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 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

        سلم 013كود ورمز املقرر       النظام االقتصادي في اإلسالماسم املقرر                                        

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

 89:08الى    89:88الوقت:  من     80/80/3419تاريخ:     لثالثاءيوم : ا              

 

 

 م
 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

 توقيع

 االنصراف

1 
 هياء بنت ثربان بن مانع المطيري  1097577728

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط
  

2 

 مشاعل بنت جبر بن مطر العنزي  1123900035

ات االنسانية العلوم والدراس -إدارة أعمال  

 47 بالغاط

  

3 

 نجود بنت علي بن عوض المطيري  1098950502

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط

  

4 

 لمياء بنت علي بن ابراهيم الصعب  1101992160

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط

  

5 

 الرحمن الطوالهسمر بنت فراج بن عبد  1100310059

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط

  

6 

 هديل بنت فهد بن احمد الفالح  1102866215

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط

  

7 

 منيره بنت محمد بن صالح الحسيان  1101377222

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 لغاطبا

  

8 

 سلمى بنت سالم بن سبيل العازمي  1096319411

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط

  

9 

 فايزه بنت سليمان بن هريسان المطيري  372201324

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط

  

11 

 ىمها بنت ماجد بن مناور المطير  1105253577

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

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

        سلم 013كود ورمز املقرر       النظام االقتصادي في اإلسالمر اسم املقر                                           

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

 89:08الى    89:88الوقت:  من     80/80/3419تاريخ:     لثالثاءيوم : ا              

 

 
 القسم الب/ الطالبةاسم الط الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

توقيع 

 االنصراف

11 
 موضي بنت ملفي بن غالب المطيري  1102288089

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

12 
 وعد بنت موسم بن سلطان العتيبي  1105871220

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

13 
 وداد بنت مبارك بن عبكي الرشيدي  1097857120

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

14 
 لمى بنت محمد بن عبدالرحمن المنيع  1101288551

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

15 
 ديم بنت علي بن عبدهللا النخيل  1097291734

العلوم والدراسات  -عمال إدارة أ 

 47 االنسانية بالغاط
  

16 
 رهف بنت حمد بن ناصر العويس  372201060

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

17 
 فتون بنت فهد بن سعود العنقري  1092784022

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

18 
 وداد بنت غالب بن زائد المطيري  1096340714

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

19 
 غدير بنت عبدالرحمن بن ناصر الدويش  1100723087

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

21 

 مرام بنت راجح بن جهيم المطيري  1097685232

والدراسات  العلوم -إدارة أعمال  

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

        سلم 013كود ورمز املقرر       النظام االقتصادي في اإلسالماسم املقرر                                        

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

 89:08الى    89:88الوقت:  من     80/80/3419تاريخ:     لثالثاءيوم : ا              

 م
 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

توقيع 

 االنصراف

21 
 غاليه بنت مسحل بن معتق الحريص  1092817996

العلوم والدراسات  -ارة أعمال إد 

 47 االنسانية بالغاط
  

22 
1128094339 

شروق بنت عبيد بن ناحي عويد  

 الحريص المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط
  

23 

 منار بنت غانم بن وعالن المطيري  1095092902

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 اطاالنسانية بالغ

  

24 

 عهود بنت عايض بن عواد المطيري  1094384573

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

25 

 منيره بنت جزاء بن تركي بن سقيان  1104632904

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

26 

 انيشويهينه بنت جازي بن ناصر السقي  1100833928

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

27 

1106018581 

شادن بنت متعب بن ذعار الحلفي  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

28 

 عهود بنت فهد بن سليمان الحميدي  1107657270

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 لغاطاالنسانية با

  

29 

 اريوف بنت تركي بن مزيد السقياني  1106253782

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 47 االنسانية بالغاط

  

31 

 نوره بنت محمد بن سليمان السكران  1078909999

إدارة األعمال/نظم المعلومات  

العلوم والدراسات  -اإلدارية 

 47 االنسانية بالغاط
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البر الطحضو  كشف توزيع

        سلم 013كود ورمز املقرر       النظام االقتصادي في اإلسالماسم املقرر                                           

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

 89:08الى    89:88الوقت:  من     80/80/3419تاريخ:     لثالثاءيوم : ا              

 

 
 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

توقيع 

 االنصراف

31 
1093039517 

منيره بنت صلف بن  

 حبيليص العتيبي

العلوم  -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 اسات االنسانية بالغاطوالدر
  

32 
1094791751 

مواهب بنت صنت بن سعد  

 الزاملي

العلوم  -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 والدراسات االنسانية بالغاط
  

33 
1091476299 

احالم بنت محمد بن سعد  

 الدين االنصاري

العلوم  -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 والدراسات االنسانية بالغاط
  

34 
1099646711 

دالل بنت ماكن بن عبدهللا  

 المطيري

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط
  

35 
1099275156 

ندى بنت عبدالرحمن بن  

 حميد المطيري

لدراسات االنسانية العلوم وا -إدارة أعمال  

 47 بالغاط
  

36 
 1104176456 

شهد بنت احمد بن بطيان  

 العازمي

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط

  

37 
1098751744 

عهود بنت سالم بن عبدهللا  

 بن دعيع

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط
  

38 
1100709102 

ت صلف بن حبيليص ريم بن 

 العتيبي

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط
  

39 
1102222500 

ريما بنت فالح بن عبيدهللا  

 الحربي

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط
  

41 
1108674068 

جوزاء بنت سعيد بن محسن  

 المطيري

سات االنسانية العلوم والدرا -إدارة أعمال  

 47 بالغاط
  

41 
1088679954 

بدور بنت سعود بن عواض  

 المطيري

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط
  

42 
1092528882 

روان بنت فالح بن منيف  

 المطيري

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط
  

43 
1074811991 

ن ناصر أالء بنت علي ب 

 البرغش

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

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

        سلم 013كود ورمز املقرر       النظام االقتصادي في اإلسالماسم املقرر                                         

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

 38:08الى    38:88الوقت:  من     80/80/3419تاريخ:     لثالثاءيوم : ا             

 

 
 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

توقيع 

 االنصراف

44 
1098638677 

بنت عبدهللا بن نور نوف  

 المطيري

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط
  

44 
1092885183 

عبير بنت فالح بن غازي  

 الميموني

العلوم والدراسات االنسانية  -اللغة االنجليزية  

 47 بالغاط
  

44 
 1102850748 

طيف بنت ناصر بن محمد  

 الفوزان

لوم والدراسات االنسانية الع -اللغة االنجليزية  

 47 بالغاط

  

44 
1102306766 

نود بنت فهد بن محمد  

 المطيري

العلوم والدراسات االنسانية  -اللغة االنجليزية  

 47 بالغاط
  

48 
1129132781 

خلود بنت مهدي بن حسين  

 العتيبي

العلوم والدراسات االنسانية  -اللغة االنجليزية  

 47 بالغاط
  

49 
2150913370 

منار  احمد  مهدي  

 البابكري

العلوم والدراسات االنسانية  -اللغة االنجليزية  

 47 بالغاط
  

51 
1076324969 

فاطمه بنت عبدالعزيز بن  

 راشد العريفج

العلوم  -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 والدراسات االنسانية بالغاط
  

51 
1085295622 

ل ساره بنت ناشي بن دخي 

 ال جويهل

العلوم  -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 والدراسات االنسانية بالغاط
  

52 
1095317499 

لمى بنت محمد بن سليمان  

 الطيار

العلوم  -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 والدراسات االنسانية بالغاط
  

53 
1101144093 

مواهب بنت ناصر بن  

 المطيريفويران 

العلوم  -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 والدراسات االنسانية بالغاط
  

54 
1097968190 

أثير بنت فهد بن عبدهللا  

 النافع

العلوم  -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 والدراسات االنسانية بالغاط
  

55 
1105607616 

ريم بنت ناصر بن عثمان  

 هللاالعبد

العلوم  -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 والدراسات االنسانية بالغاط
  

56 
 1094669130 

رغد بنت محمد بن سعد  

 الحصين

العلوم  -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 والدراسات االنسانية بالغاط
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 القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي

توقيع  الشعبة

 الحضور 

توقيع 

 االنصراف

57 
1090990449 

وضحى بنت براك بن  

 عبدالمحسن العصيمي

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
  

58 
1096933476 

حنين بنت عامر بن علي  

 العامر

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
  

59 
1088962970 

نوف بنت علي بن ابراهيم  

 الصعب

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
  

61 
1095688790 

دور بنت عبدالمحسن بن ب 

 حسين الحشيبري

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
  

61 
1099648253 

فلوه بنت ناصر بن فهد  

 السديري

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
  

62 
1098240896 

جاد بنت سعود بن أم 

 عبدالعزيز الوشيل

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
  

63 
1092704061 

روان بنت داود بن سليمان  

 الجبر

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
  

64 
1078311329 

ره بنت سعود بن عبدهللا ناد 

 المطيري

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
  

65 
 والء  خالد  محمود ابورياله  2121150938

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 47 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
  

66 
1096039183 

تركى بن نايف  روان بنت 

 المقهوي

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 47 بالغاط
  

 


