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 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        سلم 013كود ورمز املقرر       النظام االقتصادي في اإلسالماسم املقرر               

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

 00:14الى    00:00الوقت:  من     26/03/4110تاريخ:     لثالثاءيوم : ا              

 

 

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي م

1 
352202127 

منال بنت شداد بن محسن العصيمي  

 العتيبي

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 1208 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
 

2 

 شهد بنت عبدهللا بن عبدالرحمن العتيق  372201045

العلوم والدراسات االنسانية  - إدارة أعمال 

 1216 بالغاط

 

3 

 لطيفه بنت محمد بن دخيل الفرهود  381200368

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1102 بالغاط

 

4 

 ساره بنت احمد بن عبدالكريم الزنيدي  381200379

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1102 بالغاط

 

5 

381200992 

ريما بنت مساعد بن عبدالرحمن راشد  

 الفنيسان

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1216 بالغاط

 

6 

 نوره بنت احمد بن فهد الجوير  381201212

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1102 بالغاط

 

7 

 رؤى بنت محمد بن سليمان الفنيطل  381201432

العلوم والدراسات االنسانية  - إدارة أعمال 

 1216 بالغاط

 

8 

381201826 

أطياف بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن  

 الدهام

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1102 بالغاط

 

9 

381202172 

فاطمه بنت سليمان بن عبدالمحسن  

 العصيمي

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1102 بالغاط

 

11 

 سارة بنت محمد بن عبدالمحسن المطيري  381202248

العلوم والدراسات االنسانية  -إدارة أعمال  

 1208 بالغاط
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 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        سلم 013كود ورمز املقرر       النظام االقتصادي في اإلسالماسم املقرر               

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

 00:14الى    00:00:  من الوقت    26/03/4110تاريخ:     لثالثاءيوم : ا              

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي 

11 
 رهف بنت ناصر بن محمد محمد السمحان  381202254

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1102 االنسانية بالغاط
 

12 
 العنود بنت زيد بن محمد السديري  381202337

راسات العلوم والد -إدارة أعمال  

 1216 االنسانية بالغاط
 

13 
381202343 

تهاني بنت زياد بن خويشان الشالحي  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1102 االنسانية بالغاط
 

14 
 دنا بنت عبدالعزيز بن محمد المقحم  381202358

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1216 االنسانية بالغاط
 

15 
 نجالء بنت سعود بن عبدهللا الجارهللا  381202365

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1102 االنسانية بالغاط
 

16 
 حنين بنت صالح بن سمير العضيلة  381202375

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1208 االنسانية بالغاط
 

17 
381202438 

افراح بنت مساعد بن خليف المهيمزي  

 الرشيدي

العلوم والدراسات  -أعمال إدارة  

 1102 االنسانية بالغاط
 

18 
 لطيفة بنت عبدالعزيز بن ناصر الطويل  381203851

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1102 االنسانية بالغاط
 

19 
 موضي بنت بدر بن عبدالرحمن أبالصافي  361200127

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 1208 سات االنسانية بالغاطالعلوم والدرا
 

21 

 منيره بنت صلف بن حبيليص العتيبي  361201315

 -إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 1102 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
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 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        سلم 013كود ورمز املقرر       م االقتصادي في اإلسالمالنظااسم املقرر               

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

 00:14الى    00:00الوقت:  من     26/03/4110تاريخ:     لثالثاءيوم : ا              

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الجامعي الرقم م

21 
 رغد بنت عبداللطيف بن عبدالرحمن الثنيان  362200929

إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 1102 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -
 

22 
 سحاب بنت سعد بن حمد الحيدان  371200834

ات العلوم والدراس -إدارة أعمال  

 1102 االنسانية بالغاط
 

23 

 حصه بنت فهد بن منيف المنيفي  371200846

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1208 االنسانية بالغاط

 

24 

 ساميه بنت بجاد بن حماد المطيري  371200852

العلوم  -نظم المعلومات اإلدارية  

 1208 والدراسات االنسانية بالغاط

 

25 

 نت موسم بن سلطان العتيبيوعد ب  372201044

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1216 االنسانية بالغاط

 

26 

 ريم بنت صلف بن حبيليص العتيبي  372201079

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1216 االنسانية بالغاط

 

27 

 ريما بنت فالح بن عبيدهللا الحربي  372201226

سات العلوم والدرا -إدارة أعمال  

 1216 االنسانية بالغاط

 

28 

 نوف بنت عبدهللا بن نور المطيري  372201260

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1216 االنسانية بالغاط

 

29 

 فايزه بنت سليمان بن هريسان المطيري  372201324

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1208 االنسانية بالغاط

 

31 

 صالح بن عبدهللا المطيري نوره بنت  372204040

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1208 االنسانية بالغاط
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        سلم 013كود ورمز املقرر       النظام االقتصادي في اإلسالماسم املقرر               

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

 00:14الى    00:00الوقت:  من     26/03/4110تاريخ:     لثالثاءيوم : ا              

 

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي 

31 
381202249 

حراب بن موهق اليابسي هنادي بنت  

 المطيرى

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1208 االنسانية بالغاط
 

32 
 غادة بنت عبدالرحمن بن دخيل المنصور  381202445

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1102 االنسانية بالغاط
 

33 
 ساره بنت غازي بن مشعان المطيري  361200314

معلومات اإلدارية إدارة األعمال/نظم ال 

 1208 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -
 

34 
 فلوه بنت ناصر بن فهد السديري  361201512

إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 1102 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -
 

35 
 اريج بنت حمد بن ناصر العبدهللا  361201519

ت اإلدارية إدارة األعمال/نظم المعلوما 

 1208 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -
 

36 
 اسماء  غالم  اكبر .  361203887 

إدارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية  

 1208 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -

 

37 
 نوره بنت صالح بن عبدالمحس المطير  371200147

العلوم  -نظم المعلومات اإلدارية  

 1208 سات االنسانية بالغاطوالدرا
 

38 
 ساميه بنت عبدالهادي بن مصلح المطيري  371200614

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1102 االنسانية بالغاط
 

39 
 منال بنت صويلح بن سعدي المطيري  371203762

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1208 االنسانية بالغاط
 

41 
 را  غالم أصغر  أعظم خاننو  371203940

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1216 االنسانية بالغاط
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىراسية الوحدات الد       سلم 013كود ورمز املقرر       النظام االقتصادي في اإلسالماسم املقرر               

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

 40:14الى    40:00الوقت:  من     26/03/4110تاريخ:     لثالثاءيوم : ا              

 

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي 

41 
 بنت عبدهللا بن عبدالرحمن العتيقرغد   372201046

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1208 االنسانية بالغاط
 

42 
 وضحى بنت لفاء بن مسعود المطيري  372201061

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1102 االنسانية بالغاط
 

43 
 ضيحه بنت مشعل بن راضي المطيري  372201243

الدراسات العلوم و -إدارة أعمال  

 1102 االنسانية بالغاط
 

44 
 عبير بنت ابراهيم بن عبدالعزي الهبدان  372205042

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1208 االنسانية بالغاط
 

45 
 ريداء بنت حمدان بن فوزان الحميدي  372205048

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1208 االنسانية بالغاط
 

46 
 مريم بنت ناصر بن حماد النزيان  372205228 

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1102 االنسانية بالغاط

 

47 
381200373 

مرام بنت صالح بن عبدالرحمن صالح  

 أباالصافي

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1208 االنسانية بالغاط
 

48 
 هيله بنت عبدالمحسن بن محمد المسعود  362200685

دارة األعمال/نظم المعلومات اإلدارية إ 

 1208 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط -
 

49 
 هدى بنت سعود بن عبدالعزيز المنيع  382203235

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1216 االنسانية بالغاط
 

51 
 هديل بنت محمد بن سليمان الداود  381201435

ات العلوم والدراس -إدارة أعمال  

 1102 االنسانية بالغاط
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البحضور الط كشف توزيع

 االولىالوحدات الدراسية        سلم 013كود ورمز املقرر       النظام االقتصادي في اإلسالماسم املقرر               

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

 40:14   إلى 40:00الوقت:  من     26/03/4110تاريخ:     لثالثاءيوم : ا              

 

 التوقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي 

51 
 الماس بنت منصور بن محمد المنصور  371203816

ت العلوم والدراسا -إدارة أعمال  

 1102 االنسانية بالغاط
 

52 
 ابتهال بنت عامر بن علي العامر  381202245

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1216 االنسانية بالغاط
 

53 
 عجايب بنت فهد بن ثربان المهلكي المطيري  382205512

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1208 االنسانية بالغاط
 

54 
 ت عطاهللا بن حصين القحطانيشفيا بن  381203886

العلوم  -نظم المعلومات اإلدارية  

 1208 والدراسات االنسانية بالغاط
 

55 
 عبير بنت مشعان بن معتق مشعان الحريص  382203715

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1102 االنسانية بالغاط
 

56 
 زميريم بنت ناهي بن عبدهللا الصابري العا  382203185 

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1102 االنسانية بالغاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 


