جدول مواعيد المقابالت الشخصية
لوظيفة مطور برامج

الوظيفة :مطور برامج
المرتبة :السابعة
مقر المقابلة :عمادة التعامالت اإللكترونية و االتصاالت ،بالمدينة الجامعية للطالبات.
بوابة رقم
مبنى

وفق الخريطة

 ،الدور الثالث ،قاعة اإلجتماعات رقم

المتطلبات:


يجب إحضار أصل الهوية الوطنية.



إحضار سيرة ذاتية حديثة.



الحضور قبل موعد المقابلة المحدد بـ  51دقيقة.
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االسم

الموعد

االء ابراهيم محمد المجيول
ابتــسـام عائـض حـسـن الـعـمري
ابتهال ابراهيم راشد التميمي
أحالم أحمد عبدالعزيز الخثعمي
أروى عبدالرحمن محمد الرميح
اسماء سعد مبارك الدوسري
أسماء سعيد شينان الغامدي
أسماء عبدالرحمن عبدالعزيز الشنبه
أسماء عبدالرحمن ناصر الغنام
اسماء منصور عبدالرحمن البليخي
أسمار عبدالعزيز عبداهلل الشنيفي

األحد 8341/2/6هـ
 1:48صباحاً حتى  88:48ظهراً

أسيل عبداهلل عبدالكريم القشعمي
اشواق سعيد محمد القرني
أشواق علي ابراهيم الرضيان
افراح ناصر محمد الصبيح
أفنان عبداهلل محمد العضيبي
أفنان خالد عبداهلل البداح
أفنان عبدالرحمن إبراهيم المعمر
آالء سالم جازع الشمري
أمجاد عبداهلل فيصل البقمي
أمجاد عائض بخيت العتيبي
امجاد فهد حمد السحيم
أمجاد مفلح سرور المطيري
أمل سعد ناصر الثنيان
أمل عوض عتيق الجعيد

األحد 8341/2/6هـ
 82:48ظهراً حتى  4ظهراً

امل عبدالرحمن زيد ال فواز
امل عبداهلل سعد القحطاني
أمل علي محمد القعود
انفال منصور عبدالرحمن الهايف
ايالف ابراهيم حمد الحسين
إيمان عبدالعزيز سعد بن جلعود
ايمان عبدالعزيز راشد ال هالل
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االسم

الموعد

بارعه محمد ابراهيم الجبرين
بسمة عبدالسالم عبدالمحسن الشقير
بنان عبدالعزيز إبراهيم الهدلق
حنان بدر حميد القحطاني
حنان علي صالح الشهري
خلود سليمان إبراهيم الموسى
خلود محمد عبدالعزيز العتيق
خوله عبدالرحمن محمد أبوهاشم
دالية خلف ناهض العتيبي
دانيه منصور عبدالرحمن البليخي
ديمه عبدالرحمن عبداهلل السلطان

اإلثنين 8341/2/7هـ
 1:48صباحاً حتى  88:48ظهراً

رهام حسن أحمد الزهراني
روان تركي ضاوي الحربي
روان حمود عبدالعزيز الحلوان
روان عبدالرحمن حمد السحيم
روان عبداهلل محمد الشويعر
روان علي عبداهلل العمرو
رؤى عبدالرحمن محمد الحويل
ريم صالح حمد المقري
ريم عبد اهلل علي المحيسن
ريم عبداهلل محمد العقيل
ريم عواض ضاوي العتيبي
ريما عبداهلل عبدالعزيز المشعل
سارة عبدالرحمن عبدالعزيز العجاجي
سارة محمد عبدالمحسن المنصور

اإلثنين 8341/2/7هـ
 82:48ظهراً حتى  4ظهراً

ساره ابراهيم صالح القبيسي
ساره عبداهلل راشد األحمري
ساره ناصر محمد العصفور
سامية عبدالرحمن عبدالعزيز الفواز
سرور أحمد سعيد الزهراني
سماح محمدسعيد مصطفى قستي
سميه جمعه فرحان العنزي
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االسم

الموعد

سهام محمد بجاد السبيعي
سهام مشعل سناح العتيبي
شجون عبداهلل عقاب المطيري
عبير حمد عبداهلل الزهير
عبير سلمان عبداهلل الحماد
العنود عبداهلل علي الحسين
عهود مشبب أحمد ملداح
فريدة صالح خلدان الحربي
لبنى سليمان صالح الحناكي
لجين علي صالح اليوسف
لطيفة فواز عبداهلل المسعد

الثالثاء 8341/2/1هـ
 1:48صباحاً حتى  88:48ظهراً

لمى عبداهلل محمد الحماد
لمياء عبدالعزيز سعد بن حسينان
مرام عبدالعزيز ابراهيم المحارب
مرام سليمان صالح السالمه
منار ضيف اهلل مسفر العتيبي
منى محمد فهد السهلي
منى دعيج وهيب الحليسي
منيره عبداهلل حمد بن نمشان
مها عبداهلل ناصر بن معيبد
مي محمد علي الحيالن
مي نايف دابس المرخان
ميمونه عبدالرحمن ابراهيم العوله
ندى فهد ناصر السليمان
نوره حمد عايض العتيبي

الثالثاء 8341/2/1هـ
 82:48ظهراً حتى  4ظهراً

نوره سعد عبداهلل الحمود
نوره ناصر محمد الحصان
نوف حمد عثمان الفارس
نوير عبداهلل ناصر الدوسري
هاله عيد مرزوق البلوي
الهنوف محمد عبدالعزيز السنان
ياسمين رياض عبده التجار
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