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 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

        ARAB103كود ورمز املقرر    التحرير العربي           اسم املقرر                                             

 ط     و الدراسات اإلنسانية بالغا كلية العلومبكلية:                  0-12-1-8معمل :  

 09:00الى    09:00الوقت:  من     07/08/3419تاريخ:    الثنينايوم :                 

 

 

 م
 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

توقيع 

 االنصراف

1 
 لمياء بنت عامر بن صالح العامر  1103588586

العلوم والدراسات االنسانية  -اللغة االنجليزية  

 47 بالغاط
  

2 

 أغادير بنت خلف بن عبد هللا الصقير  1104835580

العلوم والدراسات االنسانية  -اللغة االنجليزية  

 47 بالغاط

  

3 

 رغد بنت محمد بن احمد الطيار  1103521736

العلوم والدراسات االنسانية  -اللغة االنجليزية  

 47 بالغاط

  

4 

 نوره بنت بدر بن ناصر العريفج  1105400590

العلوم والدراسات االنسانية  -اللغة االنجليزية  

 47 بالغاط

  

5 

 شهد بنت راشد بن محماس الصياح العتيبي  1104033970

العلوم والدراسات االنسانية  -اللغة االنجليزية  

 47 بالغاط

  

6 

 الما بنت محمد بن بطيان العمار العازمي  1104628787

العلوم والدراسات االنسانية  -اللغة االنجليزية  

 47 بالغاط

  

7 

 وضحى بنت مساعد بن راشد الرومي  1104756331

العلوم والدراسات االنسانية  -اللغة االنجليزية  

 47 بالغاط

  

8 

 ريم بنت ناهي بن عبدهللا الصابري العازمي  1114263385

العلوم والدراسات االنسانية  -اللغة االنجليزية  

 47 بالغاط

  

9 

 عبير بنت مشعان بن معتق مشعان الحريص  1099535849

راسات االنسانية العلوم والد -اللغة االنجليزية  

 47 بالغاط

  

11 

 أفنان بنت محمد بن رشيد الشتيلي  1103143325

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط
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 رونية للمقررات عن بعدفي االختبارات االلكت البحضور الط كشف توزيع

        ARAB103كود ورمز املقرر    التحرير العربي           اسم املقرر                                             

 و الدراسات اإلنسانية بالغاط      كلية العلومبكلية:                  0-12-1-8معمل :  

 09:00الى    09:00الوقت:  من     07/08/3419يخ: تار   الثنينايوم :                 

 
 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

توقيع 

 االنصراف

11 
 ساره بنت احمد بن عبدالكريم الزنيدي  1107500132

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

12 
 بن عبدالعزيز المنيع هدى بنت سعود  1098817503

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

13 
1103306641 

هنادي بنت حراب بن موهق اليابسي  

 المطيرى

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

14 
 منيره بنت عبدالرحمن بن برجس العمر  1106185950

والدراسات العلوم  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

15 
 نجالء بنت سعود بن عبدهللا الجارهللا  1106254160

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

16 
 حنين بنت صالح بن سمير العضيلة  1105862336

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

17 
 ضي بنت ملفي بن غالب المطيريمو  1102288089

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

18 
 نوف بنت صالح بن داود الداود  1100085107

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

19 
 رهف بنت حمد بن ناصر العويس  1109259059

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 النسانية بالغاطا
  

21 

 وداد بنت غالب بن زائد المطيري  1096340714

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
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 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

        ARAB103كود ورمز املقرر    ر العربي           التحرياسم املقرر                                                

 و الدراسات اإلنسانية بالغاط      كلية العلومبكلية:                  5-3-21-0معمل :  

 09:00الى    09:00الوقت:  من     07/08/3419تاريخ:    الثنينايوم :                 

 

 

 

 

 

 
 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

التوقيع 

 االنصراف

21 
 غدير بنت عبدالرحمن بن ناصر الدويش  1100723087

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

22 
 هله بنت مبارك بن حسين العازمى  1098042904

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

23 
 وفاء بنت خالد بن عبدهللا البداح  1105885774

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

24 
 الما بنت ناصر بن سعد الوهيب  1103541312

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

25 
 ليا بنت ناصر بن مشاري األومير  1110930482

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

26 
 مرام بنت راجح بن جهيم المطيري  1097685232

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

27 
1107846105 

ريما بنت مساعد بن عبدالرحمن راشد  

 الفنيسان

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 لغاطاالنسانية با
  

28 
 شادن بنت سليمان بن محمد العصيمي  1106429366

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

29 
 ريناد بنت علي بن صنيتان الحريص  1116171768

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

31 
 اودهديل بنت محمد بن سليمان الد  1105369209

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

        ARAB103كود ورمز املقرر    التحرير العربي           اسم املقرر                                           

 و الدراسات اإلنسانية بالغاط      كلية العلومبكلية:                  5-3-21-0معمل :  

 09:00الى    09:00الوقت:  من     07/08/3419تاريخ:    الثنينايوم :           

 

 م
 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

التوقيع 

 االنصراف

31 

 ن عبدهللا الدبالنساره بنت سعود ب  1105444085

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

32 

 لطيفة بنت عبدالعزيز بن ناصر الطويل  1121124273

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

33 

1099104505 

افراح بنت مساعد بن خليف المهيمزي  

 الرشيدي

والدراسات العلوم  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

34 

 العنود بنت زيد بن محمد السديري  1104698616

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

35 

 عهود بنت عايض بن عواد المطيري  1094384573

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

36 
 

 نت محمد بن سليمان السكراننوره ب  1078909999

إدارة األعمال/نظم المعلومات  

العلوم والدراسات  -اإلدارية 

 47 االنسانية بالغاط

  

37 
 بشاير بنت حمود بن الحميدي المطيري  1092562774

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

38 
 روان بنت فالح بن منيف المطيري  1092528882

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

39 
 نوف بنت عبدهللا بن نور المطيري  1098638677

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

41 
 ريف بنت عبدهللا بن محمد الجبرين  1099717173

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 47 االنسانية بالغاط
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 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

        ARAB103كود ورمز املقرر    التحرير العربي           اسم املقرر                                          

 ة بالغاط     و الدراسات اإلنساني كلية العلومبكلية:                  5-3-21-0معمل :  

 30:00الى    30:00الوقت:  من     07/08/3419تاريخ:    الثنينايوم :           

 

 
 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

التوقيع 

 االنصراف

41 
 طيف بنت ناصر بن محمد الفوزان  1102850748

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 47 انية بالغاطاالنس
  

42 
 نود بنت فهد بن محمد المطيري  1102306766

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 47 االنسانية بالغاط
  

43 
 مي بنت حسين بن عبدهللا الحسين  1098613142

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 47 االنسانية بالغاط
  

44 

 ن فهد السديريفلوه بنت ناصر ب  1099648253

إدارة األعمال/نظم المعلومات  

العلوم والدراسات  -اإلدارية 

 47 االنسانية بالغاط

  

45 
 روان بنت تركى بن نايف المقهوي  1096039183

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

46 
1098321209 

مرام بنت صالح بن عبدالرحمن صالح  

 أباالصافي

العلوم والدراسات  -ة أعمال إدار 

 47 االنسانية بالغاط
  

47 
 الماس بنت منصور بن محمد المنصور  1103841597

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

 


