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 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

        ENT101كود ورمز املقرر       ريادة األعمالاسم املقرر                                             

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

 09:00الى    09:00الوقت:  من     01/08/1419تاريخ:    الثالثاء يوم :              

 

 

 م
 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

 توقيع

 االنصراف

1 
 ذكرى بنت قاسم بن محمد الملحم  1106838160

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

2 

1094462163 

عبير بنت مصلح بن عبدهللا  

 الصالحي الحربي

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

3 

1106438383 

نورا بنت عبدهللا بن عبدالمحسن  

 النافع

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

4 

1104032238 

 ساره بنت عبدالمحسن بن عبدهللا 

 البدر

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

5 

1102192380 

أطياف بنت عبدالعزيز بن  

 عبدالمحسن الدهام

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

6 

1102223417 

لطيفه بنت عثمان بن عبدالعزيز  

 العبدالوهاب

ت العلوم والدراسا -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

7 

 ديم بنت ابراهيم بن سليمان المطير  1102914627

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

8 

 ربى بنت صالح بن محمد الفايز  1104240039

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

9 

1102828454 

ن عبدالمحسن فاطمه بنت سليمان ب 

 العصيمي

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

11 

1103232557 

سارة بنت محمد بن عبدالمحسن  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

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

        ENT101كود ورمز املقرر       ريادة األعمالاسم املقرر                                          

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

 09:00الى    09:00الوقت:  من     01/08/1419تاريخ:    الثالثاء يوم :              

 
 القسم  

توقيع  الشعبة

 الحضور 

توقيع 

 االنصراف

11 
1104689771 

رهف بنت ناصر بن محمد محمد  

 السمحان

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

12 
 منيره بنت عبدالرحمن بن برجس العمر  1106185950

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

13 
1085170312 

تهاني بنت زياد بن خويشان الشالحي  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

14 
 هند بنت عبدهللا بن عبدالرحمن الدريويش  1103681688

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

15 
 ان البهاللريما بنت راشدبن بن سليم  1104632870

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

16 
 فايزه بنت سليمان بن هريسان المطيري  1095016042

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

17 
 فتون بنت فهد بن سعود العنقري  1092784022

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط االنسانية
  

18 
 الما بنت ناصر بن سعد الوهيب  1103541312

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

19 
 حصه بنت فهد بن ناصر الناصر  1103144778

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

21 

 ريم بنت محمد بن علي الطواله  1105290710

العلوم والدراسات  -رة أعمال إدا 

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

        ENT101كود ورمز املقرر       ريادة األعمالاسم املقرر                                          

 بالغاط     اإلنسانية و الدراسات  كلية العلومبكلية:                  0-12-3-5معمل :  

 09:00الى    09:00الوقت:  من     01/08/1419تاريخ:    الثالثاء يوم :              

 

 

 م
 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

توقيع 

 االنصراف

21 
 صريناد بنت علي بن صنيتان الحري  1116171768

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

22 
 رؤى بنت محمد بن سليمان الفنيطل  1105361966

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

23 
 رانيا بنت الهاب بن بدر البلي  1105411787

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

24 
 ساره بنت سعود بن عبدهللا الدبالن  1105444085

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

25 

 منال بنت عبدهللا بن عبدالرحمن الداوود  1120158264

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

26 

1092532041 

حي جمالء بنت زياد بن خويشان الشال 

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

27 

 ليله بنت مشعل بن فتيل المطيري  1084130085

إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -

  

28 

 عهود بنت ماطر بن بطي المطيري  1092300928

لمعلومات اإلدارية إدارة األعمال/نظم ا 

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -

  

29 

 ندى بنت محمد بن عبدهللا المطيري  1094324769

إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -

  

31 

 هيله بنت عبدالمحسن بن محمد المسعود  1056526450

المعلومات اإلدارية إدارة األعمال/نظم  

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

        ENT101كود ورمز املقرر       ريادة األعمالاسم املقرر                                              

 بالغاط     اإلنسانية و الدراسات  كلية العلومبكلية:                  0-12-3-5معمل :  

 09:00الى    09:00الوقت:  من     01/08/1419تاريخ:    الثالثاء يوم :              

 م
 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

توقيع 

 االنصراف

31 

 أفراح بنت مشعل بن فتيل المطيري  1090525047

إدارة األعمال/نظم المعلومات  

العلوم والدراسات  -اإلدارية 

 47 االنسانية بالغاط

  

32 

 عمشاء بنت سعود بن شقير خائن  1095243497

إدارة األعمال/نظم المعلومات  

العلوم والدراسات  -اإلدارية 

 47 االنسانية بالغاط

  

33 

1099275156 

ندى بنت عبدالرحمن بن حميد  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

34 

 ريم بنت صلف بن حبيليص العتيبي  1100709102

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

35 

 أالء بنت علي بن ناصر البرغش  1074811991

م والدراسات العلو -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

36 
 

1093205886 

منال بنت شداد بن محسن العصيمي  

 العتيبي

إدارة األعمال/نظم المعلومات  

العلوم والدراسات  -اإلدارية 

 47 االنسانية بالغاط

  

37 

 ساره بنت ناصر بن عبدهللا الجبرين  1092801776

إدارة األعمال/نظم المعلومات  

العلوم والدراسات  -اإلدارية 

 47 االنسانية بالغاط

  

38 

 منى  محمد  محمود جمعة  2151997489

إدارة األعمال/نظم المعلومات  

العلوم والدراسات  -اإلدارية 

 47 االنسانية بالغاط

  

39 

1097028573 

ساره بنت غازي بن مشعان  

 المطيري

إدارة األعمال/نظم المعلومات  

اسات العلوم والدر -اإلدارية 

 47 االنسانية بالغاط

  

41 

 ساره بنت ناشي بن دخيل ال جويهل  1085295622

إدارة األعمال/نظم المعلومات  

العلوم والدراسات  -اإلدارية 

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

        ENT101كود ورمز املقرر       ريادة األعمالاسم املقرر                                             

 و الدراسات اإلنسانية بالغاط      كلية العلومبكلية:                  0-12-3-5معمل :  

 10:00الى    10:00الوقت:  من     01/08/1419تاريخ:    الثالثاء يوم :              

 

 

 
 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

توقيع 

 االنصراف

41 
 ربى بنت مزيد بن محمد العصيمي  1094353347

إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -
  

42 
 لمى بنت محمد بن سليمان الطيار  1095317499

ة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية إدار 

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -
  

43 
 غيداء بنت مطلق بن علي العصيمي  1096296064

إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -
  

44 
 مواهب بنت ناصر بن فويران المطيري  1101144093

ألعمال/نظم المعلومات اإلدارية إدارة ا 

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -
  

45 
 شهد بنت محمد بن احمد الطيار  1093613758

إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -
  

46 
 أثير بنت فهد بن عبدهللا النافع  1097968190

نظم المعلومات اإلدارية إدارة األعمال/ 

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -
  

47 
 ريم بنت ناصر بن عثمان العبدهللا  1105607616

إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -
  

48 
 رغد بنت محمد بن سعد الحصين  1094669130

علومات اإلدارية إدارة األعمال/نظم الم 

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -
  

48 
1090990449 

وضحى بنت براك بن عبدالمحسن  

 العصيمي

إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -
  

51 
 سماهر بنت عبدهللا بن محمد الفريح  1094607502

لمعلومات اإلدارية إدارة األعمال/نظم ا 
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51 
 ابتسام بنت بجاد بن حماد المطيري  1095183644

إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  
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52 
 ديم بنت سليمان بن عبدالعزيز البهالل  1095466080

إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  
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53 
 ريم بنت عبدالرحمن بن عبدالمحسن الحصين  1096422470

إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  
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54 
 أمجاد بنت سعود بن عبدالعزيز الوشيل  1098240896

إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  
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55 
 روان بنت داود بن سليمان الجبر  1092704061

إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  
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56 
 ساره بنت محمد بن ابراهيم السهيل  1098030875

إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  
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57 
 نوره بنت عبدالعزيز بن مناحي الدغيشم  1094985585

إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -
  

58 
 اسراء بنت عبدالعزيز بن سليمان الرشيد  1092707494

إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  
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59 
 اسماء  غالم  اكبر .  2131332005
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61 
 والء  خالد  محمود ابورياله  2121150938

إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  
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