
 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة المجمعة

 

 

 

 

 

 

 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of   Education 

Majmaah University 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

        سلم 101كود ورمز املقرر       املدخل الى الثقافه االسالميةاسم املقرر                                         

 غاط     بالاإلنسانية و الدراسات  كلية العلومبكلية:                  0-12-1-8معمل :  

 09:00الى    09:00الوقت:  من     02/08/3419تاريخ:    ألربعاءايوم :                 

 

 

 م
 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

 توقيع

 االنصراف

1 
 لمياء بنت عامر بن صالح العامر  1103588586

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 47 انية بالغاطاالنس
  

2 

 أغادير بنت خلف بن عبد هللا الصقير  1104835580

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 47 االنسانية بالغاط

  

3 

 رغد بنت محمد بن احمد الطيار  1103521736

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 47 االنسانية بالغاط

  

4 

1104033970 

ن محماس الصياح شهد بنت راشد ب 

 العتيبي

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 47 االنسانية بالغاط

  

5 

 الما بنت محمد بن بطيان العمار العازمي  1104628787

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 47 االنسانية بالغاط

  

6 

 وضحى بنت مساعد بن راشد الرومي  1104756331

العلوم والدراسات  - اللغة االنجليزية 

 47 االنسانية بالغاط

  

7 

1114263385 

ريم بنت ناهي بن عبدهللا الصابري  

 العازمي

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 47 االنسانية بالغاط

  

8 

1099535849 

عبير بنت مشعان بن معتق مشعان  

 الحريص

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 47 لغاطاالنسانية با

  

9 

 شفيا بنت عطاهللا بن حصين القحطاني  1094422548

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط

  

11 

 صبرية بنت سالمه بن داموك الرشيدي  1069379392

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط
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 االلكترونية للمقررات عن بعدفي االختبارات  البحضور الط كشف توزيع

        سلم 101كود ورمز املقرر       املدخل الى الثقافه االسالميةاسم املقرر                                           

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

 09:00الى    09:00الوقت:  من     02/08/3419تاريخ:    ربعاءألايوم :                 

 
 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

توقيع 

 االنصراف

11 
 سحاب بنت سعد بن حمد الحيدان  1101857397

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

12 
 مشعل بن راضي المطيري ضيحه بنت  1042984920

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

13 
 حصه بنت فهد بن عبدالكريم العليوي  1100424678

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

14 
 لطيفه بنت محمد بن دخيل الفرهود  1103409106

ت العلوم والدراسا -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

15 
 ساره بنت احمد بن عبدالكريم الزنيدي  1107500132

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

16 
1102223417 

لطيفه بنت عثمان بن عبدالعزيز  

 العبدالوهاب

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

17 
1085170312 

تهاني بنت زياد بن خويشان الشالحي  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

18 
 لولوه بنت عبدالرحمن بن احمد النخيالن  1103747398

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

19 
 دنا بنت عبدالعزيز بن محمد المقحم  1103766455

العلوم والدراسات  -ة أعمال إدار 

 47 االنسانية بالغاط
  

21 

 نجالء بنت سعود بن عبدهللا الجارهللا  1106254160

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

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

        سلم 101كود ورمز املقرر       املدخل الى الثقافه االسالميةاسم املقرر                                          

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

 09:00الى    09:00الوقت:  من     02/08/3419تاريخ:    ألربعاءايوم :                 

 

 

 

 م
 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

توقيع 

 االنصراف

21 
 حنين بنت صالح بن سمير العضيلة  1105862336

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

22 
 غادة بنت عبدالرحمن بن دخيل المنصور  1106340985

ات العلوم والدراس -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

23 
1107846105 

ريما بنت مساعد بن عبدالرحمن راشد  

 الفنيسان

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

24 
 شادن بنت سليمان بن محمد العصيمي  1106429366

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

25 

 طيفة بنت عبدالعزيز بن ناصر الطويلل  1121124273

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

26 

1092532041 

جمالء بنت زياد بن خويشان الشالحي  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

27 

 دانه بنت صامل بن منيف السهلي  1105616526

العلوم والدراسات  - إدارة أعمال 

 47 االنسانية بالغاط

  

28 

 دينابنت بنت سمير بن عبدهللا السلطان  1106760752

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

29 

 مشاعل بنت احمد بن عبدالكريم المسعود  1082925320

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

31 

 فتون بنت بشير بن منور الجبيل المطيري  1118284932

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

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

        سلم 101كود ورمز املقرر       املدخل الى الثقافه االسالميةاسم املقرر                                        

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

 09:00الى    09:00الوقت:  من     02/08/3419تاريخ:    ألربعاءايوم :                 

 

 

 م
 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

توقيع 

 االنصراف

31 

 رهف بنت مذيكر بن فايز المطيري  1105878365

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 االنسانية بالغاط

47   

32 

 مرام بنت محمد بن عبدالرحمن العصيمي  1103493563

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 االنسانية بالغاط

47   

33 

 هللا بن محمد المطيريبشاير بنت عبد  1099466847

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 االنسانية بالغاط

47   

34 

 ريف بنت عبدهللا بن ناصر الطويل  1103053581

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

35 

 ساره بنت محمد بن عبدهللا العمر  1103136683

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 النسانية بالغاطا

  

36 
 1106811001 

ريميه بنت سلمان بن سليمان البديري  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

37 

1101763082 

ريم بنت خلف بن شحيبان السقياني  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

38 

 وتين بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الجبر  1121631772

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

39 

1099630236 

شذى بنت حمدان بن فازع المسيفر  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

41 

1106572629 

نوره بنت مقبل بن جدعان مضحي  

 طيريالمحلسي الم

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

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

        سلم 101كود ورمز املقرر       املدخل الى الثقافه االسالميةاسم املقرر                                            

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

 30:00الى    30:00الوقت:  من     02/08/3419تاريخ:    ألربعاءايوم :                 

 

 

 

 

 م
 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

توقيع 

 االنصراف

41 
1103961585 

نت حمود بن مناور جديع الفهيدي ميعاد ب 

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -إدارة أعمال   الحربي
  

   47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -إدارة أعمال   أميرة بنت علي بن هـليل المطيريرى  1100625779 42

   47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -إدارة أعمال   غدير بنت عبدهللا بن محمد المطيري  1105477895 43

   47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -إدارة أعمال   شهد بنت محمد بن صالح العبداللطيف  1104689136 44

   47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -إدارة أعمال   وصايف بنت فهاد بن عماش المطيري  1080325309 45

46 
 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -إدارة أعمال   منار بنت محمد بن عويد المطيري  1112973712 

  

   47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -إدارة أعمال   شهد بنت راشد بن علي السبهان  1100928827 47

   47 وم والدراسات االنسانية بالغاطالعل -إدارة أعمال   أثير بنت عبدالرحمن بن علي المخضب  1102627666 48

   47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -إدارة أعمال   مثايل بنت عبيد بن عويد العضيله المطيري  1105290215 49

   47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -إدارة أعمال   حصه بنت سلمان بن محمد الزيد  1103732663 51

   47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -إدارة أعمال   روابي بنت فهد بن احمد الدريويش  1102193362 51

   47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -إدارة أعمال   فرح بنت محمد بن مطر الجبيري المطيري  1102489950 52

   47 علوم والدراسات االنسانية بالغاطال -إدارة أعمال   نجاح بنت منيف بن موسي المطيري  1104240302 53
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