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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

   ENT 101كود ورمز المقرر       ریادة االعمالاسم المقرر                                

      كلیة إدارة االعمال الزلفي / بكلیة: إدارة االعمال في معمل                            

  ٨:٥٠الى    ٨ :من الوقت      ١٩/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     الثالثاءیوم :   
  

  ا��روج توقيع  الدخول  توقيع  ا��الة  القسم  اسم الطالب   الرقم ا��ام��  م

١  372103015 

 

  عبدالرحمن بن عبدهللا بن خلف الحربي 

 

  ادارة االعمال -القانون  

 

  منتظم 

 

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    ريخالد بن غزاي بن شالح المطی  372103162  ٢

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    نواف بن مقحم بن محمد بن سقیان  351101954  ٣

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدالرحمن بن احمد بن فھد الطریقي  381103882  ٤

      منتظم   ادارة االعمال - المحاسبة   عبداللطیف بن سلیمان بن فائز الفائز  372103456  ٥

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عاصم بن عبدالرحمن بن ابراھیم الحمد  382103208  ٦

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    بدر بن عبدالعزیز بن عبدهللا الدخیل  382103747  ٧

      منتظم   مالادارة االع -المحاسبة    سعد بن صنت بن مطر المطیري  372103508  ٨

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن خالد بن عبدالعزیز المطیویع  372103652  ٩

١٠  
382104180 

یوسف بن فرحان بن رشید االسلمي  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الشمري

    

      نتظمم   ادارة االعمال -المحاسبة    فیصل بن الحمیدي بن خلف السویط  382104211  ١١

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عادل بن ناقي بن فھد الصعیبي المطیرى  382105624  ١٢

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    فھد بن عبدالرحمن بن راشد العبداللطیف  382105635  ١٣

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ریان بن علي بن محمد الخنیني  381101984  ١٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن احمد بن دغیم العارضي  381102494  ١٥

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    مشعل بن محمد بن عبدالرحمن العضیب  381102515  ١٦

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سلطان بن بندر بن ھالل بن خائن  381102524  ١٧
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      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    طیار بن احمد بن علي الطیار  382103420  ١٨

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    مؤید بن عبد هللا بن صالح البرادي  382104224  ١٩

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدالعزیز بن سعید بن یحي المالكي  361102807  ٢٠

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سلیمان بن محمد الجمیل یزید بن  371101803  ٢١

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    تركي بن متعب بن خلف الرویلي  372102985  ٢٢

٢٣  
381100606 

محمد بن عبدهللا بن محمد دیحور آل  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عباس

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    راھیم بن سلیمان الدریویشسلیمان بن اب  381102304  ٢٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    نواف بن فالح بن عبدهللا الملحم  391100651  ٢٥

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدالكریم بن حمد بن عبدالكریم الغزي  391100659  ٢٦

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    یصل بن علي بن صالح الضبیبف  372103527  ٢٧
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  للمقررات عن بعد النھائیة في االختبارات االلكترونیة البكشف توزیع حضور الط

   ENT 101كود ورمز المقرر       ریادة االعمالاسم المقرر                                

      كلیة إدارة االعمال الزلفي / بكلیة: إدارة االعمال في معمل                            

  ٩:٥٠الى    ٩من:  الوقت      ١٩/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     الثالثاءیوم :   
  

  ا��روج توقيع  الدخول  توقيع  ا��الة  القسم اسم الطالب   الرقم ا��ام��  م

      منتظم   ادارة االعمال -اسبة المح   محمد بن فھد بن حسین العبید  371101669  ١

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    حمزه بن فھد بن حمود العصیمي  382103428  ٢

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    باسل بن عبدالرحمن بن محمد الملحم  382104003  ٣

      منتظم   االعمالادارة  -المحاسبة    حمود بن فھد بن علي المحلسي المطیري  351100833  ٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سعد بن ناقي بن معضد الجمیلي الحربي  382104199  ٥

٦  
382104223 

نادر بن منصور بن شمروخ الروقي  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    العتیبي

    

      منتظم   لادارة االعما -المحاسبة    نواف بن محمد بن ناصر بن سلمان  381101980  ٧

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    خالد بن صالح بن سلیمان الدویش  381102086  ٨

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    فھد بن عبدالرحمن بن سلیمان الفھد  381102162  ٩

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    -معاذ  عوض  علي   342107136  ١٠

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    مد بن یوسف بن احمد الوشیلمح  361101858  ١١

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    ناصر بن عبدهللا بن مبارك المطیرى  371102122  ١٢

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سلیمان بن عبدهللا بن حمد الفرھود  361102809  ١٣

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    مساعد بن عبدالعزیز الرومي خالد بن  371102795  ١٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدالرحمن بن علي بن مطلق العنزي  371101494  ١٥

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    رائد بن عیاظھ بن سھل العنزي  361103375  ١٦

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة     بن ناصر العبیدناصر بن عبدهللا  381101510  ١٧
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      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن أحمد بن عبدهللا الولیعي  391104147  ١٨

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سلیمان بن عبدالعزیز بن شایع الموسى  381100163  ١٩

  
  


