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 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع]

        سلم 012كود ورمز املقرر       اإلسالم وبناء املجتمعاسم املقرر                                            

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

 09:00الى    09:00الوقت:  من     03/08/3439تاريخ:    لخميسيوم :   ا              

 

 

 م
 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

 توقيع

 االنصراف

1 
 شفيا بنت عطاهللا بن حصين القحطاني  1094422548

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 لغاطبا
  

2 

 سحاب بنت سعد بن حمد الحيدان  1101857397

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط

  

3 

 منال بنت صويلح بن سعدي المطيري  1079704951

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط

  

4 

 وضحى بنت لفاء بن مسعود المطيري  1109344927

العلوم والدراسات االنسانية  -ارة أعمال إد 

 47 بالغاط

  

5 

 وجدان بنت فهد بن عبدالعزيز الزومان  1058500438

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط

  

6 

1094462163 

عبير بنت مصلح بن عبدهللا الصالحي  

 الحربي

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 اطبالغ

  

7 

 مشاعل بنت أحمد بن صعب الصعب  1102223672

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط

  

8 

 أفنان بنت محمد بن رشيد الشتيلي  1103143325

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط

  

9 

 لطيفه بنت محمد بن دخيل الفرهود  1103409106

العلوم والدراسات االنسانية  -ة أعمال إدار 

 47 بالغاط

  

11 

 ديم بنت ابراهيم بن سليمان المطير  1102914627

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

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

        سلم 012كود ورمز املقرر       اإلسالم وبناء املجتمعاسم املقرر                                               

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

 09:00الى    09:00الوقت:  من     03/08/3439تاريخ:    لخميسيوم :   ا              

 
 القسم اسم الطالب/ الطالبة معيالرقم الجا

توقيع  الشعبة

 الحضور 

توقيع 

 االنصراف

11 
 ربى بنت صالح بن محمد الفايز  1104240039

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

12 
 هدى بنت سعود بن عبدالعزيز المنيع  1098817503

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 لغاطاالنسانية با
  

13 
1103306641 

هنادي بنت حراب بن موهق اليابسي  

 المطيرى

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

14 
1104689771 

رهف بنت ناصر بن محمد محمد  

 السمحان

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

15 
 ن عبدالرحمن الدريويشهند بنت عبدهللا ب  1103681688

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

16 
 دنا بنت عبدالعزيز بن محمد المقحم  1103766455

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

17 
 نوف بنت صالح بن داود الداود  1100085107

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 نسانية بالغاطاال
  

18 
 ديم بنت علي بن عبدهللا النخيل  1097291734

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

19 
 ساره بنت خالد بن راشد الغفيلي  1092828167

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

21 
 هللا البداحوفاء بنت خالد بن عبد  1105885774

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

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

        سلم 012كود ورمز املقرر       اإلسالم وبناء املجتمعاسم املقرر                                                

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

 09:00الى    09:00الوقت:  من     03/08/3439تاريخ:    لخميسيوم :   ا              

 

 
 

 م
 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

توقيع 

 االنصراف

21 
 غادة بنت عبدالرحمن بن دخيل المنصور  1106340985

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

22 
 ليا بنت ناصر بن مشاري األومير  1110930482

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

23 
 رغد بنت عبدهللا بن عبدالرحمن العتيق  1106121468

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

24 

 نوره بنت احمد بن فهد الجوير  1115768820

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

25 
 رؤى بنت محمد بن سليمان الفنيطل  1105361966

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

26 
 هديل بنت محمد بن سليمان الداود  1105369209

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

27 
1099104505 

افراح بنت مساعد بن خليف المهيمزي  

 الرشيدي

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

28 
 منال بنت عبدهللا بن عبدالرحمن الداوود  1120158264

العلوم والدراسات  -أعمال  إدارة 

 47 االنسانية بالغاط
  

29 
 العنود بنت زيد بن محمد السديري  1104698616

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

31 
1128094339 

شروق بنت عبيد بن ناحي عويد الحريص  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

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

        سلم 012كود ورمز املقرر       اإلسالم وبناء املجتمعاسم املقرر                                             

 بالغاط     نية اإلنساو الدراسات  كلية العلومبكلية:                  0-12-3-5معمل :  

 09:00الى    09:00الوقت:  من     03/08/3439تاريخ:    لخميسيوم :   ا              

 م
 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

توقيع 

 االنصراف

31 
1091058501 

صالحه بنت مناور بن محسن جرمان  

 الحريص المطيري

والدراسات  العلوم -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

32 
 عهود بنت فهد بن سليمان الحميدي  1107657270

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

33 
 رهف بنت عبدهللا بن عبدالرحمن الغنام  1104770290

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

34 
 عمشاء بنت سعود بن شقير خائن  1095243497

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
  

35 
 دالل بنت ماكن بن عبدهللا المطيري  1099646711

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

36 
 بدور بنت سعود بن عواض المطيري  1088679954

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

37 
 ساميه بنت عبدالهادي بن مصلح المطيري  1098677436

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 47 االنسانية بالغاط
  

38 
 نورا  غالم أصغر  أعظم خان  2147319004

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 47 لغاطاالنسانية با
  

39 
 منار  احمد  مهدي البابكري  2150913370

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 47 االنسانية بالغاط
  

41 
 ساره بنت غازي بن مشعان المطيري  1097028573

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
  

41 
 ر بنت ابراهيم بن عبدالعزي الهبدانعبي  1100507753

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

42 
 ابتهال بنت عامر بن علي العامر  1103191597

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
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