلل  املطريي 6

 روان عبداهلل ابراهيم القوسي 7

 جحيسجى عبدالرمحن  عبداهلل  الرا 8

 اهلام عبدالرمحن سعد ابو ذيب 9

 روان عبداهلل أبراهيم العتل 10

 ريم محد عبداهلل  العبداللطيف  11

 حنني أمحد حممد البحريي 12

 منال غالي عبيد اهلل املطريي 13

 نوره محد سعيد العتييب 14

 رهف عبدالعزيز عبداهلل املزروع 15

 ابراهيم الصائغشهد حممد  16

 غاده امحد ابراهيم  عسريي 17

 منتهى مساعد امحد الشبيعان  18

 منرية سعد سامل القحطاني 19

 نوف امحد علي املشعل 20

 دالل  عبداهلل حممد السامل 21

 تهاني ابراهيم سفران احلارثي 22

 عنود عبداهلل راعي اجلابري 23

 ل غالب اليمانيوديان عاد 24

 مجانة عبد املنعم  مرشود  الصاعدي  25

 رنيم  حيسون  حسن الزويهري  26

 أشجان غازي جهز العصيمي 27

 افراح عطية اهلل حربي املرزوقي 28

 غيداء فايز  فوزان الصاعدي 29

 مساء عبدالعزيز عبداهلل السلومي 30

 نورة فيصل امحد الصخري 31

 نوف سلطان عايض املقاطي 32

 شوق  صاحل راشد  اجملنوني 33

 رندا سليمان حممد احلربي 34

 شهد حامد عطيه الثقفي 35

 نادية  عبيداهلل مرزوق الصاعدي 36

 شادن ماجد حسن العنزي 37

 غيداء  مصلح نايف السلمي 38

 امساء مجعان  عبداهلل احلربي 39

 بدور عويض مسحل اجلعيد 40

 



 

 

 

 

 

 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 مساعد اداري

 عبري  سامي حممد  الراشد 1

 ادارة خماطر " ختصص " بكالوريوس "

 او " جيد جدا " وتقدير مؤهل "

 –ادارة اعمال  " ختصص " بكالوريوس "

 " وتقدير مؤهل " ادارة خماطر رمسا

 جيد

 " ختصص " او بكالوريوس " جدا

 جيد جدا " وتقدير مؤهل " التأمني

 

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(05/02/1443يوم االحد  )

 م12/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 صالل العتييب مدى  عدال 2

 نوره  هاشم  عبداللطيف  الشريف  3

 سارة سلطان مفرح الشهري 4

 أروى عبداهلادي  معيوض  الثبييت  5

 نوف  سعود سعد الوذيناني 6

 بدور عمار رده السفياني 7

 هدى منصور مفلح العيلي 8

 فتون  عايض عوض احلارثي  9

 ض الثبييتامساء حمسن عوا 10

 ليلى سعيد عبداهلل القحطاني 11

 نوف عبدالكريم محد املنديل 12

 نسرين  حيى امحد  سليمان  13

 

 

  



 

 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

باحث إحصاء 

 مساعد 

 فايزه سعد ظافر الشهري 1

ختصص " أساليب كمية " وتقدير " بكالوريوس " 

 مؤهل " جيد جدا "

 او 

" بكالوريوس " ختصص " إحصاء أساليب كمية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443يوم االثنني  )

 م13/09/2021املوافق 

 الرياضبالكلية التقنية الرقمية للبنات ب املكان: 

 زينب عيد  جري احلربي 2

 نوره هزاع حنس العتييب 3

 منار عمر حممد خردلي 4

 علياء حممد ابراهيم املغربي 5

 عبري سعيد اليف اجلهين 6

 اشواق حامد معاضه الغامدي 7

 إميان  مالك حييى مسعودي 8

 رنا حسين أمحد دبور 9

 الزهراني روان  عوض  عقاب  10

 االء وهيب عيسى عبدالعاطي 11

 بهية  عبداهلل  عايض  الصبحي  12

 شروق فضي سعود الفريدي 13

 خلود حممد هليل احلربي 14

 بيادر أمحد صالح الشمراني 15

 مشاعل فهد فالح احلربي 16

 هنادي ماجد حثلني احلربي 17

 غدير فيصل  حممد  نسيب 18

 نورة حزام عبداهلل البقمي 19

 نوف حممد مطيحل املالكي 20

 ماريه حممد ضحيان الضحيان 21

 حصه  امحد حممد عسريي 22

 شروق علي امحد احلارثي 23

 مرام حسني عبداهلل القحطاني 24

 أبرار  مفلح مسيعيد الرشيدي 25

 أحالم  هليل  خالد العنزي  26

 اهلنوف عبدالرمحن حممد املالكي  27

 مشاعل قاسم موسى احلازمي 28

 جنود محدان حممد املطريي 29

 وفاء أمحد عبدالرزاق احلربي 30

 بشائر خلف راشد احلربي 31

 ابتسام علي صاحل احلسن 32

 ليلى أمحد عبداهلل اهلاجري 33

 اروى عبداهلل محد احلجي 34

 وفاء حممد رافد احلربي 35

 حنني فهد سليم احلربي 36

 مسيه  عطيه سعيد الزهراني 37

 متاضر محدي حامد العصالني 38

 عزوف مازن عبدالغين الكاملي 39

 ساره عاقل عقيل املطريي 40



 

 

 

 

 ان االختبارموعد بدل االختبار ومك الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

باحث إحصاء 

 مساعد 

 رقية ناير عويضة املطريي 1

" بكالوريوس " ختصص " أساليب كمية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 او 

" بكالوريوس " ختصص " إحصاء أساليب 

 كمية " وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(06/02/1443يوم االثنني  )

 م13/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 سارة خالد عبداللطيف عجالن 2

 فاطمة حامد محيد الزبيدي 3

 ريم  يوسف حممد احلربي 4

 أشواق حممد  عبداهلل  الدخيل اهلل 5

 فاطمه هزاع غازي الرويس 6

 عبدالرمحن املالكي نورة  عبدالرمحن 7

 الرا حممد ناجي طوخي 8

 إهلام حممد سعيد الغامدي 9

 عبري سراج داخل احلارثي 10

 خلود  خالد عمر موسى 11

 روان سعيد خضر الزهراني 12

 

  



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 كاتب

 مي سليمان حممد العجيمان 1

دبلوم كلية تقنية  ختصص " إدارة مكتبية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443يوم الثالثاء  )

 م14/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 حممد  الدويش   خوله  عبداهلل 2

 نوره عبداهلل علي امللحم 3

 عهد  محدان  غالب  بن سقيان  4

 شذا عبداهلل علي املغري 5

 شهد ابراهيم سليمان العويضه 6

 اروى سليمان امحد املنصور 7

 احالم فهد محد الدرسوني 8

 جواهر حممد شقري  املطريي 9

 ن الرحيليمريم مقبول سليما 10

 هزعه مضحي  خملف  الشمري  11

 هاله عبدالرمحن  عبداهلل املشوح 12

 منال عبداهلل ناحي املطريي 13

 اشواق موسى عبداهلل النقيدان 14

 حصه امحد عبداهلل العتيق 15

 منرية محد سليمان الغسالن 16

 شروق  ثاني نوران  الرشيدي  17

 ر  راشد  صاحل  احلمادي جواه 18

 عبري سعد سليمان الدهش 19

 عزيزة ناصر علي الغفيص 20

 بسمه سليمان عاتق احلربي 21

 أماني  حميميد مسيحان الرشيدي 22

 مرح حممد غنيم العواد 23

 هند  عثمان  عبداهلل  الفيصل  24

 رغد خالد محد العمري 25

 داهلل  عبدالرمحن العربيعذاري  عب 26

 مها مقعد دغيم املطريي 27

 سارة عبداهلل حممد الصييفي 28

 خلود عبداهلل عميش العمري 29

 ترفه تركي مناحي  العنزي 30

 منال سعد غازي احلربي 31

 ريم عويد عطااهلل احلريص 32

 ربى علي عبدالعزيز  املسعود 33

 مد أمحد اخلميسغدير حم 34

 بشاير جزاع حبيب الشمري 35

 جنان عبداهلل فهد املديد 36

 مريم حممد دخيل القشعمي 37

 لطيفه عبداللطيف  عبدالرمحن  الثنيان  38

 منريه عبداهلل عبدالرمحن البداح 39

 ابتهال سعود حممد الفراج 40

 

 



 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط ل لالختباراملاشحع للدخو اختبار لوظيفة

 كاتب

 بشاير نايف سليم احلربي 1

دبلوم كلية تقنية  ختصص " إدارة مكتبية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(07/02/1443يوم الثالثاء  )

 م14/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 مي  فهد  سكران السكران 2

 ميعاد سعد حجاج احلربي 3

 شروق حممد صباح البلوي 4

 العنود سعود راشد اخللف 5

 مريم  حممد صاحل الربيدي  6

 حصه بادي دغيم احلربي 7

 امتنان  عبداهلل  عبدالعزيز الطريقي 8

 جواهر صاحل عيسى احلربي 9

 فتون  خالد أمحد النصار 10

 حصة ناصر علي الغفيص 11

 عائشة حممد أمحد اخلميس 12

 جنوى شجاع جاسر املطريي 13

 أمساء خالد حممد الشمري 14

 أنوار يوسف عبدالرمحن العدل 15

 اميان ماجد فواز العمري 16

 لي العمرومي عبدالرمحن ع 17

 غدير عبدالكريم عبدالعزيز العمار 18

 افنان حممد سليمان العضييب 19

 تهاني هويدي مفرح احلربي 20

 مريم محد عبدالعزيز السلمي 21

 ندى سليمان عثمان الضوحيي 22

 نورة علي عبدالعزيز املتعب 23

 ساره عبدالرمحن صاحل الكبري 24

 ان صاحل  سليمان املرشودامتن 25

 شادن عبداهلل عبداهلل الدخيل 26

 رهف   نزال  حممد  العتييب 27

 جنود  صاحل عبدالعزيز  الرشودي  28

 نوره علي حممد النويصر 29

 مريم حممد  سامل  العامري  30

 نوره  شايع  عبداحملسن املسعر  31

 قيلمها عبداهلل صاحل الع 32

 مريم عبدالرمحن سليمان القشعمي 33

 نورة توفيق عواض املزيين 34

 حنني أمحد عبداهلل احلمادي 35

 منرية محد داوود الدعفس 36

 

  



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 أمني مستودع

 يد بوعريشزينب عبد رب النيب ع 1

دبلوم كلية تقنية  ختصص " إدارة مكتبية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443يوم االربعاء  )

 م15/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 شهيده حممد علي الربيع 2

 مها دخيل حيزان العنزي 3

 روان سعيد عايض االمسري 4

 نوره مطلق عبدالرمحن احلربي 5

 مشاعل فريح دغيم الشمري 6

 فداء عدنان صاحل السروج 7

 ميعاد حممد ظافر القرني 8

 مها مفرح لويفي العنزي 9

 زهور  وهب عيسى العلي سامل 10

 هريرنا عبده سامل الش 11

 أرياف منصور عبداهلل املفرجي 12

 بدريه صاحل صاحل البديوي 13

 خدجية صاحل علي الوائلي 14

 رباب حسني أمحد اجلربان 15

 غزيل  دخيل  جزاء  الشلوي  16

 اميان عيسى حسني احلبابي 17

 غاده علي سليمان الطيار 18

 نفالء فهد علي اخللف 19

 امرية حممد سليمان العيد 20

 عهود خالد عبداهلل  الربيش  21

 غيداء عبدالكريم فهد املطوع 22

 جواهر سعد مسري الشمري 23

 افراح  عبداهلل  محود  املطريي 24

 فاطمه  حممد زيد العنزي 25

 نور سليمان حممد السويكت 26

 ابتهال  سعد عبداهلل املطريي 27

 مها فرج فخري احلربي 28

 ماريا فهد  عبداهلل  الطواله  29

 يامسني عبدالرمحن حممد بن عرفج 30

 اثري عبدالرمحن ابراهيم السدراني 31

 مبارك خليبص سراب العتييب 32

 بدور عبدالرمحن بليدح الرحيمي 33

 دالل سامل باني احلربي 34

 مد الفهيد روابي ناصر حم 35

 نورة غنيم مقبل احلربي 36

 العنود عبدالرمحن حممد احملرتش 37

 سارة سامل شفق احلربي 38

 ميثاء ناصر زيد اخلطيب 39

 هيام مطر أبراهيم  احلربي 40

 

  



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 ني مستودعأم

 ساره عبداحملسن سليمان العليوي 1

دبلوم كلية تقنية  ختصص " إدارة مكتبية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443يوم االربعاء  )

 م15/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 رقيه مبارك صاحل الروضان 2

 غدير ناصر علي البخيتان 3

 هيفاء عمري سليمان الداود 4

 بشاير عيد علي الزارع 5

 دالل دخيل راشد الشمري 6

 امساء عبدالرمحن موسى العمار 7

 تغريد علي صاحل الدخيل 8

 أروى مسفر عايض العتييب 9

 هلل العليزينب حممد عبدا 10

 ساره عبدالرمحن صاحل الدخيل 11

 روابي سامل ساكر الرشيدي 12

 نهى علي عبداهلل الشدوخي 13

 فاتن سعد فهد الشمري 14

 نوادر محد مرجي الرشيدي 15

 نوف سند راجي الشمري 16

 نوره محود حممد الوني  17

 ريم حممد يوسف السعيد 18

 يم نايف حممد الزنيديرن 19

 لطيفة  سعود سامل الطريري 20

 سلوى حممد ميس املنتشري 21

 نوال عليوي علي الرشيدي 22

 نوره علي اديكم الرشيدي 23

 أجماد سعود سليمان الدريويش 24

 هاجر علي امحد املكراني 25

 مها حممد راشد الدوسري 26

 د الدوسري خلود ناصر عبي 27

 محساء  حممد  عايض القحطاني  28

 منرية نغيمش حممد احلقباني 29

 حصه حممد حبيب الزعري 30

 إبتهال  ظافر مهدي العرجاني 31

 منال سعيد ناصر اجلمعه 32

 شهد عبدالعزيز عبداهلل املواش 33

 مها سفر محد الكربى 34

 لعجالنيمنريه شايف تركي ا 35

 إبتسام  إبراهيم حممد الشثري 36

 أثري عبداهلل نابت آل درع 37

 حصه  سعد  عبداهلل  املبخوت  38

 افنان حممد محد ال مديد 39

 منريه مبارك عبدالعزيز املواش 40

 

 



 

 ختبارموعد بدل االختبار ومكان اال الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 أمني مستودع

 اجماد محد عمر املاجد 1

دبلوم كلية تقنية  ختصص " إدارة مكتبية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443يوم االربعاء  )

 م15/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 تهاني  حممد عبداهلل الدوسري 2

 مرام  حممد مشنان ال مبارك 3

 هديل عبداهلادي مسفر ال حميميد 4

 نوف حممد عبداهلل  الدوسري  5

 شيخه حممد خلف  الدوسري  6

 نفالء عجب سعود الدوسري 7

 ساره حممد خريزان الصخابره 8

 ريرفعه عبداهلل  مشعي  الدوس 9

 ريناد سعد سعيد ال زعري 10

 روان ابراهيم حممد الشثري 11

 مسر دخيل  مبارك ال ذيبان 12

 غدير حممد  محد  ال متيم 13

 غزيل حبيب حممد ال زعري 14

 نوره فاحل محد الكربى 15

 مسيه عوض عبدالرمحن اجلمعه 16

 العنود عبدالرمحن سليم اهلديان 17

 امريه حبيب  حممد  ال زعري  18

 نفالء حممد عبدالعزيز الكربى 19

 بشائر حممد صويان الكربى 20

 أفنان خالد حممد العودان  21

 نور ظافر مهدي العرجاني  22

 منال حممد سعد ال زعري 23

 نوره عمري عبداهلل ال عمري 24

 سريشيخه  حممد عبداهلل  الدو 25

 مهاء فريع السنايف الصخابرة 26

 هيأ حممد ناصر املواش 27

 منى هذال ظافر ال دحيم 28

 ساره سلطان حممد الشردان 29

 روان سامل سهل ال بليف 30

 غادة حممد حسني ال دويان 31

 مناير مبارك سعد الدوسري 32

 رهف دهيم حممد الكربى 33

 عبداهلل حممد الدويان رحاب 34

 بتول  ناجي مبارك آل مانع  35

 احالم  راشد  محد  الطهطام  36

 أثري حممد عبداهلل اهلزاع 37

 ريم  رميزان  راشد  آل عفيص  38

 سحر ناصر سليمان ال فواز 39

 رنا حسني عجب ال عمار 40

 

 



 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط ختباراملاشحع للدخول لال اختبار لوظيفة

 أمني مستودع

 انوار حممد محد الدوسري 1

دبلوم كلية تقنية  ختصص " إدارة مكتبية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443يوم االربعاء  )

 م15/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض ن: املكا

 هياء فهيد مسعود الدوسري 2

 رفعه فاحل محد الكربى 3

 أمساء حممد بريكان آل ظافر 4

 روان محد غامن الدوسري 5

 نشوى سلطان حزام الدوسري 6

 زينب علي حممد الدريسي 7

 نوره حممد جابر الدوسري 8

 حممد عبداهلل الدوسرينوره  9

 منرية حسن  مفرح الكربى 10

 هياء  مسعود ضاري العمار 11

 مي راشد محد الكربى 12

 نوره سعود ناجي الصخابره 13

 لينا حممد هزاع الدوسري 14

 نهال ماجد حممد اللحيان 15

 رفعه حممد هضيبان الدوسري 16

 عمارمساح مسلم مطلق ال  17

 نوف رشيد عبدالرمحن اخلميسه 18

 رفعه غامن بتال  ال غامن 19

 نوره ماجد حممد اللحيان 20

 اجنود حممد فهد الدوسري 21

 ساره وقيان ربيع اخلضران 22

 هياء محد حممد الغامن 23

 وجد مناحي متيم الدوسري 24

 موضي ماجد فهيد الدوسري 25

 رغد محد غامن الدوسري 26

 هياء  فهد حممد اخلرعان 27

 شهد فهيد مطلق ال مبارك 28

 بتالء ناصر حشان الكربى  29

 أمساء  أمحد حممد ال سهل 30

 رفعه  ناجي مساعد الدوسري 31

 مها عبداهلل حممد احلبابي 32

 صافيه حممد  ناصر  الدوسري  33

 اء عوض املورقيربيعه رج 34

 روان ابراهيم علي املرشود 35

 بشاير سلطان مطلق األمحدي 36

 مي  حممد  بادي  الفهيقي  37

 مالك  رشيد دغيم املطريي 38

 عبيد علي عبيد الدعجاني 39

 اهلنوف فهد ناصر احلودي 40

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار لشاطا املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 أمني مستودع

 أشجان ناصر حممد الرضيان 1

دبلوم كلية تقنية  ختصص " إدارة مكتبية " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(08/02/1443يوم االربعاء  )

 م15/09/2021املوافق 

 كلية التقنية الرقمية للبنات بالرياضبال املكان: 

 آمال  ثواب احلميدي  العتييب 2

 مريم عبدرب االمري عبداحملسن االقنم 3

 زهراء علي امحد  آل امحود 4

 أمل سعود جريبيع العنزي 5

 سفانه علي سامل الضمادي 6

 عائشة عبدالعزيز راشد العريفج 7

  الزارعاجماد حممد عبداهلل 8

 

  



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 أمني صندوق

 شروق  عبداهلل عمر  القحطاني  1

دبلوم كلية تقنية  ختصص " حماسبة " وتقدير 

 مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:25اىل  05:00الساعة ) االوىلالفرتة املوعد: 

 هـ(09/02/1443ميس  )يوم اخل

 م16/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 منريه عبدالعزيز عبداهلل الشامي 2

 زينب صاحل عبد الوهاب  اخلليفه 3

 اميان عمر محد احملمودي 4

 أبتهال صاحل عايش العيسى 5

 ساجده مجعه علي الشرقي 6

 امحد حممد احلجي بتول 7

 وفا عماش هالل الرحيمي 8

 اجماد هيازع حممد البارقي 9

 سلوى ابراهيم سليمان الدغريي 10

 نوف  ناصر علي الشويعي 11

 رشا عبيد عبداهلل العصيمي 12

 ربى هندي فهد العتييب 13

 هناء عبدالرمحن منصور الرباك 14

 املالءامحد فاطمه طاهر حسن 15

 منى  علي  سلمان  اخلميس  16

 نوال حممد محد املطريي 17

 اهلنوف  حممد عبدالرمحن  الطاسان  18

 نوره عبدالوهاب فهد القصيمي 19

 اريج حممد عبداهلل العتييب 20

 شوق صاحل جابر الزهراني 21

 فاطمه  نايض مرجي  الرشيدي  22

 سفر نوار املقاطي نورة  23

 تهاني صاحل حممد العنزي 24

 ربا عبيد سعود العتييب 25

 بدور  مطيع معيض  املطريي 26

 سحر عوده عيد السويه 27

 لطيفه امحد صاحل املغربي 28

 منال توفيق حممد العلي 29

 ناهد حممد عبداهلل املزيد 30

 رزان سعد شنري العنزي 31

 ساره عدنان علي اهلاشم 32

 مريم علي راشد التاروتي 33

 فاطمه حممد عبداهلل القطان 34

 منى حممد عبداهلل اهلذلول 35

 مواهب  عامر  عمر  السبيعي  36

 احالم حسن حسني الرشيدان 37

 وصايف حامد هواش العنزي 38

 زينب عصام حسني البحراني 39

 ساميه عبدالرمحن مصلح املطريي 40

 

 

 



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 أمني صندوق

 إميان  مفرج ناصر احلربي 1

دبلوم كلية تقنية  ختصص " حماسبة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 05:55اىل  05:30الساعة ) الثانيةالفرتة املوعد: 

 هـ(09/02/1443يوم اخلميس  )

 م16/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 مها مشروخ سرور احلربي 2

 عيده عناد حضريي العنزي  3

 فوزيه خليف دحيالن العنزي 4

 زهره ابراهيم علي احلسن 5

 ابتهال حممد عبداهلل املنيع 6

 نوره سلطان مسلط العتييب 7

 مريم  حسن عبداهلل القطان 8

 احالم هيازع ناصر الشريف 9

 تغريد حممد رده املسعودي 10

 أماني طالل علي البلوي 11

 أحالم طاهر علي السعيد  12

 امريه حممد حسن الزهراني 13

 نوره حممد ظافر الدوسري 14

 جا فهران  العنزي نايفه  ر 15

 خلود غرم اهلل حممد الغامدي 16

 منريه سعيد صاحل الراجح 17

 مريم حممد علي  العلي   18

 رفعه علي حممد الطالسي الدوسري 19

 بتول باقر حممد عايش العوض 20

 منى محد عبدالعزيز العوض 21

 فاضله  حجي صاحل احلسن 22

 براهيم امحد احلياكامينه ا 23

 أثري خلف  مبارك الفراج 24

 زينب علي حممد العبداهلل 25

 داليا  سعد  مذكر  البيشي 26

 امينه عبدالعظيم عايش العبدي  27

 زهرة موسى امحد الربناوي 28

 شامه موسى سليم البلوي 29

 فاطمة عبداهلل علي اهلالل 30

 حل  حممد احلصارفاطمه  صا 31

 شروق علي  حسني بقيس 32

 سكينة علي  حممد الدريسي 33

 فاطمه علي حممد عسريي 34

 ازهار حمسن علي الزيد 35

 بشاير محد راشد املنيف 36

 االء عماد معتوق السعيد 37

 زهرة امحد علي البخيت 38

 أمينه عبيد  دهلوس العنزي 39

 جنمه حبيب عيسى املوسى 40

 

 



 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 أمني صندوق

 بلقيس رمضان طاهر الكوييت 1

دبلوم كلية تقنية  ختصص " حماسبة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 06:25اىل  06:00الساعة ) الثالثةالفرتة املوعد: 

 هـ(09/02/1443يوم اخلميس  )

 م16/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 فاطمه عبداهلل  عامر البارقي 2

 بسمه حجي حسني اخلميس 3

 جواهر معيض شائع القحطاني 4

 هدى علي معتوق السيايف 5

 عهود عبيد احلميدي املطريي 6

 عطية فيصل العتييب هدى 7

 حصه عويضه فحيمان البلوي 8

 بامسة ابراهيم عبداهلل الربيش  9

 مشاعل حايف ثاني العنزي  10

 وصايف عبداهلل عبدالرمحن القميزي 11

 طرفه حممد عبداهلل الشهري 12

 دعاء عادل جاسم املعيلي 13

 زينب حممد عبداهلل الشهاب 14

 فربال ابراهيم هليل العنزي 15

 نشميه جضعان  مخخيم  احلربي 16

 مريم  ناصر  علي العليوي 17

 ريم  عويد معصود العنزي 18

 زهرة حبيب عبداهلل العصفور 19

 هاجر ناصر فهد ابونيان 20

 مريم غويزي حمسن العصيمي 21

 ندى  صاحل  علي  البديوي  22

 عل الوراد االطرم الكويكيبمشا 23

 سلوى معاشي معيوف العنزي 24

 ابتهال  موسى  سليمان  املشوح 25

 منرية عبدالرمحن  عوض املطريي  26

 مسر عبداهلل  رشيد الرموثي 27

 جنود مسلم عبيد العطوي 28

 مرزوقه عطااهلل غازي القومياني 29

 لسديسأنهار عبداهلل صاحل ا 30

 حصه  منصور  عبدالرمحن  الفواز  31

 شاديه فرحان حامد الرشيدي 32

 وفاء فاحل ضحوي احلربي 33

 ندى  فهد سامل باحجزر 34

 رقية حممد امحد العباس 35

 شادن ماجد عبداهلل الغامن 36

 نورة فهد راشد بن بيشان  37

 بيمنى عبدالعزيز مرزوق احلر 38

 شهد  عبدالعزيز  عوض  احليسوني  39

 دانيا عبداهلل حممد الوابلي 40

 

 

 



 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 أمني صندوق

 لطيفة عبدالرمحن  امحد  املعيوف  1

دبلوم كلية تقنية  ختصص " حماسبة " 

 جيد جدا "وتقدير مؤهل " 

 مساًء( 07:00اىل  06:35الساعة ) الرابعةالفرتة املوعد: 

 هـ(09/02/1443يوم اخلميس  )

 م16/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 آمنه علي عقال العقالء 2

 منى زكريا حسني الرتيكي 3

 هيفاء ابراهيم  ناصر العتيق 4

 ت حسن حممد السيايفأيا 5

 نهى عبداهلل حممد الزبن 6

 عواطف سليمان سعد العطوي 7

 زهراء واصل  أمحد  املعين  8

 نوادر  عبداهلل مناحي العتييب 9

 مرام فهد حممد النصري 10

 مرام  حممد عبدالعزيز الرميح 11

 رمله حممدعلي  حسني العايش 12

 ام ناصر الشهرانيرفيعه حز 13

 اثري  عويض  عبيان  املطريي  14

 وفاء هليل رجاء الشمري 15

 دميه فريح مشحن العنزي 16

 زينب حسني أمحد العلي 17

 نوره  ابراهيم  سعد التميمي 18

 ميعاد  عبداهلل  علي  الفالج 19

 أمنه صاحل  عبداهلل  القضي 20

 هيم سليمان اهلوميلبهية ابرا 21

 جنوى  غازي خضر  املطريي 22

 هاجر فهد مشعان القحطاني 23

 فدوى  سامل  عطيه الزهراني  24

 امريه امحد حسني العايش 25

 اجلازي محدان نهري السهلي 26

 انهار  ناشي  علي احلجي 27

 تسواهن عبداهلادي عوض احلربي 28

 ف عائد احلربيسلوى خل 29

 افراح ميشع جميول  العتييب  30

 عبري حيي مفرح الفيفي 31

 عقيله كاظم محد اجلمعان 32

 نوف عادل نائف احلربي 33

 العنود عبدالكريم حممد الصاحل 34

 ماجدة محاد مرعي الغنامي 35

 هياء نايف مشحن البلوي 36

 فاطمة علي حسني بقيس 37

 منريه منصور علي املسعري 38

 آيات عبدالعظيم حممد اخلليف 39

 تغريد صالح خلف العنزي 40

 

 



 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 أمني صندوق

 مريم ابراهيم امحد السبيعي 1

دبلوم كلية تقنية  ختصص " حماسبة " 

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 07:55اىل  07:30الساعة ) اخلامسةالفرتة املوعد: 

 هـ(09/02/1443يوم اخلميس  )

 م16/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 وجدان حممد علي احلامد 2

 ابتهال عيد حممد الزيادي 3

 نوف عايض عماش املطريي 4

 رشا عبداهلل عبدالرمحن  اخلنيين  5

 وجود صاحل علي اليحي 6

 أريج سعود سعيد القحطاني 7

 خدجية راضي حسن العيسى 8

 عائشة  جربان علي مشرقي 9

 زينب امحد عبدالكريم الرباهيم 10

 نورة مبارك عوض احلربي 11

 منال محود عوض احلربي 12

 عبداهلل ابراهيم الشبيب زهره 13

 وجدان  مستور شريد  املطريي 14

 ابراء خالد عبداهلل  الرميحي 15

 وسام سند عبدالعزيز بن سند 16

 خلود حممد صاحل الغتم 17

 حصه عبدالعزيز يوسف  العبيسي 18

 قوت عبداهلل سعود الرشيدان 19

 نأمل  عبداهلل جاراهلل القبال 20

 طيف  معجب مشعي الدوسري  21

 اشوتاق عبداحلي عناد العنزي 22

 نهى عبدالعزيز علي الطليحي 23

 سارة كبيسي ناصر القحطاني 24

 خوله علي حممد اليحيى 25

 كميله خالد ابراهيم الدندن 26

 ليلى حسن صاحل بن هدلق 27

 دعاء حممد عبداهلل اهلقاص 28

 نوف محيص حممد  السبيعي  29

 اميان علي علي العلي 30

 شروق فهيد مرزوق الفهيدي 31

 مرام فهيد علي احلربي 32

 فاطمه  توفيق مجعه اخلليفه 33

 افنان سعد صاحل ابو عامر 34

 هدى سلطان عبداهلل السحيباني 35

 شهد مطلق مطر الدلبحي 36

 مد حممد احلارثيأروى حم 37

 فاطمة  حبيب امحد املصطفى  38

 أحالم زعل سليم العنزي 39

 سارة امحد عبداهلل العقيفي 40

 



 

 

 موعد بدل االختبار ومكان االختبار الشاط املاشحع للدخول لالختبار اختبار لوظيفة

 أمني صندوق

 خوله علي عبدالعزيز احلميد 1

صص " حماسبة " دبلوم كلية تقنية  خت

 وتقدير مؤهل " جيد جدا "

 مساًء( 08:25اىل  08:00الساعة ) السادسةالفرتة املوعد: 

 هـ(09/02/1443يوم اخلميس  )

 م16/09/2021املوافق 

 بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض املكان: 

 مها  مربوك  مسفر املالكي  2

 ندى  صاحل عبدالعزيز الدخيل 3

 شهد عبداهلل سليمان اجلمعه 4

 مريم حممد جبلي هتان 5

 عفاف  صاحل عبداهلل  الرشيدي  6

 مشوع دايل ابراهيم بن دايل 7

 منريه فهد ابراهيم احلسني 8

 العنود  بندر  عبداهلل  الشمالن  9

 مها مبارك عبداهلل األكليب 10

 فوزيه صاحل حممد السدراني 11

 ومسية حممد مبارك  القحطاني  12

 لولوه حممد عبدالرمحن الفراج 13

 ساره امحد عبداهلل ناصر 14

 مها امحد عبداهلل  الغامدي 15

 نوهى علي حممد اهلاشم 16

 جنالء عبداهلل حممد الفريح 17

 سكينه حممد حسني اخلليفه 18

 نواعم  محيد حزام املطريي 19

 شذا صاحل علي القبيسي 20

 هيلة  عبداهلل محود السنيدي 21

 هناء عبدالرمحن علي السحيباني 22

 أروى عبداهلل منصور الزامل 23

 فاطمه ملوح طاعن العنزي  24

 عائشه عبدالعزيز عبداهلل الشامي 25

 نوره زاعيب يوسف عجييب 26

 نوف نبيل حممد بن حسن 27

 زهراء علي حسني القرقوش 28

 أماني محزه عبد اهلل الدوسري 29

 أماني زعاب بطيح الشمراني  30

 مريم علي صاحل البلوي 31

 ندى محاد محاد العمري 32

 مشاعل عيد عوض اهلل املطريي 33

 اجلوهرة ردة عايض احلربي  34

 هناء عبدالعزيز  سعيد الشامي 35

 حصه خالد فهد  الشلهوب  36

 روعه  قاسم علي قحل 37

 حصه  حممد علي العبدلي 38

 االء داود حممد العبداحملسن 39

 امساء سلمان حممد الضوحيي 40

 اميان جواد حممد السماعيل 41

 



 

 


