تعميم موعد املقابالت الشخصية للمسابقة اإلدارية والفنية (بنات) رقم 397
إشارة إىل اعالن املسابقة اإلدارية والفنية (بنات) رقم  397اليت سبق فتح التقديم عليها خالل الفرتة من 1443/04/04هـــ ـ حتى 1443/04/06هـــ ـ
فقد مت فرز بيانات املتقدمات ومت حتديد مواعيد للمقابلة الشخصية املوضحة أمساؤهن باجلدول أدناه
مصطحبني معهم ملف حيتوي على املستندات والنماذج ادناه ويكون ترتيبها حسب التسلسل ادناه واال سوف يتم تأجيل دخوهلا للمقابلة الشخصية:
 )1تعبئة طلب التوظيف ( -101ب) لغري املوظفني بالقطاع احلكومي اضغط هنا
 )2منوذج طلب توظيف ( -101أ) للموظفني بالقطاع احلكومي اضغط هنا
 )3تعبئة منوذج بيانات املوظف اضغط هنا
 )4تعبئة منوذج اخلدمات السابقة اضغط هنا
 )5تعبئة منوذج قرار خطي باخلدمة وبدل التعيني اضغط هنا
 )6ارفاق صورة املؤهل مع السجل األكادميي
 )7ارفاق صورة اهلوية الوطنية
 )8ارفــــاق صــــورة مــــن اخلـــ ات العلميــــة موضــــح (مســــمى الوظيفيــــة واملهــــاش الــــيت ت اوهلــــا ) وتكــــون مصــــدقة مــــن إدارة شــــؤون املــــوظفني او املــــوارد
البشـــرية باجلهـــة ل ك حـــال كانـــى املتقدمـــة علـــى راة العمـــل احاـــار افـــادة توضـــح (مســـمى الوظيفيـــة واملهـــاش الـــيت ت اوهلـــا) مـــع إرفـــاق ســـجل
التأمينات االجتماعية للخ ات الصادرة من القطاع اخلاص
 )9ضرورة إرفاق سجل التأمينات االجتماعية للخ ات الصادرة من القطاع اخلاص
 )10التعاون مع املنظمات وتطبيق التباعد وعدش التجمع عند البوابة تطبيقاً للتوجيهات الرمسية بهذا الشأن ولتطبيق اإلجراءات االحرتازية ولسالمة اجلميع
 )11لن يسمح بدخول أي متقدمة االك اليوش واملوعد احملدد له
 )12لن يسمح بدخول أي متقدمة ال حتمل أصل اهلوية الوطنية
 )13لن يسمح بدخول أي متقدمة ال حتمل تطبيق توكلنا (حمصن جرعتني)
 )14مع املالحظة بان أي متقدمة مؤهله العلمي وخ اته غري مطابقه مع شرط الوظيفة املعلن سوف يتم استبعادها من قبل اللجنة الفرعية قبل املقابلة أو
من قبل اللجنة الرئيسية من مت مقابلتها
 )15للتواصل ()UPG@TVTC.GOV.SA

املرشحني للدخول للمقابلة

مسمى الوظيفة

شرط الوظيفة

1

تهاني صاحل عبداهلل العمران

2

رزان غامن عبدالع ي الغامن

3

العنود سليمان حممد القويى

4

سندة عصاش عبداهلل اهلمداني

أمني صندوق

5

سهاش سامل ج العن ي

دبلوش كلية تقنية ختصص حماسبة

باملرتبة ()41

6

نوف عبدالرمحن حسن احلماد

و تقدير املؤهل جيد جدا

7

هديل خلف سليمان احلربي

مع خ ة ملدة سنتني بعد املؤهل

8

حنان فؤاد ماجد شقري

ك جمال الوظيفة

9

نوره عبدالوهاب فهد القصيمي

10

اميان جواد حممد السماعيل

11

مجيله محاد سليمان احلويطى

12

شيخه سنيان حممد الوابصي

مسمى الوظيفة

أمني صندوق
باملرتبة ()41

املرشحني للدخول للمقابلة
1

االء داود حممد العبداحملسن

2

تهاني حممد عناد العن ي

3

نوره ابراهيم حممد االمسري

4

بهية ابراهيم سليمان اهلوميل

5

عهود علي مسامح الشمري

6

ريم عويد معصود العن ي

7

والء حممد عيسى املرحيل

8

منريه سعيد صاحل الراجح

9

منى علي سلمان اخلميس

10

امسهان علي حممد كرمشي

11

هدى حسني عوض القحطاني

موعد ومكان املقابلة

املوعد :يوش االثنني (1443/04/24هـ)

شرط الوظيفة

الفرتة االوىل :من الساعة ( )8صباحاً
اىل الساعة ( )9صباحاً
املكان :إدارة التدريب التقين للبنات
بصالح الدين

موعد ومكان املقابلة

املوعد :يوش االثنني (1443/04/24هـ)
دبلوش كلية تقنية ختصص حماسبة
و تقدير املؤهل جيد جدا
مع خ ة ملدة سنتني بعد املؤهل
ك جمال الوظيفة

الفرتة الثانية  :من الساعة ( )9صباحاً
اىل الساعة ( )10صباحاً
املكان :إدارة التدريب التقين للبنات
بصالح الدين

املرشحني للدخول للمقابلة

مسمى الوظيفة

شرط الوظيفة

1

رميه فرحان سامل العن ي

2

نوره سعد جبار العتييب

3

نورة فهد راشد بن بيشان

أمني صندوق

4

نوال سويلم محاد احلويطي

دبلوش كلية تقنية ختصص حماسبة

باملرتبة ()41

5

فاطمه ملوح طاعن العن ي

و تقدير املؤهل جيد جدا

6

بشرى حممد علي اخلرة

7

دانه عبدالع ي حممد امللحم

8

سكينه حممد حسني اخلليفه

9

هاجر فهد مشعان القحطاني

10

ليلى علي حسن ابو طالب

املرشحني للدخول للمقابلة

مسمى الوظيفة

موعد ومكان املقابلة
املوعد :يوش االثنني (1443/04/24هـ)

مع خ ة ملدة سنتني بعد املؤهل
ك جمال الوظيفة

شرط الوظيفة

1

نفالء عجب سعود الدوسري

2

ازهار ناصر حسني احلجي

3

سهاش جريد خالد الابيب

4

غفران امحد حممد البشر

مسجل طلبة

5

امساء عابد مشوح العن ي

دبلوش كلية تقنية ختصص إدارة مكتبية

باملرتبة ()41

6

شروق نايف عبداهلل عطاء

و تقدير املؤهل جيد جدا

7

رذاذ محد عبداهلل اجلريش

مع خ ة ملدة سنتني بعد املؤهل

8

ليلى عباة حسني السلمان

ك جمال الوظيفة

9

منشه حممد نفل الدوسري

10

أمامه حممد عبدالرمحن الشائع

11

شهيده حممد علي الربيع

12

نفالء عجب سعود الدوسري

الفرتة الثالثة  :من الساعة ( )10صباحاً
اىل الساعة ( )11صباحاً
املكان :إدارة التدريب التقين للبنات
بصالح الدين

موعد ومكان املقابلة

املوعد :يوش االثنني (1443/04/24هـ)
الفرتة االوىل :من الساعة ( )8صباحاً
اىل الساعة ( )9صباحاً
املكان :إدارة التدريب التقين للبنات
بصالح الدين

مسمى الوظيفة

مسجل طلبة

املرشحني للدخول للمقابلة
1

فاطمه جواد عبداحلميد الغدير

2

عبري عائد عواد البلوي

3

منريه مفلح فهد اخلنفري

باملرتبة ()41
4

إمتنان علي سليمان البلوي

5

أفنان خالد حممد العودان

6

ابتهال حممد حسني اجلعيدان

شرط الوظيفة

املوعد :يوش االثنني (1443/04/24هـ)
دبلوش كلية تقنية ختصص إدارة مكتبية
و تقدير املؤهل جيد جدا
مع خ ة ملدة سنتني بعد املؤهل
ك جمال الوظيفة

مسمى الوظيفة

سكرتري
باملرتبة ()41

املرشحني للدخول للمقابلة
1

زكيه ج ان حييى حنتول

2

فاطمة مبارك فراج الدوسري

3

نوال عبداهلل حممد ال هراني

4

هيله حممد عبدالرمحن العيد

موعد ومكان املقابلة

شرط الوظيفة

الفرتة الثانية :من الساعة ( )9صباحاً
اىل الساعة ( )10صباحاً
املكان :إدارة التدريب التقين للبنات
بصالح الدين

موعد ومكان املقابلة
املوعد :يوش االثنني (1443/04/24هـ)

دبلوش بعد الثانوي ملدة سنتني
ختصص سكرتارية
و تقدير املؤهل جيد جدا
مع خ ة ملدة سنتني بعد املؤهل ك
جمال التخصص

الفرتة الثانية :من الساعة ( )9صباحاً
اىل الساعة ( )10صباحاً
املكان :إدارة التدريب التقين للبنات
بصالح الدين

مسمى الوظيفة

فين أجه ة حاسب
وشبكات
باملرتبة ()41

املرشحني للدخول للمقابلة
1

فاطمه عيد محود العصباني البلوي

2

هنا صاحل فرحان اخلريي

3

م نه ماوان حممد احلربي

4

عهد ناصر شامان العن ي

5

حصه سليمان حممد الصاحلي

6

مريم صالح صاحل آل باحلارث

7

زينب عبداهلل حممد أبو شيبة

8

نوف امحد حسن الراجح

9

اهلاش امحد عبدالع ي الصائغ

10

دانيا حممد مسفر القرني

مسمى الوظيفة

فين أجه ة حاسب
وشبكات
باملرتبة ()41

املرشحني للدخول للمقابلة
1

غ وى حممد محيد العتييب

2

افنان محد فيصل العجمي

3

رشا حممد حسني القحطاني

4

أبرار حسن موسى الشخص

5

يامسني سعيد مجعان العمري

6

خوله حممد بكر اجلوك

7

أمساء عبداهلل أمحد جبيلي

8

منى حييى ابوطالب قيسي

9

عائشه علي حممد الشهري

10

نوال عبداهلل مسفر اخلثعمي

مسمى الوظيفة

فين أجه ة حاسب
وشبكات
باملرتبة ()41

املرشحني للدخول للمقابلة
1

إميان عبدالوهاب امحد املطلق

2

شروق سلطان سامل املالكي

3

منال علي عبدالع ي املطرودي

4

خلود عائض حممد احلارثي

5

مريم شامي لطفي ابوصابر

6

زهره باقر صاحل القطان

7

سهاش زايد نصار الفقريي

8

شروق حممد صاحل مكي

9

زينب عادل عبدالوهاب القطان

10

بشاير سعود سعيدان احلربي

شرط الوظيفة
دبلوش كلية تقنية ختصص دعم فين
و تقدير املؤهل جيد جدا
مع خ ة ملدة سنتني بعد املؤهل
ك جمال التخصص
أو
دبلوش كلية تقنية ختصص شبكات

موعد ومكان املقابلة
املوعد :يوش الثالثاء (1443/04/25هـ)
الفرتة االوىل :من الساعة ( )8صباحاً
اىل الساعة ( )9صباحاً
املكان :إدارة التدريب التقين للبنات
بصالح الدين

و تقدير املؤهل جيد جدا
مع خ ة ملدة سنتني بعد املؤهل
ك جمال التخصص

شرط الوظيفة
دبلوش كلية تقنية ختصص دعم فين
و تقدير املؤهل جيد جدا
مع خ ة ملدة سنتني بعد املؤهل
ك جمال التخصص
أو
دبلوش كلية تقنية ختصص شبكات

موعد ومكان املقابلة
املوعد :يوش الثالثاء (1443/04/25هـ)
الفرتة الثانية :من الساعة ( )9صباحاً
اىل الساعة ( )10صباحاً
املكان :إدارة التدريب التقين للبنات
بصالح الدين

و تقدير املؤهل جيد جدا
مع خ ة ملدة سنتني بعد املؤهل
ك جمال التخصص

شرط الوظيفة
دبلوش كلية تقنية ختصص دعم فين
و تقدير املؤهل جيد جدا
مع خ ة ملدة سنتني بعد املؤهل
ك جمال التخصص
أو
دبلوش كلية تقنية ختصص شبكات
و تقدير املؤهل جيد جدا
مع خ ة ملدة سنتني بعد املؤهل
ك جمال التخصص

موعد ومكان املقابلة
املوعد :يوش الثالثاء (1443/04/25هـ)
الفرتة الثالثة :من الساعة ( )10صباحاً
اىل الساعة ( )11صباحاً
املكان :إدارة التدريب التقين للبنات
بصالح الدين

