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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        MGT110كود ورمز املقرر      مهارات االتصالاسم املقرر               

 و الدراسات اإلنسانية بالغاط      كلية العلومبكلية:                  8-2-21-0معمل :  

 00:10الى    00:00الوقت:  من     27/03/4110تاريخ:    األربعاءيوم :               

 

 

 

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي م

1 
 سمية  عصام  محمود صالح  382205554

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1057 بالغاط
 

2 

 الح الرحيميحنان بنت عبدهللا بن ص  382204470

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1057 بالغاط

 

3 

 ريم بنت حامد بن خلف الخمشي  391202435

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1057 بالغاط

 

4 

 ريمه بنت بدر بن ناصر الخميس  391202518

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1057 بالغاط

 

5 

391202548 

وفاء بنت سالم بن سبيل الصابري  

 العازمي

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1057 بالغاط

 

6 

 ريناد بنت صالح بن عبدالعزيز السالمه  391202576

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1057 بالغاط

 

7 

 البداحلين بنت احمد بن عبدالعزيز   391202640

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1057 بالغاط

 

8 

 الريم بنت عبدالرحمن بن ابراهيم الرزق  391202663

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1057 بالغاط

 

9 

391202665 

روابي بنت عبدهللا بن عبدالرحمن  

 الحميدي

نسانية العلوم والدراسات اال -إدارة أعمال  

 1057 بالغاط

 

11 

 أمجاد بنت سعد بن سليمان المنيفي  391202666

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1057 بالغاط
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 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        MGT110كود ورمز املقرر      مهارات االتصالاسم املقرر               

 و الدراسات اإلنسانية بالغاط      كلية العلومبكلية:                  8-2-21-0معمل :  

 00:10الى    00:00الوقت:  من     27/03/4110تاريخ:    األربعاءيوم :               

 

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي 

11 
 العنود بنت سعود بن عبدالعزيز العصيمي  391202677

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

12 
 لينا بنت علي بن محمد الشايع  391202729

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

13 
 غاده بنت سعود بن ناصر المحترش  391202752

العلوم والدراسات  -مال إدارة أع 

 1057 االنسانية بالغاط
 

14 
 مشاعل بنت محمد بن عبد الكريم السليمان  391202761

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

15 
 خلود بنت سعود بن حامد الحريص المطيري  391202781

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

16 
 منيره بنت سليمان بن عبدالرحمن السمحان  391202789

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

17 
 شادن بنت عبد المحسن بن على العصيمي  391202796

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

18 
 حريص المطيريكنوز بنت ناصر بن سعد ال  391202822

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

19 
 سارة بنت سحيم بن عبدالعزيز السحيمي  391202915

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

21 

 رغد بنت خالد بن جزاء السقياني المطيري  391202921

ت العلوم والدراسا -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
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 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        MGT110كود ورمز املقرر      مهارات االتصالاسم املقرر               

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

 00:10الى    00:00الوقت:  من     27/03/4110تاريخ:    األربعاءيوم :               

 
 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي 

21 
 مي بنت منيف بن طالل العزيزي المطيري  391202927

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 غاطاالنسانية بال
 

22 
 ريناد بنت فهد بن محمد الفجر  391202943

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

23 
 هيام بنت ناصر بن احمد الفجر  391202986

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

24 
 انرنيم بنت عبدهللا بن عبدالكريم الثني  391203001

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

25 
 شهد بنت عبدالرحمن بن سليمان المعيجل  391203005

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

26 
 ساره بنت وليد بن عبدالعزيز الزبن  391203030

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 لغاطاالنسانية با
 

27 
 أديم بنت أحمد بن حمود النصار  391203048

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

28 
 لمى بنت علي بن عبدالرحمن العامر  391203122

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

29 
 قشوق بنت خالد بن عبدهللا العتي  391203144

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

31 
 جنى بنت بدر بن عبدهللا البدر  391203152

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
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 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        MGT110كود ورمز املقرر      مهارات االتصالاسم املقرر               

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

 00:10الى    00:00الوقت:  من     27/03/4110تاريخ:    األربعاءيوم :               

 

 التوقيع الشعبة القسم سم الطالب/ الطالبةا الرقم الجامعي م

31 

 رنيم بنت سليمان بن عبدالعزيز البهالل  391203154

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط

 

32 

 اضواء بنت حمد بن أحمد الحبيس  391203176

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط

 

33 

 ليان بنت ناصر بن سعود الفالح  391203228

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط

 

34 

 سميه بنت صعب بن سهيان المعدي العازمي  391203229

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط

 

35 

 مرام بنت سعود بن عبدالعزيز العمار  391203238

العلوم والدراسات  -ل إدارة أعما 

 1057 االنسانية بالغاط

 

36 
 سارة بنت عبدالرحمن بن عبدهللا المسعود  391203239 

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط

 

37 

 شهد بنت عبدهللا بن علي الرشيد  391203242

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط

 

38 

 مزنة بنت ناصر بن عبدالعزيز الطوالة  391203243

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط

 

39 

 شهد بنت سويد بن سعود الدوسري  391203248

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط

 

41 

 ابتسام بنت ماطر بن بطي الجبلي المطيري  391203351

العلوم والدراسات  -دارة أعمال إ 

 1057 االنسانية بالغاط
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        MGT110كود ورمز املقرر      مهارات االتصالاسم املقرر               

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

 40:10الى    40:00الوقت:  من     27/03/4110تاريخ:    األربعاءيوم :               

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي 

41 
 ندى بنت عبدالرحمن بن موسى العتيق  391203225

الدراسات العلوم و -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

42 
 رهف بنت ماجد بن نهار ماجد العصيمي  382204429

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

43 
 ريناد بنت زيد بن عبدهللا المسعود  382205691

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

44 
382203368 

طمه بنت عويضه بن الذويبي الحنوشي فا 

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

45 
 سمر بنت محمد بن عبدهللا العضيدان  371200188

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

46 
 صفاء  وليد  رزق الجاموس  391203937

لوم والدراسات الع -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

47 
 عهود بنت فهد بن سليمان الحميدي  382203292

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

48 
 هتاف بنت خالد بن ابراهيم العفيصان  391203023

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

49 
 افنان بنت عبدهللا بن احمد الراشد  381203935

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

51 
 وجدان بنت فهد بن عبدالعزيز الزومان  372205273

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ات عن بعدفي االختبارات االلكترونية للمقرر  البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        MGT110كود ورمز املقرر      مهارات االتصالاسم املقرر               

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

 40:10الى    40:00الوقت:  من     27/03/4110تاريخ:    األربعاءيوم :               

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي 

51 
 عجايب بنت فهد بن ثربان المهلكي المطيري  382205512

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

52 
 سماهر بنت احمد بن عبدالعزيز البداح  382205771

لدراسات العلوم وا -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

53 
 رهام بنت عبدالعزيز بن احمد الزنيدي  391203943

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

54 
 نورا بنت عبدالمحسن بن حمدان الباتل  392203640

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

55 
 مها بنت فوزان بن راشد ال عبداللطيف  391203987

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

56 
 امل بنت سعود بن عواد الصعيري المطيري  381202481

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1057 االنسانية بالغاط
 

57 
 رزان بنت عبدهللا بن عبدالرحمن الغنام  392203734

العلوم والدراسات  -أعمال إدارة  

 1057 االنسانية بالغاط
 

 


