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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

        MGT110كود ورمز املقرر      مهارات االتصالاسم املقرر                                              

 و الدراسات اإلنسانية بالغاط      كلية العلومبكلية:                  8-2-21-0معمل :  

 90:09الى    90:99الوقت:  من     90/98/3410تاريخ:    األربعاءيوم :               

 

 

 

 م
 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

 توقيع

 االنصراف

1 
1079704951 

منال بنت صويلح بن سعدي  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

2 

 ساره بنت خالد بن راشد الغفيلي  1092828167

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

3 

 دانه بنت صامل بن منيف السهلي  1105616526

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

4 

1106760752 

دينابنت بنت سمير بن عبدهللا  

 السلطان

العلوم والدراسات  -أعمال إدارة  

 47 االنسانية بالغاط

  

5 

1082925320 

مشاعل بنت احمد بن عبدالكريم  

 المسعود

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

6 

1118284932 

فتون بنت بشير بن منور الجبيل  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

7 

 رهف بنت مذيكر بن فايز المطيري  1105878365

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

8 

1129132880 

عنود بنت مهدي بن حسين االسعدي  

 العتيبي

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

9 

1103493563 

مرام بنت محمد بن عبدالرحمن  

 يالعصيم

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

11 

1099466847 

بشاير بنت عبدهللا بن محمد  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

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

        MGT110كود ورمز املقرر      مهارات االتصالاسم املقرر                                           

 و الدراسات اإلنسانية بالغاط      كلية العلومبكلية:                  8-2-21-0معمل :  

 90:09الى    90:99الوقت:  من     90/98/3410تاريخ:    األربعاءيوم :               

 

 
 القسم سم الطالب/ الطالبةا الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

توقيع 

 االنصراف

11 
 ريف بنت عبدهللا بن ناصر الطويل  1103053581

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

12 
 ساره بنت محمد بن عبدهللا العمر  1103136683

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

13 
1106811001 

ريميه بنت سلمان بن سليمان البديري  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

14 
1128094339 

شروق بنت عبيد بن ناحي عويد الحريص  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

15 
1101763082 

ف بن شحيبان السقياني ريم بنت خل 

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

16 
 وتين بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الجبر  1121631772

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

17 
1091058501 

صالحه بنت مناور بن محسن جرمان  

 الحريص المطيري

العلوم والدراسات  -أعمال  إدارة 

 47 االنسانية بالغاط
  

18 
 حنان بنت محمد بن صالح العمر  1092468105

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

19 
1099630236 

شذى بنت حمدان بن فازع المسيفر  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

21 

1106572629 

نوره بنت مقبل بن جدعان مضحي  

 المحلسي المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

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

        MGT110كود ورمز املقرر      مهارات االتصالاسم املقرر                                                

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

 90:09الى    90:99الوقت:  من     90/98/3410تاريخ:    األربعاءيوم :               

 
 

 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي
توقيع  الشعبة

 لحضور ا

توقيع 

 االنصراف

21 
1103961585 

ميعاد بنت حمود بن مناور جديع الفهيدي  

 الحربي

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

22 
 أميرة بنت علي بن هـليل المطيريرى  1100625779

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

23 
 ير بنت عبدهللا بن محمد المطيريغد  1105477895

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

24 
 شهد بنت محمد بن صالح العبداللطيف  1104689136

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

25 
 سمية  عصام  محمود صالح  2144584667

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

26 
 وصايف بنت فهاد بن عماش المطيري  1080325309

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

27 
 منار بنت غانم بن وعالن المطيري  1095092902

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

28 
1104241789 

بدريه بنت سليمان بن هريسان الرخيمي  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

29 
 منار بنت محمد بن عويد المطيري  1112973712

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

31 
 قيانمنيره بنت جزاء بن تركي بن س  1104632904

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

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

        MGT110كود ورمز املقرر      مهارات االتصالاسم املقرر                                            

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

 90:09الى    90:99الوقت:  من     90/98/3410تاريخ:    األربعاءيوم :               

 

 م
 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

توقيع 

 االنصراف

31 

 ن ناصر السقيانيشويهينه بنت جازي ب  1100833928

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

32 

 شهد بنت راشد بن علي السبهان  1100928827

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

33 

1106018581 

شادن بنت متعب بن ذعار الحلفي  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 نسانية بالغاطاال

  

34 

 أثير بنت عبدالرحمن بن علي المخضب  1102627666

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

35 

 وضحى بنت محمد بن يحيى اليحيى  1101921573

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

36 
 1105290215 

عويد العضيله مثايل بنت عبيد بن  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

37 

 حصه بنت سلمان بن محمد الزيد  1103732663

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

38 

 اريوف بنت تركي بن مزيد السقياني  1106253782

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 نسانية بالغاطاال

  

39 

 روابي بنت فهد بن احمد الدريويش  1102193362

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

41 

1102489950 

فرح بنت محمد بن مطر الجبيري  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعدفي  البحضور الط كشف توزيع

        MGT110كود ورمز املقرر      مهارات االتصالاسم املقرر                                              

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

 39:09الى    39:99الوقت:  من     90/98/3410تاريخ:    ءاألربعايوم :               

 
 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

توقيع 

 االنصراف

41 
 رهف بنت عبدهللا بن عبدالرحمن الغنام  1104770290

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

42 
 بنت منيف بن موسي المطيري نجاح  1104240302

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

43 

 هيا بنت خالد بن بطيان العازمي  1096370794

إدارة األعمال/نظم المعلومات  

العلوم والدراسات  -اإلدارية 

 47 االنسانية بالغاط

  

44 
1103822316 

عجائب بنت ناصر بن ضويحي الجفيران  

 سهليال

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

45 
1121479032 

مها بنت ذياب بن عيد الضباطي  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

46 
1098321209 

مرام بنت صالح بن عبدالرحمن صالح  

 أباالصافي

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 النسانية بالغاطا
  

47 
1102879374 

وجدان بنت مشعان بن سمير المشرافي  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

48 
 الماس بنت منصور بن محمد المنصور  1103841597

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

 


