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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البالطكشف توزیع حضور 

  عرب ١٠٣كود ورمز المقرر       التحریر العربياسم المقرر 

  الزلفيكلیة إدارة االعمال  في معمل

  ٨:٥٠الى    ٨من:  الوقت      ٢٥/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     االثنینیوم :   

  
   

  ا��روج توقيع  الدخول  توقيع  ا��الة القسم  لب اسم الطا  الرقم ا��ام��  م

١  
 منتظم  ادارة االعمال -القانون   عبدالرحمن بن عبدهللا بن خلف الحربي  372103015

    

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    عبدهللا بن علي بن مساعد الحمد  372103071  ٢

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

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالعزیز بن دخیل بن فالح الفالح  382102580  ٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    حمد بن محمد بن عبدهللا البلیطیح  382102616  ٥

      منتظم   رة االعمالادا -القانون    محمد بن فھد بن عبدالوھاب الخمیس  382102850  ٦

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    فھد بن مجلوب بن نغماش الظفیري  372103283  ٧

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    فھد بن سلیمان بن محمد الغفیص  372103391  ٨

      نتظمم   ادارة االعمال -القانون    عبدالعزیز بن ملفي بن علي الحربي  372103463  ٩

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    فھد بن علي بن عطاهللا العطاهللا  371102832  ١٠

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    یزید بن خالد بن نزال السویلمي العنزي  382104140  ١١

      تظممن   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    علي بن ناصر بن عبدهللا الملحم  372103470  ١٢

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    تركي بن احمد بن حسن الفیفي  372103493  ١٣

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن خالد بن عبدالعزیز المطیویع  372103652  ١٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    حمود بن بداح بن طریقي المطیري  372103953  ١٥

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن احمد بن عبدالعزیز الفھد  381100599  ١٦
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١٧  
382104207 

عبدالرحمن بن سبتي بن مصیلیت  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الحبالني العنزي

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدهللا بن محمد بن عبدهللا الفھید  382105468  ١٨

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    علي بن تركي بن علي المیمان  372104924  ١٩

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    صالح بن احمد بن صالح الخنیني  381100870  ٢٠

٢١  
381101402 

عبدهللا بن راضي بن سلیم الصعیبي  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    مشعل بن رشید بن علي الرشید  351101194  ٢٢

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    محمد بن سعد بن عبدالرحمن الجبر  381102208  ٢٣

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ایاد بن عبدهللا بن سلیمان االومیر  381102412  ٢٤

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    بن محمد بن فھد العمیمخالد   381102414  ٢٧

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    مشاري بن عبدهللا بن سلیمان البلوي  382102659  ٢٦
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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  الطالبكشف توزیع حضور 

  عرب ١٠٣كود ورمز المقرر       يالتحریر العرباسم المقرر 

  كلیة إدارة االعمال الزلفي في معمل

  ٩:٥٠الى    ٩من:  الوقت      ٢٥/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     االثنینیوم :   

  

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

      منتظم   ادارة االعمال -رة المالیة اإلدا   محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا الخلیف  361102085  ١

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    أحمد بن عبدهللا بن أحمد آل سالم الغامدي  382104182  ٢

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سعود بن غریب بن عبدالعزیز الحربي  382104212  ٣

٤  
361102524 

 عبدالمجید بن احمد بن عبدالرحمن 

  منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    النداوي
    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    فیصل بن عبدهللا بن حمد القاضي  382105249  ٥

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن حمد بن عبدالكریم البدر  361102838  ٦

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ھویشانعبدالرحمن بن محمد بن احمد ال  361102849  ٧

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    الولیذ بن فھد بن سلیمان الفضل  361102875  ٨

٩  
381100832 

عبدالرحمن بن سلیمان بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    البازعي

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سى العتیقسلطان بن عبدالرحمن بن مو  371102899  ١٠

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    نایف بن صالح بن عبدالرحمن الثنیان  362102478  ١١

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    خالد بن سلطان بن فھد التركي  381101737  ١٢

      منتظم   ادارة االعمال -محاسبة ال   عبدالعزیز بن سعود بن محمد المومي  381101804  ١٣

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    خالد بن علي بن عوض العنزي  372103164  ١٤

١٥  
381102403 

ریاض بن عطاهللا بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    العطاهللا
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١٦  
391100608 

عبدالكریم بن محمد بن عبدالكریم  
  منتظم   ادارة االعمال -ة األعمال إدار   الجربوع

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالمحسن بن فھد بن عبدهللا الطریقي  342106857  ١٧

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    علي بن احمد بن محمد البدیع  372103356  ١٨

      منتظم   ادارة االعمال -مالیة اإلدارة ال   عبدالمجید بن فراج بن محمد الجویر  372103368  ١٩

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان الفالح  371101465  ٢٠

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    عبدهللا بن سالم بن دحام الشمري  371101822  ٢١

٢٢  
381100007 

عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    ھودالفر

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدهللا بن سلیمان بن عبدهللا النافع  381100203  ٢٣

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدالمحسن بن خالد بن سعود الدخیل  381100216  ٢٤

٢٥  
381100396 

عبداللطیف بن ثنیان بن عبداللطیف  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الثنیان

    

٢٦  
381100399 

عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا صالح  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    العبداللطیف
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  بعد للمقررات عن النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  الطالبكشف توزیع حضور 

  عرب ١٠٣كود ورمز المقرر       التحریر العربياسم المقرر 

  كلیة إدارة االعمال الزلفي في معمل

  ١٠:٥٠الى    ١٠من:  الوقت      ٢٥/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     االثنینیوم :   

  

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

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    مد بن علي الطیاراحمد بن مح  371102191  ١

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    منصور بن عبدهللا بن احمد الطریقي  371102220   ٢

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن مساعد بن عبدالمحسن المطیر  371102282  ٣

      منتظم   ادارة االعمال -القانون     الشایعخالد بن محمد بن جارهللا  371102513  ٤

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    مدثر  محمد  ھاشم حسین  382105487  ٥

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدهللا بن عبدالعزیز بن سلیمان السیف  381100581  ٦

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    سلیمان بن حجي بن سلیمان الشایع  381100816  ٧

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن فالح بن عبدهللا الفالح  381101003  ٨

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    أسامة بن احمد بن سلیمان الخمیس  381101031  ٩

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    راكان بن فھد بن راكان العجمي  381101312  ١٠

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    بندر بن ممدوح بن ظاھر الشمري  371102760  ١١

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سامي بن سلیمان بن احمد الرومي  381101818  ١٢

      منتظم   عمالادارة اال -إدارة األعمال    عبدالعزیز بن أحمد بن رمیح الرمیح  381101846  ١٣

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    سلیمان بن عبدهللا بن سلیمان الدریویش  381101879  ١٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عمر بن سعود بن ناصر المحترش  381102095  ١٥

      منتظم   الادارة االعم -القانون    الولید بن سعود بن عبدالرحمن الصالح  381102125  ١٦

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سلیمان بن ناصر بن سلیمان الدریویش  381102229  ١٧
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عمربن بن بدربن بن عبدالكریم البدر  381102491  ١٨

      تظممن   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن سعود بن سلیمان الحمد  371102881  ١٩

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    فیصل بن عبدالعزیز بن فاران العنزي  371102958  ٢٠

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    مھند بن سعود بن عبدالعزیز الحمادي  361102536  ٢١

      منتظم   الادارة االعم -اإلدارة المالیة    محمد بن عبدهللا بن احمد العمار  361102813  ٢٢

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    عبدهللا بن محمد بن عوض المطیرى  361102860  ٢٣

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    نایف بن ناصر بن عبدهللا العساف  361102876  ٢٤

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    صالح بن عبدالرحمن بن ناصر المحترش  361103330  ٢٥

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    سعد بن نوري بن شالل الشمري  371102495  ٢٦

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدالرحمن بن فھید بن محمد المطیري  371102627  ٢٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المملكة العربیة السعودیة

  وزارة التعلیم

  جامعة المجمعة

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of   Education 

Majmaah University 

     

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  للمقررات عن بعد ھائیةالنفي االختبارات االلكترونیة  الطالبكشف توزیع حضور 

  عرب ١٠٣كود ورمز المقرر       التحریر العربياسم المقرر 

  كلیة إدارة االعمال الزلفي في معمل

  ١١:٥٠الى    ١١من:  الوقت      ٢٥/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     االثنینیوم :   

  

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

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن سعود بن محمد الفالح  371101552  ١

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    راكان بن عبید بن محسن الحربي  371101690  ٢

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    أسامة بن عبدالعزیز بن عبدهللا الفرھود  371101840  ٣

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    فارس بن محمد بن دخیل الدخیل  371101978  ٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    مرزوق بن مرعي بن مرزوق الظفیري  371101995  ٥

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    صالح بن عبدهللا بن علي الحظیف  331104701  ٦

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    ھالل الحربينواف بن عبدهللا بن   372104897  ٧

٨  
391104015 

عبد الملك بن مصري بن صیفي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    السحیمي الحربي

    

٩  
382104202 

مشعل بن محمد بن رحال الذراعي  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الظفیري

    

١٠  
391100289 

د ال قحاص مشاري بن سعید بن محم 
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    القحطاني

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    نواف بن حمید بن محمد المطیري  382105290  ١١

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    مشعل بن عبدهللا بن عید العوفي الحربي  381101584  ١٢

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    القحطاني عمر بن محمد بن عبدالھادي  382102560  ١٣

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    حمزة بن محمد بن عیسى الزیلعي  382102864  ١٤

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدالعزیز بن علي بن محمد الرومي  381101940  ١٥

  


