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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة الب الطكشف توزیع حضور 

   ENT 101كود ورمز المقرر       ریادة االعمالاسم المقرر                                

      / بكلیة: إدارة االعمالالمجمعة كلیة إدارة االعمال  في معمل                            

  ٨:٥٠الى    ٨ :من الوقت      ١٩/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     الثالثاء یوم :  
  

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

١  352100726 

 

ریان بن عواض بن ھلیل الضفیدعي  
 المطیري

  ادارة االعمال -اإلدارة المالیة  

  

  منتظم 

 

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    د بن غازي المطیريعبدااللھ بن محم  361103269  ٢

٣  
381100854 

عبدااللھ بن مفلح بن ذعار الھرف  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    عبدالعزیز بن مرشد بن ابراھیم المرشد  362103215  ٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    علي بن منصور المنصور ابراھیم بن  371102965  ٥

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    خالد بن صالح بن عبدالمحسن بن حسن  362103705  ٦

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سعود بن عبدالعزیز بن عبدهللا الحسیني  341100535  ٧

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    وسى الحمدانموسى بن خالد بن م  372103031  ٨

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن حبیب بن مرزوق العازمي  372103068  ٩

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    محسن بن علي بن ابراھیم ھزازي  372103261  ١٠

      منتظم   ادارة االعمال -سبة المحا   خالد بن ولید بن ابوبكر عمر  372103422  ١١

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    فھد بن سلیمان بن سعد الزكري  381102084  ١٢

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ابراھیم بن عیسى بن عبدهللا العیسى  381102213  ١٣

      منتظم   رة االعمالادا -المحاسبة    أحمد بن عبدالرحمن بن صالح المدیھیم  381102220  ١٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ابراھیم بن عبدهللا بن براھیم الحجي  381102407  ١٥

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    حسن بن سلطان بن شثین ال وثیلھ  391100765  ١٦

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    أحمد بن سلیمان بن محمد الدخیل  391100771  ١٧
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      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    عمیر بن ماھر بن عمیر العتیبي  372104542  ١٨

      منتظم  ادارة االعمال -المحاسبة    فیصل بن عارف بن محمد الشمري  372104587  ١٩

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    فھد بن عبدهللا بن فھد الزید  391100370  ٢٠

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    أحمد بن عبدالعزیز بن احمد العیسى  391100375  ٢١

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    سلطان بن فھد بن سعدي الشیباني العتیبي  342100773  ٢٢

٢٣  
391101110 

ماجد بن سعود بن مشعل الرخیمي   
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عمر بن حمد بن سلیمان الفراج  361102828  ٢٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن عبدالمحسن بن ابراھیم اللعبون  351101248  ٢٥

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ناصر بن عبدهللا بن ناصر الفایز  382103247  ٢٦

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عمر بن قاسم بن محمد السبیعي العنزي  382103775  ٢٧

٢٨  
332101772 

عبد الرحمن بن عبد هللا بن عبد الرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الموسى

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    فیصل بن منیع بن عبدالرحمن الفیصل  382104630  ٢٩

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    احمد  امین  عبده احمد  382105429  ٣٠

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عامر بن ملیح بن صالل المطیرى  361102154  ٣١

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    حمود بن مقعد بن حمود العتیبي  361102211  ٣٢

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عمر الزایديبسام بن عبدالعزیز بن   371101503  ٣٣

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدالعزیز بن احمد بن محمد الحقیل  382105244  ٣٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سعود بن خلیف بن سعود البدیري  382105538  ٣٥
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  للمقررات عن بعد النھائیةت االلكترونیة في االختباراالطالب كشف توزیع حضور 

   ENT 101كود ورمز المقرر       ریادة االعمالاسم المقرر                                

      كلیة إدارة االعمال المجمعة / 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 -المحاسبة    عبدالمجید بن عوید بن سلیمان المطیرى  372103187  ١

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    محمد بن ھایف بن عویض المطیري  372104330  ٢

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    صالح بن موسى بن محمد الشمراني  382105656  ٣

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    محمد بن علي بن محمد عامر  371103933  ٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    خالد بن محمد بن مزید الحمیداني  362104242  ٥

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    ید بن حمد بن عبدالعزیز الحقیلعبدالمج  382105722  ٦

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    یزید بن محمد بن عبدالمحسن الیوسف  371102108  ٧

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    ابراھیم بن أدیب بن عبدهللا العضیدان  371102150  ٨

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عمر بن ابراھیم بن عبدهللا المقبل  381100304  ٩

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدالرحمن بن ابراھیم بن عبدهللا المقبل  381100305  ١٠

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    محمد بن عبدالرزاق بن فیصل الدویش  372103281  ١١

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    خالد بن سعود بن سمیر الحربي  372103403  ١٢

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    عبدالعزیز بن زاید بن شرید المطیري  372103480  ١٣

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    موید بن احمد بن محمد الركبان  372104014  ١٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدااللھ بن علي بن سلطان التمامي  372104023  ١٥

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ادم  صدیق  محمد ادم  372104834  ١٦
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      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    محمد بن فھد بن حمد السیاري  372105199  ١٧

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري  مازن  بن معزي  بن سعدي   372105393  ١٨

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    ابراھیم بن غانم بن عبدالعزیز الغانم  372105431  ١٩

٢٠  
381100193 

داھم بن ناصربن بن سعود المحیمیدي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    السھلي

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    هللا الشباناتعبدهللا بن محمد بن عبد  381102231  ٢١

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    بندر بن تركي بن شنان العنزي  361103029  ٢٢

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن فھد بن غازي الرویس  352101074  ٢٣

٢٤  
361103744 

دالعزیز عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن عب 
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المقبل

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    احمد  صالح  محمد القیق  361103809  ٢٥

٢٦  
352106187 

مرزوق بن الحویلي بن مسحل المیموني  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    يأحمد بن عواض بن ھلیل المطیر  362103234  ٢٧

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    نواف بن سلیمان بن برجس العمر  381101639  ٢٨

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    غنام بن راشد بن غنام الرشیدي  362104717  ٢٩

٣٠  
382105310 

راكان بن ناصر بن ضبیب البرازي  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    السھلي

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    نواف بن عبدهللا بن صالح العواجي  372103217  ٣١

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن ابراھیم بن محمد العریفج  381102300  ٣٢

٣٣  
352106115 

عبدالوھاب بن سعد بن عقیل الرحیمي  
  منتظم   ادارة االعمال - المحاسبة   المطیري

    

٣٤  
331104175 

ماجد بن حمود بن مسھي المھیمزي  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الرشیدي

    

  
  


