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اختبار لوظيفة

مصممة جرافيكس

املرشحات للدخول لالختبار
1

البتول ابراهيم سليمان اجلاراهلل

2

ساره امحد حممد رفاعي

3

نوره علي سليمان العبيد

4

وداد فيصل سعيد احلارثي

5

مرح علي منيع اجلعيد

6

امل خالد سعد احلوتان

7

عايشه عايض صليهم احلارثي

8

مها صاحل عبدالعزيز بن خنني

9

شهد امحد مقحم املقحم

10

فهدة عبدالسالم عبدالعزيز السلمان

11

شيماء سعيد خبيت السلمي

12

سارة سلطان جريد اجلريد

13

مرام عيد عطا اهلل اجلعيد

14

زينب إبراهيم علي اجلطيل

15

غيداء صاحل راشد اخلنني

16

جند حممد ناصر العتييب

17

نوره علي حممد القحطاني

18

بيان عبداهلل علي محلي

19

ندى حممد مرزوق العتييب

20

اثري حمسن حسني احلربي

21

ندى محود حممد اخلماش

22

جواهر عبداهلل لفا املطريي

موعد بدء االختبار ومكان االختبار

املوعد :الفرتة األوىل الساعة ( 8:30اىل  )9:00صباحاً
يوم االحد (1442/8/1هـ)
املكان :الكلية الرقمية للبنات بالرياض

اختبار لوظيفة

مصممة جرافيكس

املرشحات للدخول لالختبار
1

رؤيا ياسر أمحد النفيعي

2

منريه ابراهيم عبداهلل العبدان

3

ربى علي امحد الغامدي

4

عبري سعد حييى ال عمامة

5

شريفه علي عوض العمري

6

شروق خالد عبداهلل املغربي

7

دينا حممد درهم العسل

8

رانيا عبداهلل إبراهيم احمليميد

9

مها سعد جروان اجلهين

10

مرام قبال معوض املطريي

11

ريم حسني سعود العواد

12

هدى كنعان عبداهلل الدويخ

13

ساميه سامل حممد التميمي

14

نورة عبدالرمحن سلمان بن مجيد

15

روان سعيد مرزوق القحطاني

16

مريم امحد هادي عواجي

17

أجماد ذياب جزاع الفليج

18

مساح علي حممد حربي

19

تغريد امحد عبداهلل العويض

20

وعد عوضه حسني القحطاني

21

روابي صاحل عبداهلل باسالمة

22

علياء خالد يوسف املدني

موعد بدء االختبار ومكان االختبار

املوعد :الفرتة األوىل الساعة ( 8:30اىل  )9:00صباحاً
يوم االحد (1442/8/1هـ)
املكان :الكلية الرقمية للبنات بالرياض

اختبار لوظيفة

باحثة إحصاء مساعد

املرشحات للدخول لالختبار
1

رميا أمحد عبداهلل اجلماز

2

نوره محاد حليس القريين

3

مرام محد حممد العتييب

4

مرام علي سعد الشهري

5

بتول إبراهيم علي احليدة

6

منى حمماس عماش القحطاني

7

عائشه علي حيدر خرباني

8

هاجر عبدالعزيز عبداهلل السبيعي

9

رويدة محدي يوسف الطويرب

10

جنالء مطرف حممد العجمي

11

اجلوهرة عبداهلل عمر جحالن

12

ندى ابراهيم عبدالعزيز الدهمش

13

يف سريع عبداهلل القحطاني

14

محده عنيزان عسكر العنزي

15

دانه فرج سعد الدوسري

16

هديل سامل مسند اجلهين

17

اهلنوف عبد العزيز ابراهيم الكليب

18

رنيم ناصر حممد النويصر

19

ندى عبداللطيف عبدالرمحن األمحد

20

خولة فهد حممد ال تويم

21

أمل حممد عبداهلل وزي

22

منريه فهد حممد العثمان

موعد بدء االختبار ومكان االختبار

املوعد :الفرتة الثانية الساعة ( 10:30اىل  )11:00صباحاً
يوم االحد (1442/8/1هـ)
املكان :الكلية الرقمية للبنات بالرياض

اختبار لوظيفة

باحثة إحصاء مساعد

املرشحات للدخول لالختبار
1

شذى عبدالرمحن عبدالعزيز الدغيثر

2

دالل حامد أمحد احلسن

3

نوف صاحل سعيد القحطاني

4

حصة منصور صاحل البيوض

5

لينا عبداهلل صاحل اهلطالني

6

حصه فهد صنيتان العتييب

7

افنان عبداهلل مبارك ال سليمان

8

أروى ابراهيم حممد املهيين

9

بدريه ماجد فالح احلربي

10

أجماد بركات مبارك الفياض

11

أمل نواف محود املطريي

12

خلود مسعود سعد القريين

13

جوزاء حممد مبارك القحطاني

14

تغريد عبداهلل عبدالعزيز العليان

15

مضاوي هادي قهيس القحطاني

16

رغد عبدالعزيز حممد النويصر

17

منريه خالد عبدالرمحن املسيند

18

هدى ضبيان مسري العنزي

19

بشاير منيف حممد احلربي

20

منال سعد صدعان املطريي

21

أماني عبدالرمحن ملهي احلربي

22

بشرى حممد سعود الرشيد

موعد بدء االختبار ومكان االختبار

املوعد :الفرتة الثانية الساعة ( 10:30اىل  )11:00صباحاً
يوم االحد (1442/8/1هـ)
املكان :الكلية الرقمية للبنات بالرياض

اختبار لوظيفة

مصممة جرافيكس

املرشحات للدخول لالختبار
1

هند مسعد دوجان احلربي

2

وعد حممد إبراهيم األمان

3

تهاني عبدالرمحن حممد احلسيين

4

جلني مجيل عبالرمحن املغربي

5

وجد مجال عباس متيم

6

غيداء محد عبدالرمحن السامل

7

مها عبد اهلل جنر العتييب

8

املها سعيد سليمان السويلم

9

أفراح منري سلطان القرشي

10

رغده عبداهلل سامل الزيداني

11

أجماد سامل صاحل العاصي

12

هاجر عبداهلل عثمان الغامدي

13

ملا حممد ابراهيم الصيخان

14

عايشه ردان صاحل احلريصي

15

نزله هزاع نواف العنزي

16

وجدان مقبل رجا البقمي

17

رؤى مسلط امحد التويم

18

جنالء عبداهلل محد الشعييب

19

مشاعل نواف مشاع احلربي

20

رغد خالد فيصل النمري

21

مريم حممد حممد العامر

22

بشائر عبدالرمحن حامد السيد

موعد بدء االختبار ومكان االختبار

املوعد :الفرتة األوىل الساعة ( 8:30اىل  )9:00صباحاً
يوم االثنني (1442/8/2هـ)
املكان :الكلية الرقمية للبنات بالرياض

اختبار لوظيفة

مصممة جرافيكس

املرشحات للدخول لالختبار
1

شعيع شجاع عفاس العتييب

2

أمساء سامل عوض الشهري

3

منرية عمر حممد املال

4

سليمه دخيل حسن املالكي

5

امنه امحد حسن العقيلي

6

هند خريزان عبداهلل الصخابرة

7

ملى خالد حبيب احلازمي

8

جواهر مطلق عليثه العتييب

9

فاطمه حممد عبداهلل السليمان

10

اسيل مطلق هالل النفيعي

11

اهلنوف حممد عبداهلل البيشي

12

اروى عبداهلل حممد الشهري

13

لطيفه سامل راشد السهلي

14

مشاعل ناصر عبدالرمحن السكران

15

اميان صاحل علي لولو

16

العنود نهار ماجد العصيمي

17

بيان مصلح عبيداهلل القرشي

18

فاطمة حسني حسني القحطاني

19

تسنيم موسى علي املنصور

20

مهجة عواض ساير الثبييت

21

هاجر مشبب دليم ال دليم

22

عهود عبداحملسن عثمان احلميدي

موعد بدء االختبار ومكان االختبار

املوعد :الفرتة األوىل الساعة ( 8:30اىل  )9:00صباحاً
يوم االثنني (1442/8/2هـ)
املكان :الكلية الرقمية للبنات بالرياض

اختبار لوظيفة

باحثة إحصاء مساعد

املرشحات للدخول لالختبار
1

حوريه محود حامد العتييب

2

طموح مفرح فرحان العتييب

3

والء حممد غرم اهلل الغامدي

4

ريم بدر حممد الطريسي

5

شهد حممد فهد العريين

6

كنده سعد ابراهيم الضويان

7

انفال حممد مقعد العتييب

8

نوف ابراهيم صاحل املعتاز

9

روان فهد سعد السيف

10

أحالم عبداهلل يتيم العنزي

11

هياء حممد عايض القحطاني

12

رزان ابراهيم سليمان العريض

13

وعد هادي جابر سليم

14

اروى عبدالعزيز ابراهيم السنان

15

علياء أمحد حممد الفهد

16

بشاير عبيد عبداهلل النفيعي

17

روابي مبارك حجاب القحطاني

18

اشواق عبداهلل حممد عواجي

19

جنود ناصر عبداهلل اجلعيلي

20

نوره ذيب سعيد القحطاني

21

نوف صاحل عبدالعزيز البابطني

22

أفنان نايف عوض احلربي

موعد بدء االختبار ومكان االختبار

املوعد :الفرتة الثانية الساعة ( 10:30اىل  )11:00صباحاً
يوم االثنني (1442/8/2هـ)
املكان :الكلية الرقمية للبنات بالرياض

اختبار لوظيفة

باحثة إحصاء مساعد

املرشحات للدخول لالختبار
1

نوره خبيت معيض املالكي

2

بتول خليل خضر الزهراني

3

انفال فاحل علي احلربي

4

اميان وصل اهلل معال اللبدي

5

سلمى زبن جباد العتييب

6

صفيه صاحل محد السرب

7

ديم سليمان حممد الفايز

8

اميان علي عبداهلل االمحري

9

بشاير بسام محد البسام

10

سجى سامل عبداهلل العيدي

11

حصة سليمان ابراهيم النملة

12

أجماد مشاري عبدالعزيز العلي

13

مشاعل علي حممد الزهراني

14

بشائر مثيب ناصر بن عجل

15

لطيفه سعد ابراهيم املنصور

16

مرام عبدالرمحن صاحل الناصر

17

ريم عبداهلل عبدالعزيز بن عبيدان

18

هند سعيدان متعب العتييب

19

مسر سليم فراج الشهري

20

بدور علي حممد القرني

21

ساره صاحل موسى النفيسه

22

عبري حممد عبداهلل حدلة

موعد بدء االختبار ومكان االختبار

املوعد :الفرتة الثانية الساعة ( 10:30اىل  )11:00صباحاً
يوم االثنني (1442/8/2هـ)
املكان :الكلية الرقمية للبنات بالرياض

اختبار لوظيفة

مصممة جرافيكس

املرشحات للدخول لالختبار
1

رمحه عوض امحد املسعودي

2

العنود حممد عبداهلل العميقان

3

مشاعل عبداللطيف حممد بن غيث

4

ليلى حسن حسني خرباني

5

سلمى سعد عبداهلل الرشيد

6

بشرى عبيد عابد الثمالي

7

اجلوهره عبداهلل صاحل املديهيم

8

رهف سعيد عمري الشهراني

9

وعد حممد عبداهلل البيشي

10

ترفه سعود دوخي العصيمي

11

مي سامل ابراهيم العتاني

12

هاجر حممد عبداحملسن العاصم

13

اسراء عبدالعزيز عبدالرمحن اهلداب

14

دالل فهد عايد العتييب

15

رهف فيصل حممد حكمي

16

مرام تركي سعد الكليب

17

مليس عبداهلل عبدالرمحن البليهي

18

جلني سعود سعود الدريس

19

نورة عبيد عامر املغربي

20

اشجان فهد حممد ال قاسم

21

هيفاء عبداهلل حسني القحطاني

22

مها حممد سعود التميمي

موعد بدء االختبار ومكان االختبار

املوعد :الفرتة األوىل الساعة ( 8:30اىل  )9:00صباحاً
يوم الثالثاء (1442/8/3هـ)
املكان :الكلية الرقمية للبنات بالرياض

اختبار لوظيفة

مصممة جرافيكس

املرشحات للدخول لالختبار
1

وجدان نائف سامل العنزي

2

ميعاد عاطف نزيه ابوزيد

3

نوره محد عبداهلل اجلاراهلل

4

هدى سعد عبدالعزيز املغيليث

5

شوق سعود علي الذيابي

6

أهداب فهد صاحل سقطي

7

رنيم ممدوح مهنا ساعاتي

8

رزان أمحد حممد السليمان

9

عائشة أمحد علي جنمي

10

رهف خالد مبارك الزهراني

11

صفية رياض حممد احلجام

12

رزان امحد سليم الثقفي

13

سهام سليمان نادي الرويلي

14

نوف سعد امحد الزهراني

15

مساح عابد مجيل احلربي

16

صبا صاحل عبداهلل املقرن

17

ناديه عياد حممد احلربي

18

نوف علي سرحان القرني

19

أفنان منصور عبداهلل أباحسني

20

العنود سويلم ابراهيم الدرعان

21

هبه منصور مشاس القامسي

22

رغد صاحل سليمان الغمريي

موعد بدء االختبار ومكان االختبار

املوعد :الفرتة األوىل الساعة ( 8:30اىل  )9:00صباحاً
يوم الثالثاء (1442/8/3هـ)
املكان :الكلية الرقمية للبنات بالرياض

اختبار لوظيفة

باحثة إحصاء مساعد

املرشحات للدخول لالختبار
1

لطيفه سعد ابراهيم املنصور

2

رزان حممد عبدالرمحن الدوسري

3

أروى غازي عمر باقازي

4

سفانة سليمان عبدالعزيز اليحيى

5

هند عبداللطيف نافع الفريدي

6

شوق عامر عبداهلل الشهري

7

اجماد مشهور شلية املطريي

8

شهد حممد عبداهلل السبيعي

9

ريم خالد عبدالعزيز اجلربوع

10

مريم حزام ذياب العتييب

11

فاطمة محد ظافر الشهراني

12

يارا عبداهلل عبدالعزيز الزامل

13

منرية عبداهلل حممد الصرامي

14

بيان عبداهلل عساف العساف

15

رغد عبداللطيف حممد املديد

16

مشاعل قاسم موسى احلازمي

17

وصاف معيلي مبرييك احملمادي

18

اروى عبداهلل محد احلجي

19

أمرية عبداهلل بلقاسم الشمراني

20

أشواق حممد عبداهلل الغامدي

21

فاطمة سعد عبداهلل اخلثعمي

22

خلود سعود عوض اهلل اجلميعي

موعد بدء االختبار ومكان االختبار

املوعد :الفرتة الثانية الساعة ( 10:30اىل  )11:00صباحاً
يوم الثالثاء (1442/8/3هـ)
املكان :الكلية الرقمية للبنات بالرياض

اختبار لوظيفة

باحثة إحصاء مساعد

املرشحات للدخول لالختبار
1

اوسيد عبداملنعم حممد نقيطي

2

رنا امحد فرحة الزهراني

3

رهف خالد أمحد الناصري

4

ايالف اسعد عبداهلل نقادي

5

نورة عبدالرمحن عبدالرمحن املالكي

6

تهاني عبداهلل ابوكر باوجية

7

ريم حسن حامت ابكر

8

سلمى علي مجعان السفياني

9

ومسيه مسلط دخيل اهلل البقمي

10

امل حممد عبداحلميد الصيدالني

11

بدور فهد سعد العتييب

12

مشوخ جماهد سعيد الشهري

13

نوال محزه حسن بدوي

14

أجماد عبداهلل ردة اهلل البشري

15

منال غازي عبدالرمحن السعدي

16

غداف اسامة عبدهلل بسيبس

17

هاجر شايف مذكر السبيعي

18

ندى سامل سليمان البلوي

19

ندى هادي علي الدوسري

20

وفاء فيصل عزيز القرشي

21

نوال عويض عواضه املطريي

22

ابرار زكي علي سليماني

موعد بدء االختبار ومكان االختبار

املوعد :الفرتة الثانية الساعة ( 10:30اىل  )11:00صباحاً
يوم الثالثاء (1442/8/3هـ)
املكان :الكلية الرقمية للبنات بالرياض

اختبار لوظيفة

مصممة جرافيكس

املرشحات للدخول لالختبار
1

سلطانة محدي محدان العتييب

2

رميا عبدالعزيز مبارك احلربي

3

امساء دحيم عبداهلل آل عوير

4

ندى عبدالعزيز حممود اهلندي

5

ابتسام محود مذكر املطريي

6

حصة خالد سامل السويداء

7

صفية دخيل اهلل عيد الرحيمي

8

حور عثمان عبداهلل أبااخليل

9

امريه منصور فرحان العنزي

10

جلني سلطان مصلح القرشي

11

روان ناصر ابراهيم التميمي

12

ورود عالي عيد الرشيدي

13

حنني امحد عبدالرمحن اللقمان

14

شهد طالل سعد القرشي

15

مي عايد شنوان العنزي

16

هديل صديق امحد عوام

17

لؤله حممد علي حكمي

18

شيخه سعد عبداهلل القحطاني

19

نوره سعيد عوض القحطاني

20

ليلى علي أمحد الصاحل

21

رميا حسن حممد باحلارث

22

تغريد رشيد خبيت الصبحي

موعد بدء االختبار ومكان االختبار

املوعد :الفرتة األوىل الساعة ( 8:30اىل  )9:00صباحاً
يوم االربعاء (1442/8/4هـ)
املكان :الكلية الرقمية للبنات بالرياض

اختبار لوظيفة

مصممة جرافيكس

املرشحات للدخول لالختبار
1

فاطمه صاحل سعد القرني

2

غدير عبداهلل عبدالغين السليماني

3

ساميه محد عفنان اجلهين

4

مناير امحد محدي النمري

5

وديان عبداحلفيظ عبدالوهاب قدوري

6

سناء خالد نعمان اليمين

7

مروه ماجد حممد اخلالدي

8

غيداء محود عبدالرمحن املديهش

9

امل عبدالعزيز حممد املشرف

10

فاطمه امني حممدترسن نياز

11

رحاب سليمان عواد العطوي

12

شروق عبداهلل محود السرحاني

13

موده امحد عبداهلل الصبان

14

اهلنوف مليح سعد الوذيناني

15

ريم مرشد عبدالرمحن الزير

16

هيله مبخوت علي احلارثي

17

ساملي إبراهيم حسن أزييب

18

روان عبدالكريم مطر العنزي

19

افراح منشان علي احلارثي

20

منى علي عبداهلل العيدي

21

مريم عبداهلل منيع اهلل اجلعيد

22

بتول خالد عايض العتييب

موعد بدء االختبار ومكان االختبار

املوعد :الفرتة األوىل الساعة ( 8:30اىل  )9:00صباحاً
يوم االربعاء (1442/8/4هـ)
املكان :الكلية الرقمية للبنات بالرياض

اختبار لوظيفة

باحثة إحصاء مساعد

املرشحات للدخول لالختبار
1

تهاني عايد عايض احلارثي

2

ساميه سعد علي الشهري

3

عبري سراج داخل احلارثي

4

نوف فهد عياد العتييب

5

زينب حممد عواض السلمي

6

مريم امحد علي العمري

7

جنود حممد عبيد ال غنوم

8

شروق علي ناصر الدوسري

9

اجماد راشد سفر آل مزويه

10

عزه علي عبداهلل الشهراني

11

آمنه عايض علي مرزن

12

مسيه دبسان ناصر املعاوي

13

ابتسام حسن عبداهلل الشهري

14

تهاني ياسني حممد العماري

15

عزه حممد علي الزهراني

16

فتون سعيد علي اليامي

17

معديه احلسن خزمان الشهري

18

عائشه عبداهلل حممد صاحل

19

سحر علي حممد مريسل

20

منى علي مسفر الشمراني

21

خلود ناصر سعيد الشهراني

22

اروى سامل حممد الشمري

موعد بدء االختبار ومكان االختبار

املوعد :الفرتة الثانية الساعة ( 10:30اىل  )11:00صباحاً
يوم االربعاء (1442/8/4هـ)
املكان :الكلية الرقمية للبنات بالرياض

اختبار لوظيفة

باحثة إحصاء مساعد

املرشحات للدخول لالختبار
1

ايالف سليمان عبدالعزيز املطري

2

إبتسام مبارك حممد الشمري

3

ندى عبد العزيز حممد العتيق

4

ابتسام ناصر حممد هزازي

5

اشواق امحد حممد صريم

6

رجا مجعان سويد كلييب

7

مطرفه حممد أمحد قروي

8

مها حامد ظاهر القبلي

9

اجماد عابد علي الغامني

10

حليمة سامل عواد املوسى

11

ابتسام عبيد رديفان الرشيدي

12

عبري سعيد مسران الرفاعى

13

بنان مرزوق عبدالفتاح العمري

14

فاتن منيف خلوي احلربي

15

فايزة عوض طالع املطريي

16

ناديه صاحل زوينب املخلفي

17

خلود وليد أمحد أبوالفرج منصور

18

مها سالمه عواض الرحيلي

19

اجلازي حممد سليمان اجلريسي

20

رؤى علي حممد يعقوب عنربسري

21

عواطف سعود فهد احلربي

22

منال عباد عماش العياضي

موعد بدء االختبار ومكان االختبار

املوعد :الفرتة الثانية الساعة ( 10:30اىل  )11:00صباحاً
يوم االربعاء (1442/8/4هـ)
املكان :الكلية الرقمية للبنات بالرياض

اختبار لوظيفة

مصممة جرافيكس

املرشحات للدخول لالختبار
1

هنا حممد فهاد الفريدي

2

رزان مسري صاحل افندي

3

مشعه سليم سليمان النفيعي

4

مي مسفر ظافر الدوسري

5

مشاعل مسند فاس الدوسري

6

رهام احلميدي محدان املطريي

7

فوزية عبداهلل ناصر املالكي

8

رؤى عبدالرمحن حممدحييى الفضلي

9

دعاء عبداهلل جابر الغرييب

10

بتول صقر أمحد احلازمي

11

مها مساعد حممد احمليسن

12

روان سعيد سعد القحطاني

13

هند دحيم حممد القحطاني

14

أجماد ذيب عايض القناطيش

15

نوره بالل حممود جان

16

سهام عبداهلل ثامر القرني

17

اجلوهرة مروان صاحل الركف

18

رزان غرم اهلل شرهان الغامدي

19

وفاء ساير دغيم املطريي

20

زهراء علي حممد احلازمي

21

لطيفة مفرح حممد البشري

22

امريه علي عبدالرمحن العمري

موعد بدء االختبار ومكان االختبار

املوعد :الفرتة األوىل الساعة ( 8:30اىل  )9:00صباحاً
يوم اخلميس (1442/8/5هـ)
املكان :الكلية الرقمية للبنات بالرياض

اختبار لوظيفة

مصممة جرافيكس

املرشحات للدخول لالختبار

موعد بدء االختبار ومكان االختبار

1

هيا عبداهلل عثمان الشهري

2

أروى عبداهلل حممد العباس

3

فاطمة حسني حممد سبعي

4

البندري منصور عوض املغذوي

5

نوف عبيد صنت احلربي

6

رندا عبد اجمليد عبد العزيز السليماني

7

غاده حممد عبدالعزيز العليان

8

هيفاء عبداهلل ابراهيم التميمي

املوعد :الفرتة األوىل الساعة ( 8:30اىل  )9:00صباحاً

9

فاطمة راشد مسعد اجلهين

يوم اخلميس (1442/8/5هـ)

10

أروى عبدالعزيز ابراهيم الراشد

املكان :الكلية الرقمية للبنات بالرياض

11

اهلام سعيد عوض االمسري

12

ريم ثامر عوض الرشيدي

13

حنان عايض عبداهلل العتييب

14

ود مستور حممد الشمراني

15

العنود سليمان جاراهلل اجلاراهلل

16

حنان حممد خالد العتييب

17

مرام عبداهلل سفر العويف

اختبار لوظيفة

باحثة إحصاء مساعد

املرشحات للدخول لالختبار
1

هنادي ماجد حثلني احلربي

2

جوزاء حممد ضيف اهلل احلربي

3

نود سليمان محاده الرشيدي

4

نوره راشد صاحل الغفيلي

5

تهاني عوض حممد العنزي

6

رندا عبدالرمحن عبداهلل السالمه

7

نوف ابراهيم ناصر الغليقة

8

وجدان حممد ضاوي احلربي

9

نوف فواز سامل احلربي

10

حصه غازي علي احلربي

11

زينب مشالن خملد احلربي

12

ساره صاحل حممد العريين

13

رقية ناير عويضة املطريي

14

يف حممد امليع الرويلي

15

نورا عبداللطيف هليل العنزي

16

صفاء فرج خويتم العنزي

17

غادة مسفر سعد القرني

18

اجماد عايد خلف الشمري

19

مجعه علي سعيد الغامدي

20

شروق سعيد عبداهلل الزهراني

21

زينب علي أمحد آل ناصر

22

بشرى عبداهلل عمر النجار

موعد بدء االختبار ومكان االختبار

املوعد :الفرتة الثانية الساعة ( 10:30اىل  )11:00صباحاً
يوم اخلميس (1442/8/5هـ)
املكان :الكلية الرقمية للبنات بالرياض

اختبار لوظيفة

باحثة إحصاء مساعد

املرشحات للدخول لالختبار
1

اميان جمتبى علوي الساده

2

وديعه ابراهيم عبدالكريم القصري

3

زهراء إبراهيم أمحد آل مرتوك

4

بدور صاحل مهدي صغري

5

هتون عبدالرمحن علي الغامدي

6

هدى حبيب ابراهيم املشعل

7

رؤيا خالد مبارك الدمسال

8

فاطمة فرحان راجح احلربي

9

اماني عبداهلل امحد املكرمي

10

أشواق سلطان حمسن السبيعي

11

هيام جواد عبد رب الرسول البشر

12

فاطمه عباس عبداهلل احلسني

13

خدجيه امحد حممد احلجي

14

احلوراء منصور صاحل اهلاشم

15

مشاعل فهد فالح احلربي

16

زهرة حبيب حسني البومحود

17

ابتهال علي محد ال ذيبان

18

فاطمه زيدان جهيمان الرشيدي

19

هاجر سعيد مبارك ال راكان

20

ساره مفرح عبداهلل القحطاني

موعد بدء االختبار ومكان االختبار

املوعد :الفرتة الثانية الساعة ( 10:30اىل  )11:00صباحاً
يوم اخلميس (1442/8/5هـ)
املكان :الكلية الرقمية للبنات بالرياض

