
 

واملرشحات لدخول االختبارات التحريرية واملقابالت  املرشحنيامساء 
 الشخصية للوظائف األكادميية بالكلية اجلامعية باجلموم

 
تُعلن الكلية الجامعية بالجموم عن مواعيد وأسماء المرشحين والمرشحات لدخول االختبارات التحريرية 

 -، وفقاً للجداول التالية :(45)والمقابالت الشخصية للوظائف األكاديمية رقم 

 -إحضار اصل المستندات المطلوبة مع صور منها وهي كالتالي : كما يجب على المتقدم أو المتقدمة 

منها احضار شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه على أن تكون معتمدة من الجهة الصادرة  .1

 .ومعتمدة من الملحق الثقافي

 .معادلة الشهادات .2

 .ية الوطنية األصلالهو .3

 نسخة من رسالة الماجستير والدكتوراه على قرص مرن أو ذاكرة تخزين . .4

 -معلوماتي  -طباعة بيانات المهنة من نظام ابشر مايفيد عدم االرتباط بوظيفة حكومية )يمكن .5

 المهنة(. -المعلومات الشخصية

 

 

 175-1010151رقم الوظيفة :  القسم : حماسبة مسمى الوظيفة : حماضر
 املقابلة الشخصيةمكان وموعد  مكان االختبار التحريريوموعد  رقم الطلب اسم املرشحة

 44050247 لجين أحمد عبدالعزيز السبيل 1

 موعد االختبار التحريري
 هـ 6/6/1440يوم االثنني املوافق 

 الساعة العاشرة صباحا
 

 مكان االختبار التحريري 
الكلية اجلامعية باجلموم شطر الطالبات 

 قسم احملاسبة
 
 

االختبار التحريري فقط  تملن اجتاز
سوف تعلن امسائهن على موقع  حيث

 الكلية بعد االختبار التحريري
 

 املقابلة الشخصيةموعد 
 هـ15/6/1440يوم االربعاء املوافق 

 الساعة العاشرة صباحا
 
 

 مكان املقابلة الشخصية
الكلية اجلامعية باجلموم شطر 

 الطالبات 
 

 44049817 خلود أحمد درويش الحازمي 2

 44050529 مرام صالح عمر بالفخر 3

 44053218 أريج هزاع عساف العتيبي 4

 44050841 بركة السيدسمية علي  5

 44052716 مرام علي عبدهللا العامودي 6

 44051259 غفران علي عبداللطيف سيت 7

 44052741 روان طلعت امين قستي 8

 44052481 افراح عبدهللا عبدالهادي العتيبي 9

 44053076 أماني عبدالحبيب عبدهللا النهدي 10

 44049807 منى حجي مطر الفقيه السلمي 11

 44049778 أشواق بجاد ماجد المطيري 12

 44050042 عهود فواز سعد العنزي 13

 44050624 غدير طارق سليمان عريجة 14

 44051949 ابتهال حمد علي القباع 15

 44051322 جيهان حمود علي الجهني 16

 

 

 



 

 

 

 366-1010151الوظيفة : رقم  اللغة العربيةالقسم :  مسمى الوظيفة : حماضر
 مكان املقابلة الشخصيةوموعد  مكان االختبار التحريريوموعد  رقم الطلب اسم املرشحة

 44052939 بشاير سعود سيف الجعيد 1

 
 موعد االختبار التحريري

 هـ 6/6/1440يوم االثنني املوافق 
 الساعة العاشرة صباحا

 
 مكان االختبار التحريري 

الكلية اجلامعية باجلموم شطر الطالبات 
 اللغة العربيةقسم 

 

االختبار التحريري فقط  تملن اجتاز
سوف تعلن امسائهن على موقع  حيث

 الكلية بعد االختبار التحريري
 

 املقابلة الشخصيةموعد 
 هـ15/6/1440يوم االربعاء املوافق 

 الساعة العاشرة صباحا
 
 

 مكان املقابلة الشخصية
الكلية اجلامعية باجلموم شطر 

 الطالبات 
 

 44050285 مشاعل سعد مصلح الشمراني 2

 44051766 إشراق سلطان ناصر اللهيبي 3

 44052496 أماني  سليمان عبدهللا العقالء 4

 44050700 سلمى محمد ابراهيم الحمزة 5

 44050148 رانية عبدهللا وصل هللا الهذلي 6

 44052933 هديل موسى أحمد حاوي 7

 44052895 عهود عمر حسين عسيري 8

 44052544 وسام سعد سلمان المحمادي 9

 

 556-1010151: رقم الوظيفة  القسم : احلاسب اآليل مسمى الوظيفة : حماضر

 املقابلة الشخصيةمكان وموعد  مكان االختبار التحريريوموعد  رقم الطلب اسم املرشح

 44052538 راكان نافع جبر الحربي 1

 موعد االختبار التحريري
 هـ 6/6/1440يوم االثنني املوافق 

 الساعة العاشرة صباحا
 

 مكان االختبار التحريري
 الطالبالكلية اجلامعية باجلموم شطر 

 احلاسب اآليلقسم 

 حيث ملن اجتاز االختبار التحريري فقط
على موقع الكلية  سوف تعلن امسائهم

 بعد االختبار التحريري
 

 موعد املقابلة الشخصية
 هـ15/6/1440يوم االربعاء املوافق 

 الساعة العاشرة صباحا
 
 

 مكان املقابلة الشخصية
  الطالبالكلية اجلامعية باجلموم شطر 

 

 44051194 عبدالمجيد عواد فراج الصبحي 2

 44050228 سلطان عبدالعزيز محمد الحربي 3

 

 



 

 

 

 

 1398-1010152رقم الوظيفة :  القسم : احملاسبة  مسمى الوظيفة : أستاذ مساعد

 مكان املقابلة الشخصيةوموعد  رقم الطلب اسم املرشح

 44050569 عبدهللا محمد محسن القرني 1
 دقيقة فقط يشرح فيه  15يتوجب على كل مرشح تقديم عرض بووبوينت ملدة

 44049729 مرشد محمد عبدهللا الزهراني 2 اهتماماته البحثية وتطلعاته املستقبلية عند احلصول على الوظيفة

 موعد املقابلة الشخصية
 هـ15/6/1440يوم االربعاء املوافق 

 الساعة العاشرة صباحا

 املقابلة الشخصيةمكان 
  الطالبالكلية اجلامعية باجلموم شطر 

 

 

 1485-1010152رقم الوظيفة :  القسم : احلاسب اآليل  مسمى الوظيفة : أستاذ مساعد

 املقابلة الشخصيةمكان وموعد  رقم الطلب اسم املرشح

 44051694 فواز محمد بنيه الحازمي 1
دقيقة فقط يشرح فيه  15ملدة  يتوجب على كل مرشح تقديم عرض بووبوينت

  اهتماماته البحثية وتطلعاته املستقبلية عند احلصول على الوظيفة

 موعد املقابلة الشخصية
 هـ15/6/1440يوم االربعاء املوافق 

 الساعة العاشرة صباحا

 مكان املقابلة الشخصية
 الطالبالكلية اجلامعية باجلموم شطر 

 

 

 1595-1010152رقم الوظيفة :  القسم : احملاسبة  مسمى الوظيفة : أستاذ مساعد

 املقابلة الشخصيةمكان وموعد  رقم الطلب اسم املرشحة

 44052400 أيمان نافع نفاع الجغثمي 1
دقيقة فقط يشرح فيه  15ملدة  يتوجب على كل مرشح تقديم عرض بووبوينت

 اهتماماته البحثية وتطلعاته املستقبلية عند احلصول على الوظيفة

 موعد املقابلة الشخصية
 هـ15/6/1440يوم االربعاء املوافق 

 الساعة العاشرة صباحا

 مكان املقابلة الشخصية
  الطالباتالكلية اجلامعية باجلموم شطر 

 


