
 
 جدول اختبارات المسابقات الوظيفية لبندي التشغيل المباشر والمستخدمين

    

 وكالة الجامعة لشؤون الطالبات

هـ3/5/1441  األحد 

 م الوظيفة

 1 مساعد اداري

 إدارة المشاريع بشطر الطالبات

 2 مهندس معماري
    

 وكالة الجامعة لشؤون الطالبات

هـ4/5/1441  اإلثنين 

 م الوظيفة

 1 باحث

 2 مصمم جرافيكس

 3 مصحح لغوي

 4 مراسل مكتبي
    

 مساعدة وكيلة الجامعة للخدمات التعليمية والخدمات المساندة 

هـ5/5/1441  الثالثاء 

 م الوظيفة

 1 مساعد اداري/ مركز دراسات الطفولة

 المركز اإلعالمي بشطر الطالبات

 2 مساعد اداري
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 مركز تقنية المعلومات بشطر الطالبات

هـ6/5/1441  األربعاء 

 م الوظيفة

 1 مطور برامج

 مركز التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد

 2 مطور برامج

 3 محلل نظم

 وكالة الجامعة لشؤون الطالبات

 5 فني دعم

 مساعدة وكيلة الجامعة للخدمات التعليمية والخدمات المساندة 

 6 فني دعم/المركز الطبي الجامعي
    

    

    

 العلوم واآلداب بخليصكلية 

هـ7/5/1441  الخميس 

 م الوظيفة

 1 مساعد اداري

 االداره القانونية بشطر الطالبات

 2 محقق قانوني مساعد
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 (1منوذج )
 

 هـ1441الطالبات على بند التشغيل املباشر للعام تعليمات دخول اختبار املسابقات الوظيفية بشطر 

 قلم رصاص من نوع املتقدمة احضار على جيب HB-2 ةوممحا. 

  اآللة احلاسبة، أو أي آلة تعمل عمل اآللة احلاسبة ألن أسئلة االختبار ال حتتاج هلا للمتقدمة ابستخدامال يسمح. 

  (.2.00)زمن أداء االختبار ساعتان 

    أتكديختبار ملقر اال وعند حضـــور   اختبار املســـابقة الوظيفية لدخول احملدد عد يف املكان واليوم واملو  احرص أن يكون حضـــور 

 .عندها سيسمح لك بدخول قاعة االختبار وتوجيهك للجلوس يف مقعد حمدد لك مسبقا الشروط الالزمة ألدائك االختبار من حتقيق

  سذا حافظل األســـئلة وبداخلها ورقة ابجابة، وهس اســـتمارة تقرأ ابملاســـح الضـــوئس للقاعة ســـتوز ع  املتقدماتبعد اكتمال دخول 

ة املعلومات بتعبئة الوجه األول )صـــــفح املتقدماتالقاعة  ســـــتقوم ابلتمامن م   ةعلى ســـــالمتها. بعد ذلك وبناء  على تعليمات مشـــــرف

ذلك  دبع. تعبئتها كيفية  حول القاعة ةمشـــــرف لتعليمات جيدا اســـــتم   (. ابجابة صـــــفحة)الشـــــخمـــــية( من االســـــتمارة. والوجه ال ا  

 بار عن طريق التضليل على ورقة ابجابة.والبدء ابالخت أوراق األسئلةسيسمح للجمي  بفتح 

   ليأيت من يساعد  من املشرفني أي استفسار أو طلب مساعدة، ما عليك إالا أن ترف  يد    إن كان لديك. 

 ل دائرة ظل ا تأن  املتقدمةوينبغس على  (وخطأ )نعم،ال ج(، والمـــــــــــحنوع االختيار من متعدد )أ، ب،  مجي  أســـــــــــئلة االختبار من

ا ابســت  ،HB-2 احلرف املقابل لإلجابة المــحيحة لكل ســيفال يف ورقة ابجابة بقلم رصــاص من نوع خدام قلم احلرب وال يســمح أبد 

 السائل أو اجلاف.

 م  متنياتنا لكن ابلتوفيق ،،،


