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 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        سلم 012كود ورمز املقرر       اإلسالم وبناء املجتمعاسم املقرر               

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

 30:10الى    30:33الوقت:  من     12/30/2113تاريخ:    لخميسيوم :   ا              

 

 

 

 

 

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي م

1 
 شهد بنت عبدهللا بن عبدالرحمن العتيق  372201045

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1207 بالغاط
 

2 
 نورا بنت عبدهللا بن عبدالمحسن النافع  381200549

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1101 بالغاط
 

3 
 حصه بنت فهد بن ناصر الناصر  381201009

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1101 بالغاط
 

4 
 مها بنت ذياب بن عيد الضباطي المطيري  381201420

لوم والدراسات االنسانية الع -إدارة أعمال  

 1101 بالغاط
 

5 
 رانيا بنت الهاب بن بدر البلي  381201442

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1207 بالغاط
 

6 
 ساره بنت سعود بن عبدهللا الدبالن  381201443

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1101 بالغاط
 

7 
381201480 

بنت زياد بن خويشان الشالحي  جمالء 

 المطيري

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1207 بالغاط
 

8 
381201826 

أطياف بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن  

 الدهام

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1101 بالغاط
 

9 
381202042 

عجائب بنت ناصر بن ضويحي الجفيران  

 السهلي

العلوم والدراسات االنسانية  -دارة أعمال إ 

 1207 بالغاط
 

11 
381202172 

فاطمه بنت سليمان بن عبدالمحسن  

 العصيمي

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1101 بالغاط
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        سلم 012كود ورمز املقرر       اإلسالم وبناء املجتمعاسم املقرر               

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

 30:10الى    30:33الوقت:  من     12/30/2113تاريخ:    لخميسيوم :   ا              

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة جامعيالرقم ال 

11 
 سارة بنت محمد بن عبدالمحسن المطيري  381202248

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1101 االنسانية بالغاط
 

12 
 منيره بنت عبدالرحمن بن برجس العمر  381202267

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1101 االنسانية بالغاط
 

13 
 حنين بنت صالح بن سمير العضيلة  381202375

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1207 االنسانية بالغاط
 

14 
 الما بنت ناصر بن سعد الوهيب  381202465

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1207 االنسانية بالغاط
 

15 
 لطيفة بنت عبدالعزيز بن ناصر الطويل  381203851

العلوم والدراسات  -أعمال إدارة  

 1101 االنسانية بالغاط
 

16 
 غدير بنت عبدهللا بن محمد المطيري  382203054

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1207 االنسانية بالغاط
 

17 
 شويهينه بنت جازي بن ناصر السقياني  382203240

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1101 االنسانية بالغاط
 

18 
 أثير بنت عبدالرحمن بن علي المخضب  382203325

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1101 االنسانية بالغاط
 

19 
 وضحى بنت محمد بن يحيى اليحيى  382203331

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1207 االنسانية بالغاط
 

21 
 مثايل بنت عبيد بن عبيد المطيري  382203336

العلوم والدراسات  -مال إدارة أع 

 1207 االنسانية بالغاط
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        سلم 012كود ورمز املقرر       اإلسالم وبناء املجتمعاسم املقرر               

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

 30:10الى    30:33الوقت:  من     12/30/2113تاريخ:    لخميسيوم :   ا              

 

 

 

 

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي م

21 
 حصه بنت سلمان بن محمد الزيد  382203369

الدراسات العلوم و -إدارة أعمال  

 1101 االنسانية بالغاط
 

22 
 روابي بنت فهد بن احمد الدريويش  382203455

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1207 االنسانية بالغاط
 

23 
 فرح بنت محمد بن مطر الجبيري المطيري  382203462

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1207 االنسانية بالغاط
 

24 

 نه بنت صامل بن منيف السهليدا  382203530

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1101 االنسانية بالغاط

 

25 
 دينا بنت سمير بن عبدهللا السلطان  382203534

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1101 االنسانية بالغاط
 

26 
 مشاعل بنت احمد بن عبدالكريم المسعود  382203597

م والدراسات العلو -إدارة أعمال  

 1101 االنسانية بالغاط
 

27 
 شهد بنت محمد بن صالح العبداللطيف  382203603

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1101 االنسانية بالغاط
 

28 
 فتون بنت بشير بن منور الجبيل المطيري  382203671

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1101 االنسانية بالغاط
 

29 
 رهف بنت مذيكر بن فايز المطيري  382203679

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1207 االنسانية بالغاط
 

31 
 عنود بنت مهدي بن حسين االسعدي العتيبي  382203682

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1207 االنسانية بالغاط
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ات عن بعدفي االختبارات االلكترونية للمقرر  البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        سلم 012كود ورمز املقرر       اإلسالم وبناء املجتمعاسم املقرر               

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

 30:10الى    30:33قت:  من الو    12/30/2113تاريخ:    لخميسيوم :   ا              

 

 

 

 

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي م

31 
 مرام بنت محمد بن عبدالرحمن العصيمي  382203710

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1207 االنسانية بالغاط
 

32 
 بشاير بنت عبدهللا بن محمد المطيري  382203713

وم والدراسات العل -إدارة أعمال  

 1207 االنسانية بالغاط
 

33 
 ريف بنت عبدهللا بن ناصر الطويل  382203716

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1101 االنسانية بالغاط
 

34 
 ساره بنت محمد بن عبدهللا العمر  382203718

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1207 االنسانية بالغاط
 

35 
382203731 

يه بنت سلمان بن سليمان البديري ريم 

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1207 االنسانية بالغاط
 

36 
 ريم بنت خلف بن شحيبان السقياني المطيري  382203760

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1101 االنسانية بالغاط
 

37 
382203824 

ميعاد بنت حمود بن مناور جديع الفهيدي  

 لحربيا

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1101 االنسانية بالغاط
 

38 
 أميرة بنت علي بن هـليل المطيريرى  382203832

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1101 االنسانية بالغاط
 

39 
 نجاح بنت منيف بن موسي المطيري  382204466

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1207 طاالنسانية بالغا
 

41 
 ريناد بنت صالح بن عبدالعزيز السالمه  391202576

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1101 االنسانية بالغاط
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        سلم 012كود ورمز املقرر       اإلسالم وبناء املجتمعاسم املقرر               

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

 23:10الى    23:33الوقت:  من     12/30/2113تاريخ:    لخميسيوم :   ا              

 

 

 

 

 

 عالتوقي الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي م

41 
 روابي بنت عبدهللا بن عبدالرحمن الحميدي  391202665

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1101 االنسانية بالغاط
 

42 
 مي بنت منيف بن طالل العزيزي المطيري  391202927

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1101 االنسانية بالغاط
 

43 
 لكريم الثنيانرنيم بنت عبدهللا بن عبدا  391203001

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1207 االنسانية بالغاط
 

44 
 أديم بنت أحمد بن حمود النصار  391203048

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1101 االنسانية بالغاط
 

45 
 شوق بنت خالد بن عبدهللا العتيق  391203144

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1207 بالغاطاالنسانية 
 

46 
 شهد بنت عبدهللا بن علي الرشيد  391203242

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1101 االنسانية بالغاط
 

47 
 مزنة بنت ناصر بن عبدالعزيز الطوالة  391203243

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1207 االنسانية بالغاط
 

48 
 رحمن الفهيدمنيره بنت محمد بن عبدال  391203315

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1101 االنسانية بالغاط
 

49 
 ريناد بنت علي بن صنيتان الحريص  381201217

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1207 االنسانية بالغاط
 

51 
 لطيفه بنت عثمان بن عبدالعزيز العبدالوهاب  381201831

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1101 االنسانية بالغاط
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        سلم 012كود ورمز املقرر       اإلسالم وبناء املجتمعاسم املقرر               

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

 23:10الى    23:33الوقت:  من     12/30/2113تاريخ:    لخميسيوم :   ا              
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51 
 ريما بنت راشدبن بن سليمان البهالل  381202364

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1207 ة بالغاطاالنساني
 

52 
 شهد بنت راشد بن علي السبهان  382203242

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1207 االنسانية بالغاط
 

53 
 وتين بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الجبر  382203764

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1207 االنسانية بالغاط
 

54 
 المسيفر المطيريشذى بنت حمدان بن فازع   382203796

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1207 االنسانية بالغاط
 

55 
 شادن بنت سليمان بن محمد العصيمي  382203800

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1207 االنسانية بالغاط
 

56 
 صبرية بنت سالمه بن داموك الرشيدي  372205208

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1101 نسانية بالغاطاال
 

57 
 منيره بنت عبدالرحمن بن سليمان المطرودي  392204028

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1101 االنسانية بالغاط
 

58 
382203833 

وجدان بنت مشعان بن سمير المشرافي  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1101 االنسانية بالغاط
 

59 
 يناد بنت زيد بن عبدهللا المسعودر  382205691

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1207 االنسانية بالغاط
 

61 
 افنان بنت سليمان بن عبدهللا المطير  362200898

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1207 االنسانية بالغاط
 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة المجمعة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        سلم 012كود ورمز املقرر       اإلسالم وبناء املجتمعاسم املقرر               

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

 23:10الى    23:33من الوقت:      12/30/2113تاريخ:    لخميسيوم :   ا              
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61 
 فاطمه بنت احمد بن فهد اليحيى  361200585

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 1207 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
 

62 
 سمر بنت محمد بن عبدهللا العضيدان  371200188

 -األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  إدارة 

 1207 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
 

63 
 دره بنت حمد بن احمد البدر  381202463

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية 

 1101 االنسانية بالغاط
 

64 
 ايناس  أنور  يوسف احمد  381203934

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال 

 1207 غاطاالنسانية بال
 

65 
 الما بنت محمد بن بطيان العمار العازمي  381202270

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1101 االنسانية بالغاط
 

66 
 نوره بنت بدر بن ناصر العريفج  381201438

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1207 االنسانية بالغاط
 

67 
 ن احمد الطياررغد بنت محمد ب  381201208

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1207 االنسانية بالغاط
 

68 
 شهد بنت راشد بن محماس الصياح العتيبي  381201631

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1207 االنسانية بالغاط
 

69 
 لمياء بنت عامر بن صالح العامر  381200535

م والدراسات العلو -اللغة االنجليزية  

 1207 االنسانية بالغاط
 

71 
 أغادير بنت خلف بن عبد هللا الصقير  381200556

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1101 االنسانية بالغاط
 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة المجمعة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        سلم 012كود ورمز املقرر       تمعاإلسالم وبناء املجاسم املقرر               

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

 23:10الى    23:33الوقت:  من     12/30/2113تاريخ:    لخميسيوم :   ا              
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71 
 وضحى بنت مساعد بن راشد الرومي  381203993

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1101 االنسانية بالغاط
 

72 
 عبير بنت مشعان بن معتق مشعان الحريص  382203715

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1101 االنسانية بالغاط
 

73 
 ريم بنت ناهي بن عبدهللا الصابري العازمي  382203185

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1101 االنسانية بالغاط
 

74 
 أروج  علي  محمد مرشاد  381205888

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1101 االنسانية بالغاط
 

75 
 منايف بنت عوض بن حمدان الحميداني  382204463

العلوم والدراسات  -االنجليزية  اللغة 

 1207 االنسانية بالغاط
 

76 
 عجايب بنت عوض بن حمدان الحميداني  382204462

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1207 االنسانية بالغاط
 


