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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        HAF101كود ورمز املقرر       اساسيات الصحة واللياقةاسم املقرر               

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

 00:20الى    00:00الوقت:  من     42/03/4220تاريخ:    األحديوم :               

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي م

1 
 نوره بنت هالل بن هليل المطيري  352201575

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 1099 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
 

2 
 لطيفه بنت محمد بن دخيل الفرهود  381200368

ت االنسانية العلوم والدراسا -إدارة أعمال  

 1099 بالغاط
 

3 
 ساره بنت احمد بن عبدالكريم الزنيدي  381200379

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1099 بالغاط
 

4 
 وفاء بنت خالد بن عبدهللا البداح  381202377

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1204 بالغاط
 

5 
381202438 

اعد بن خليف المهيمزي افراح بنت مس 

 الرشيدي

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1099 بالغاط
 

6 
 غدير بنت عبدهللا بن محمد المطيري  382203054

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1203 بالغاط
 

7 
 منار بنت محمد بن عويد المطيري  382203134

راسات االنسانية العلوم والد -إدارة أعمال  

 1203 بالغاط
 

8 
 منيره بنت جزاء بن تركي بن سقيان  382203227

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1204 بالغاط
 

9 
 شويهينه بنت جازي بن ناصر السقياني  382203240

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1204 بالغاط
 

11 
382203279 

متعب بن ذعار الحلفي  شادن بنت 

 المطيري

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1204 بالغاط
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        HAF101كود ورمز املقرر       اساسيات الصحة واللياقةر اسم املقر               

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

 00:20الى    00:00الوقت:  من     42/03/4220تاريخ:    األحديوم :               

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة جامعيالرقم ال م

11 
 اريوف بنت تركي بن مزيد السقياني  382203373

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1204 بالغاط
 

12 
382203462 

فرح بنت محمد بن مطر الجبيري  

 المطيري

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1204 بالغاط
 

13 
 دانه بنت صامل بن منيف السهلي  382203530

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1099 بالغاط
 

14 
 رهف بنت مذيكر بن فايز المطيري  382203679

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1203 بالغاط
 

15 
 مرام بنت محمد بن عبدالرحمن العصيمي  382203710

العلوم والدراسات االنسانية  -عمال إدارة أ 

 1203 بالغاط
 

16 
 بشاير بنت عبدهللا بن محمد المطيري  382203713

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1203 بالغاط
 

17 
 ساره بنت محمد بن عبدهللا العمر  382203718

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1204 بالغاط
 

18 
 صالحه بنت مناور بن محسن المطيري  382203769

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1204 بالغاط
 

19 
382203824 

ميعاد بنت حمود بن مناور جديع الفهيدي  

 الحربي

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1099 بالغاط
 

21 
 يرىأميرة بنت علي بن هـليل المطير  382203832

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1203 بالغاط
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        HAF101كود ورمز املقرر       اساسيات الصحة واللياقةاسم املقرر               

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

 00:20الى    00:00الوقت:  من     42/03/4220تاريخ:    األحديوم :               

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي م

21 
 نجاح بنت منيف بن موسي المطيري  382204466

العلوم والدراسات االنسانية  -عمال إدارة أ 

 1203 بالغاط
 

22 
 سمية  عصام  محمود صالح  382205554

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1099 بالغاط
 

23 
 لمى بنت علي بن عبدالرحمن العامر  391203122

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1203 بالغاط
 

24 
 اضواء بنت حمد بن أحمد الحبيس  391203176

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1099 بالغاط
 

25 
 الدانه بنت مجاهد بن راشد الدغيشم  361201065

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 1099 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
 

26 
 وسىروان بنت سعود بن عبدهللا الم  362200095

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 1099 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
 

27 
 سحاب بنت سعد بن حمد الحيدان  371200834

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1099 بالغاط
 

28 
 جوزاء بنت سعيد بن محسن المطيري  372201058

العلوم  -نظم المعلومات اإلدارية  

 1204 والدراسات االنسانية بالغاط
 

29 
 فتون بنت فهد بن سعود العنقري  372201304

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1203 بالغاط
 

31 
 دالل بنت ماكن بن عبدهللا المطيري  372204067

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1203 الغاطب
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        HAF101كود ورمز املقرر       اساسيات الصحة واللياقةاسم املقرر               

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

 00:20الى    00:00الوقت:  من     42/03/4220تاريخ:    األحديوم :               

 

 

 

 

 

 

 

31 
381200541 

عبير بنت مصلح بن عبدهللا الصالحي  

 الحربي

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1204 بالغاط
 

32 
 غادة بنت عبدالرحمن بن دخيل المنصور  381202445

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1099 بالغاط
 

33 
 منار بنت غانم بن وعالن المطيري  382205407

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1204 بالغاط
 

34 
 فاطمه بنت خلف بن عبد هللا الصقير  351202264

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 1099 راسات االنسانية بالغاطالعلوم والد
 

35 
 حصه بنت عبدالرحمن بن سليمان العتيق  351205210

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 1099 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
 

36 
 دانه بنت عبدهللا بن عبدالمحسن المالء  361200994

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 1099 م والدراسات االنسانية بالغاطالعلو
 

37 
 ريماء بنت عبدالعزيز بن سليمان الحمدان  361201029

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 1099 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
 

38 
361201493 

بدور بنت عبدالمحسن بن حسين  

 الحشيبري

 - إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية 

 1099 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
 

39 
 فلوه بنت ناصر بن فهد السديري  361201512

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 1099 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
 

41 
 حنين بنت عامر بن علي العامر  362200538

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 1099 والدراسات االنسانية بالغاط العلوم
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        HAF101كود ورمز املقرر       اساسيات الصحة واللياقةاسم املقرر               

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

 40:20الى    40:00الوقت:  من     42/03/4220تاريخ:    األحديوم :               

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي م

41 
 نجود بنت علي بن عوض المطيري  371200660

انية العلوم والدراسات االنس -إدارة أعمال  

 1099 بالغاط
 

42 
 رهف بنت حمد بن ناصر العويس  372201060

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1204 بالغاط
 

43 
 نوف بنت صالح بن داود الداود  372201129

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1203 بالغاط
 

44 
 يموضي بنت ملفي بن غالب المطير  372201228

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1099 بالغاط
 

45 
 وداد بنت غالب بن زائد المطيري  372201338

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1204 بالغاط
 

46 
 ندى بنت عبدالرحمن بن موسى العتيق  391203225

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1204 بالغاط
 

47 
382203833 

وجدان بنت مشعان بن سمير المشرافي  

 المطيري

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1204 بالغاط
 

48 
 صفاء  وليد  رزق الجاموس  391203937

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1099 بالغاط
 

49 
 مها  أحمد  مهدي البابكري  371203941

العلوم  -معلومات اإلدارية نظم ال 

 1203 والدراسات االنسانية بالغاط
 

51 
 أغادير بنت خلف بن عبد هللا الصقير  381200556

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1203 االنسانية بالغاط
 


