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 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع                         

 االولىالوحدات الدراسية        ARAB103كود ورمز املقرر    التحرير العربي           اسم املقرر               

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

 00:15الى    00:00الوقت:  من     25/03/4110تاريخ:    الثنينايوم :                 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي م

1 
 نورا بنت عبدهللا بن عبدالمحسن النافع  381200549

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1200 بالغاط
 

2 
 حصه بنت فهد بن ناصر الناصر  381201009

اسات االنسانية العلوم والدر -إدارة أعمال  

 1095 بالغاط
 

3 
 ريم بنت محمد بن علي الطواله  381201018

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1199 بالغاط
 

4 
 منال بنت عبدهللا بن عبدالرحمن الداوود  381201474

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1200 بالغاط
 

5 
381201480 

زياد بن خويشان الشالحي جمالء بنت  

 المطيري

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1095 بالغاط
 

6 
 ديم بنت ابراهيم بن سليمان المطير  381201898

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1199 بالغاط
 

7 
 ربى بنت صالح بن محمد الفايز  381201899

راسات االنسانية العلوم والد -إدارة أعمال  

 1199 بالغاط
 

8 
381202343 

تهاني بنت زياد بن خويشان الشالحي  

 المطيري

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1199 بالغاط
 

9 
 هند بنت عبدهللا بن عبدالرحمن الدريويش  381202349

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1095 بالغاط
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 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        ARAB103كود ورمز املقرر    التحرير العربي           اسم املقرر               

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

 00:15الى    00:00الوقت:  من     25/03/4110تاريخ:    الثنينايوم :                 

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي 

10 
 د المقحمدنا بنت عبدالعزيز بن محم  381202358

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1199 االنسانية بالغاط
 

11 
382203120 

بدريه بنت سليمان بن هريسان الرخيمي  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1200 االنسانية بالغاط
 

12 
 منار بنت محمد بن عويد المطيري  382203134

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1200 نسانية بالغاطاال
 

13 
 وضحى بنت محمد بن يحيى اليحيى  382203331

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1200 االنسانية بالغاط
 

14 
 مثايل بنت عبيد بن عبيد المطيري  382203336

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1199 االنسانية بالغاط
 

15 
 د الزيدحصه بنت سلمان بن محم  382203369

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1095 االنسانية بالغاط
 

16 
 روابي بنت فهد بن احمد الدريويش  382203455

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1200 االنسانية بالغاط
 

17 
 رهف بنت عبدهللا بن عبدالرحمن الغنام  382203473

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1095 بالغاط االنسانية
 

18 
 دينا بنت سمير بن عبدهللا السلطان  382203534

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1095 االنسانية بالغاط
 

19 
 مشاعل بنت احمد بن عبدالكريم المسعود  382203597

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1200 االنسانية بالغاط
 

 

 

 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة المجمعة

 

 

 

 

 

 

 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of   Education 

Majmaah University 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعدفي  البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        ARAB103كود ورمز املقرر    التحرير العربي           اسم املقرر               

 و الدراسات اإلنسانية بالغاط      كلية العلومبكلية:                  8-1-21-0معمل :  

 00:15الى    00:00الوقت:  من     25/03/4110تاريخ:    ثنينالايوم :                 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي 

20 
 شهد بنت محمد بن صالح العبداللطيف  382203603

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1199 االنسانية بالغاط
 

21 
 جبيل المطيريفتون بنت بشير بن منور ال  382203671

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1200 االنسانية بالغاط
 

22 
 عنود بنت مهدي بن حسين االسعدي العتيبي  382203682

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1200 االنسانية بالغاط
 

23 
 ريف بنت عبدهللا بن ناصر الطويل  382203716

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1199 نسانية بالغاطاال
 

24 
382203731 

ريميه بنت سلمان بن سليمان البديري  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1200 االنسانية بالغاط
 

25 
 شروق بنت عبيد بن ناحي  المطيري  382203737

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1200 االنسانية بالغاط
 

26 
 خلف بن شحيبان السقياني المطيري ريم بنت  382203760

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1200 االنسانية بالغاط
 

27 
 صالحه بنت مناور بن محسن المطيري  382203769

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1200 االنسانية بالغاط
 

28 
 أمل بنت محمد بن عبدهللا القحطاني  361201231

 -المعلومات اإلدارية إدارة األعمال/نظم  

 1200 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
 

29 
 مواهب بنت صنت بن سعد الزاملي  361201345

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 1200 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
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 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        ARAB103كود ورمز املقرر    التحرير العربي           اسم املقرر               

 و الدراسات اإلنسانية بالغاط      كلية العلومبكلية:                  8-1-21-0معمل :  

 00:15الى    00:00الوقت:  من     25/03/4110تاريخ:    الثنينايوم :                 

 

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي م

30 
 جوزاء بنت سعيد بن محسن المطيري  372201058

العلوم  -نظم المعلومات اإلدارية  

 1200 والدراسات االنسانية بالغاط
 

31 
 ندى بنت عبدالرحمن بن حميد المطيري  372204074

وم والدراسات العل -إدارة أعمال  

 1095 االنسانية بالغاط
 

32 
 شهد بنت راشد بن علي السبهان  382203242

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1199 االنسانية بالغاط
 

33 
 وتين بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الجبر  382203764

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1200 االنسانية بالغاط
 

34 
 اطمه بنت عبدالعزيز بن راشد العريفجف  331202674

إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 1200 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -
 

35 
 أثير بنت فهد بن عبدهللا النافع  361200209

إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 1200 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -
 

36 
 مواهب بنت ناصر بن فويران المطيري  361201123

إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 1200 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -
 

37 
 جواهر بنت سعود بن عبدالعزيز السكران  371200135

العلوم  -نظم المعلومات اإلدارية  

 1200 والدراسات االنسانية بالغاط
 

38 
 هد بن جروان السلطانوجدان بنت ف  371200337

العلوم  -نظم المعلومات اإلدارية  

 1095 والدراسات االنسانية بالغاط
 

39 
 أمجاد بنت عامر بن عبدالعزيز العامر  371200431

العلوم  -نظم المعلومات اإلدارية  

 1200 والدراسات االنسانية بالغاط
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للمقررات عن بعد في االختبارات االلكترونية البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        ARAB103كود ورمز املقرر    التحرير العربي           اسم املقرر               

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

 40:15الى    40:00الوقت:  من     25/03/4110تاريخ:    الثنينايوم :                 

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي 

40 
 منيره بنت محمد بن صالح الحسيان  371200433

العلوم  -نظم المعلومات اإلدارية  

 1095 والدراسات االنسانية بالغاط
 

41 
 نوال بنت مشعل بن عبدهللا السقياني  371200524

العلوم  -المعلومات اإلدارية  نظم 

 1199 والدراسات االنسانية بالغاط
 

42 
 غاليه بنت مسحل بن معتق الحريص  371200693

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1095 االنسانية بالغاط
 

43 
 ساره بنت محمد بن عبدهللا الضبيب  371200739

العلوم  -نظم المعلومات اإلدارية  

 1200 سانية بالغاطوالدراسات االن
 

44 
 ريف بنت احمد بن محمد الزغيبي  371200959

العلوم  -نظم المعلومات اإلدارية  

 1200 والدراسات االنسانية بالغاط
 

45 
 منال بنت صويلح بن سعدي المطيري  371203762

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1095 االنسانية بالغاط
 

46 
 اء بن مسعود المطيريوضحى بنت لف  372201061

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1200 االنسانية بالغاط
 

47 
 لمى بنت محمد بن عبدالرحمن المنيع  372201181

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1199 االنسانية بالغاط
 

48 
 عهود بنت سالم بن عبدهللا بن دعيع  372201271

ت العلوم والدراسا -إدارة أعمال  

 1199 االنسانية بالغاط
 

49 
 وداد بنت مبارك بن عبكي الرشيدي  372201364

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1199 االنسانية بالغاط
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        ARAB103مز املقرر كود ور    التحرير العربي           اسم املقرر               

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

 40:15الى    40:00الوقت:  من     25/03/4110تاريخ:    الثنينايوم :                 

 

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي 

50 
 عبير بنت ابراهيم بن عبدالعزي الهبدان  372205042

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1200 االنسانية بالغاط
 

51 
 ريداء بنت حمدان بن فوزان الحميدي  372205048

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1095 االنسانية بالغاط
 

52 
 ن عبدهللا المسعودريناد بنت زيد ب  382205691

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1199 االنسانية بالغاط
 

53 
 لين بنت محمد بن عقيل العميم  381200391

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1199 االنسانية بالغاط
 

54 
 عهود بنت فهد بن سليمان الحميدي  382203292

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1200 نسانية بالغاطاال
 

55 
 ايناس  أنور  يوسف احمد  381203934

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1200 االنسانية بالغاط
 

56 
 عجايب بنت فهد بن ثربان المهلكي المطيري  382205512

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1200 االنسانية بالغاط
 

57 
 سعود سالم العازميفضية بنت سمير بن م  382205200

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1200 االنسانية بالغاط
 

58 
 احالم بنت سعود بن ناصر السعود العريفج  381201410

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1199 االنسانية بالغاط
 

59 
 مها بنت عبدهللا بن محمد عياده العازمي  382205270

العلوم والدراسات  -ليزية اللغة االنج 

 1095 االنسانية بالغاط
 

 

 


