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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        سلم 101كود ورمز املقرر       املدخل الى الثقافه االسالميةاسم املقرر               

      بالغاطاإلنسانية و الدراسات  كلية العلومبكلية:                  0-12-1-8معمل :  

 20:10الى    20:22الوقت:  من     02/23/4112تاريخ:    ألربعاءايوم :                 

 

 

 

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي م

1 
 مشاعل بنت أحمد بن صعب الصعب  372204066

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1205 بالغاط
 

2 

 ريم بنت محمد بن علي الطواله  381201018

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1205 بالغاط

 

3 

 ساره بنت عبدالمحسن بن عبدهللا البدر  381201627

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1100 بالغاط

 

4 

 ليا بنت ناصر بن مشاري األومير  381202476

الدراسات االنسانية العلوم و -إدارة أعمال  

 1206 بالغاط

 

5 

382203120 

بدريه بنت سليمان بن هريسان الرخيمي  

 المطيري

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1206 بالغاط

 

6 

 منيره بنت جزاء بن تركي بن سقيان  382203227

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1100 بالغاط

 

7 

382203279 

شادن بنت متعب بن ذعار الحلفي  

 المطيري

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1100 بالغاط

 

8 

 اريوف بنت تركي بن مزيد السقياني  382203373

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1206 بالغاط

 

9 

 رهف بنت عبدهللا بن عبدالرحمن الغنام  382203473

العلوم والدراسات االنسانية  -ال إدارة أعم 

 1206 بالغاط

 

11 

 حنان بنت عبدهللا بن صالح الرحيمي  382204470

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1100 بالغاط

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة المجمعة

 

 

 

 

 

 

 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of   Education 

Majmaah University 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        سلم 101كود ورمز املقرر       افه االسالميةاملدخل الى الثقاسم املقرر               

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

 20:10الى    20:22الوقت:  من     02/23/4112تاريخ:    ألربعاءايوم :                 

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي 

11 
 ريم بنت حامد بن خلف الخمشي  1123674127

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1206 االنسانية بالغاط
 

12 
 ريمه بنت بدر بن ناصر الخميس  1115673004

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1100 االنسانية بالغاط
 

13 
 اء بنت سالم بن سبيل الصابري العازميوف  1120978034

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1100 االنسانية بالغاط
 

14 
 ريناد بنت صالح بن عبدالعزيز السالمه  1128099056

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1205 االنسانية بالغاط
 

15 
 لين بنت احمد بن عبدالعزيز البداح  1110428008

العلوم والدراسات  -مال إدارة أع 

 1100 االنسانية بالغاط
 

16 
 الريم بنت عبدالرحمن بن ابراهيم الرزق  1112177967

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1206 االنسانية بالغاط
 

17 
 روابي بنت عبدهللا بن عبدالرحمن الحميدي  1110366208

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1206 طاالنسانية بالغا
 

18 
 أمجاد بنت سعد بن سليمان المنيفي  1110366935

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1100 االنسانية بالغاط
 

19 
 العنود بنت سعود بن عبدالعزيز العصيمي  1110061031

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1100 االنسانية بالغاط
 

21 

 الشايعلينا بنت علي بن محمد   1110527809

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1205 االنسانية بالغاط
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 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        سلم 101كود ورمز املقرر       املدخل الى الثقافه االسالميةاسم املقرر               

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

 20:10الى    20:22الوقت:  من     02/23/4112تاريخ:    ألربعاءايوم :                 

 

 

 

 

 

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي م

21 
 محترشغاده بنت سعود بن ناصر ال  1109083202

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1100 االنسانية بالغاط
 

22 
 مشاعل بنت محمد بن عبد الكريم السليمان  1110228994

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1100 االنسانية بالغاط
 

23 
 خلود بنت سعود بن حامد الحريص المطيري  1109449924

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1206 النسانية بالغاطا
 

24 
 منيره بنت سليمان بن عبدالرحمن السمحان  1109492775

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1205 االنسانية بالغاط
 

25 

 شادن بنت عبد المحسن بن على العصيمي  1109500403

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1205 االنسانية بالغاط

 

26 

 ز بنت ناصر بن سعد الحريص المطيريكنو  1109641678

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1205 االنسانية بالغاط

 

27 

 سارة بنت سحيم بن عبدالعزيز السحيمي  1105841819

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1206 االنسانية بالغاط

 

28 

 رغد بنت خالد بن جزاء السقياني المطيري  1106019514

العلوم والدراسات  -عمال إدارة أ 

 1205 االنسانية بالغاط

 

29 

 ريناد بنت فهد بن محمد الفجر  1107988113

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1206 االنسانية بالغاط

 

31 

 هيام بنت ناصر بن احمد الفجر  1108653476

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1206 االنسانية بالغاط
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط زيعكشف تو 

 االولىالوحدات الدراسية        سلم 101كود ورمز املقرر       املدخل الى الثقافه االسالميةاسم املقرر               

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

 20:10الى    20:22الوقت:  من     02/23/4112تاريخ:    ألربعاءايوم :                 

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي م

31 

 شهد بنت عبدالرحمن بن سليمان المعيجل  1109040939

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1206 االنسانية بالغاط

 

32 

 ساره بنت وليد بن عبدالعزيز الزبن  1108847920

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1206 االنسانية بالغاط

 

33 

 أديم بنت أحمد بن حمود النصار  1109087013

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1206 االنسانية بالغاط

 

34 

 لمى بنت علي بن عبدالرحمن العامر  1109134450

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1206 االنسانية بالغاط

 

35 

 جنى بنت بدر بن عبدهللا البدر  1109901403

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1206 االنسانية بالغاط

 

36 
 رنيم بنت سليمان بن عبدالعزيز البهالل  1109901973 

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1205 االنسانية بالغاط

 

37 

 اضواء بنت حمد بن أحمد الحبيس  1105289019

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1206 االنسانية بالغاط

 

38 

 ليان بنت ناصر بن سعود الفالح  1106949603

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1206 االنسانية بالغاط

 

39 

 سميه بنت صعب بن سهيان المعدي العازمي  1106949678

العلوم والدراسات  -عمال إدارة أ 

 1206 االنسانية بالغاط

 

41 

 مرام بنت سعود بن عبدالعزيز العمار  1107017343

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1206 االنسانية بالغاط

 

41 

 سارة بنت عبدالرحمن بن عبدهللا المسعود  391203239

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1205 االنسانية بالغاط

 

42 

 شهد بنت سويد بن سعود الدوسري  391203248

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1205 االنسانية بالغاط
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        سلم 101كود ورمز املقرر       املدخل الى الثقافه االسالميةاسم املقرر               

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

 42:10الى    42:22الوقت:  من     02/23/4112تاريخ:    ألربعاءايوم :                 

 

 

 

 

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي م

43 
 منيره بنت محمد بن عبدالرحمن الفهيد  391203315

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1100 بالغاط
 

44 
 ابتسام بنت ماطر بن بطي الجبلي المطيري  391203351

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1100 بالغاط
 

45 
 لمياء بنت علي بن ابراهيم الصعب  372205016

العلوم والدراسات االنسانية  -ارة أعمال إد 

 1205 بالغاط
 

46 
 أفنان بنت محمد بن رشيد الشتيلي  381200344 

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1206 بالغاط

 

47 
 منار بنت غانم بن وعالن المطيري  382205407

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1206 بالغاط
 

48 
 لمى بنت محمد بن عبدالرحمن المنيع  372201181

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1205 بالغاط
 

49 
 ندى بنت عبدالرحمن بن موسى العتيق  391203225

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1206 بالغاط
 

51 
 رهف بنت ماجد بن نهار ماجد العصيمي  382204429

العلوم والدراسات االنسانية  -دارة أعمال إ 

 1100 بالغاط
 

51 
 منيره بنت عبدالرحمن بن سليمان المطرودي  392204028

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1206 بالغاط
 

51 
382203368 

فاطمه بنت عويضه بن الذويبي الحنوشي  

 المطيري

سانية العلوم والدراسات االن -إدارة أعمال  

 1206 بالغاط
 

53 
 هتاف بنت خالد بن ابراهيم العفيصان  391203023

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1100 بالغاط
 

54 
 افنان بنت عبدهللا بن احمد الراشد  381203935

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1206 بالغاط
 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة المجمعة

 

 

 

 

 

 

 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of   Education 

Majmaah University 
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 التوقيع الشعبة القسم لب/ الطالبةاسم الطا الرقم الجامعي م

55 
 سماهر بنت احمد بن عبدالعزيز البداح  382205771

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1206 بالغاط
 

56 
 رهام بنت عبدالعزيز بن احمد الزنيدي  391203943

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1205 بالغاط
 

57 
 شفيا بنت عطاهللا بن حصين القحطاني  381203886

العلوم  -نظم المعلومات اإلدارية  

 1206 والدراسات االنسانية بالغاط
 

58 
 نورا بنت عبدالمحسن بن حمدان الباتل  392203640

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1206 بالغاط
 

59 
 مها بنت فوزان بن راشد ال عبداللطيف  391203987

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1206 بالغاط
 

61 
 نوره بنت بدر بن ناصر العريفج  381201438

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1205 االنسانية بالغاط
 

61 
 مشاعل بنت احمد بن فهد اليحيى  382205620

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1205 طاالنسانية بالغا
 

62 
 فضية بنت سمير بن مسعود سالم العازمي  382205200

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1206 االنسانية بالغاط
 

63 
 احالم بنت سعود بن ناصر السعود العريفج  381201410

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1205 االنسانية بالغاط
 

64 
 بدهللا بن محمد عياده العازميمها بنت ع  382205270

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1100 االنسانية بالغاط
 

65 
 الغنام عبدالرحمن بن عبدهللا بنت رزان 392203734

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال 

 1205 بالغاط
 


