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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

   MGT 110كود ورمز المقرر       مھارات االتصالاسم المقرر                                

      كلیة إدارة االعمال المجمعة/ بكلیة: إدارة االعمال في معمل                            

  ٨:٥٠الى    ٨ :من الوقت      ٢٧/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     األربعاء یوم :  
  

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

١  391100382 

 

  راید بن غنیم بن مزید الحابوط المطیري 

 

  ادارة االعمال -إدارة األعمال  

 

  منتظم 

 

    

٢  
391100383 

دالعزیز السیف سیف بن ناصر بن عب 
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    الخالدي

    

٣  
391100384 

عبید بن غنام بن غانم الصعیري  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

    

٤  
391100385 

عبدالعزیز بن عثمان بن سلیمان  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    العبدالجبار

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    محمد بن عبدالرحیم بن ابراھیم الذییب  391100386  ٥

٦  
391100388 

عبدالمجید بن مشعل بن مظھور  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    الدھمشي

    

٧  
391100389 

ممدوح بن محمد بن عبید العجوني  
  نتظمم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    الرشیدي

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    متعب بن عبدهللا بن عتیق العتیق  391100390  ٨

٩  
391100391 

فھد بن فیحان بن عبد الھادي الجش  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

    

١٠  
391100393 

متعب بن مبارك بن دغیمان المیموني  
  منتظم   ادارة االعمال - إدارة األعمال   المطیري

    

١١  
391100394 

عبدالمجید بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    ابانمي

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    مشعل بن عبدالكریم بن صالح العثمان  391100395  ١٢

١٣  
371102748 

عبدالعزیز بن ابراھیم بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    التویجري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    تركي بن عبدالرحمن بن عبدهللا الفارس  381101614  ١٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن سعد بن محمد المطیري  381101761  ١٥

١٦  
391100566 

فراس بن دخیل بن عبد الرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الحسینان
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      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    تركي بن محمد بن عبد هللا التركي  391100671  ١٧

١٨  
391100672 

عبدالمجید بن احمد بن عبدالعزیز  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    القضیبى

    

      منتظم   ادارة االعمال -ة المحاسب   محمد بن علي بن محمد العیسى  391100674  ١٩

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ابراھیم بن محمد بن عبدالرحمن الموسى  391100675  ٢٠

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    مقبل بن خالد بن نھار المطیري  372103212  ٢١

٢٢  
372103503 

عبدالسالم بن سلیمان بن عبدالعزیز  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الجنیح

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    المثنى بن علي بن محمد الریشان  381104707  ٢٣

٢٤  
391100758 

عبدالعزیز بن عبدهللا بن غازي  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الضبیطي المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    مشعل بن عبدهللا بن مشعل العوید  391100759  ٢٥

٢٦  
391100760 

عبدالعزیز بن عبدهللا بن عبدالعزیز  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الحزیمي

    

٢٧  
391100761 

مرزوق بن صالح بن مرزوق المیموني  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبد هللا بن مطلق بن عبد هللا المرشد  391100762  ٢٨

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    نواف بن ناصربن بن عبدهللا أبانمي  391100763  ٢٩

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن حسن بن صالح األحیدب  391100764  ٣٠

٣١  
391100766 

عبدهللا بن سعود بن عبد الرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -حاسبة الم   القدیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    یزید بن غازي بن محمد العصیمي  391100767  ٣٢

٣٣  
391100768 

فیصل بن ابراھیم بن عبد الرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الخمیس

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدالعزیز بن احمد بن سعد القدیري  391100769  ٣٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن ابراھیم بن عبدهللا العمر  391100770  ٣٥
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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

   MGT 110ز المقرر كود ورم      مھارات االتصالاسم المقرر                                

      كلیة إدارة االعمال المجمعة/ بكلیة: إدارة االعمال في معمل                            

  ٩:٥٠الى    ٩من:  الوقت      ٢٧/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     األربعاءیوم :   
  

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

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    أحمد بن سلیمان بن محمد الدخیل  391100771  ٣٦

٣٧  
391100772 

بدر بن الحمیدي بن مشیلح الجش  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

    

٣٨  
391100773 

عبدالرحمن بن بندر بن مندیل الموینع  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    العنزي

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    خالد بن عبدالعزیز بن محمد المحارب  391100774  ٣٩

٤٠  
391100775 

محمد بن عاید بن سعود المیموني  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

    

      نتظمم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    احمد بن عبدالعزیز بن احمد بن ضعیان  391100776  ٤١

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    محمد بن عبد هللا بن محمد الوشیقري  391100777  ٤٢

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدهللا بن محمد بن عبدهللا الراشد  391100778  ٤٣

      منتظم   االعمال ادارة -إدارة األعمال    عبدهللا بن حمد بن عبدهللا الجالجل  391100780  ٤٤

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    ناصر بن عبدهللا بن عبدالرحمن المزینى  391100781  ٤٥

٤٦  
391100783 

عبدالرحمن بن عثمان بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    التویجري

    

٤٧  
391100784 

مشعل بن اسماعیل بن سعود البراق  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    یبيالعت

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدااللھ بن حمد بن محمد حمدي  372103651  ٤٨

٤٩  
382102698 

بندر بن الحمیدي بن مبارك الضبیطي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    مجحدمحمد بن ابراھیم بن عبدهللا ال  382102713  ٥٠

٥١  
382102825 

نایف بن عاید بن زبن المیموني  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري
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      منتظم   ادارة االعمال -القانون    علي بن عبدالرزاق بن سلطان المطیري  382102866  ٥٢

٥٣  
382102893 

زیاد بن عبید بن عبدهللا البدیري  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    لمطیرىا

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    فھد بن عبدهللا بن فھد الزید  391100370  ٥٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن حمد بن عبدالعزیز العیسى  391100371  ٥٥

٥٦  
391100372 

عبد العزیز بن عبد الرحمن بن ابراھیم  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    لمھیدبا

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سعود بن ماجد بن عبید الجش المطیري  391100373  ٥٧

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    أحمد بن عبدالعزیز بن احمد العیسى  391100375  ٥٨

٥٩  
391100376 

عیاني عبدالرحمن بن عبدهللا بن سالم الق 
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

    

٦٠  
391100377 

أحمد بن خالد بن مطلق البریعصي  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

    

٦١  
391100379 

نایف بن عبدهللا بن مبرك الضبیطي  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

    

٦٢  
391100380 

واض بن حمود العیباني طالل بن ع 
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

    

٦٣  
391100785 

عبدالرحمن بن سلیمان بن محمد  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المحارب

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    نواف بن عبدهللا بن فائز العتیبي  391100786  ٦٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    فارس بن سلیمان بن فوزان التركي  391100802  ٦٥

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    أنس بن خالد بن عبدالعزیز السنیدي  391100803  ٦٦

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    سلیمان بن منصور بن سلیمان الكلیبي  391100804  ٦٧

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    فھاد بن حسن بن محمد آل مسعود   391100807  ٦٨

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    فھد بن محمد بن حماد العزه السبیعي  391100810  ٦٩

٧٠  
391100812 

جمال بن سالم بن سعد العزیزي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري 
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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البلطكشف توزیع حضور ا

   MGT 110كود ورمز المقرر       مھارات االتصالاسم المقرر                                

      كلیة إدارة االعمال المجمعة/ بكلیة: إدارة االعمال في معمل                            

  ١٠:٥٠الى    ١٠من:  الوقت      ٢٧/٠٣/١٤٤٠ :ریختا     األربعاءیوم :   
  

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

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن خالد بن عبدهللا بن محیسن  381100052  ٧١

٧٢  
391101011 

فیصل بن شرید بن مبرك الصعیري  
  منتظم   ادارة االعمال -ارة األعمال إد   المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن سلیمان بن عبدالرحمن الدخیل  391101012  ٧٣

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عید بن عمر بن عید الضبیطي المطیري  391101017  ٧٤

      منتظم   ادارة االعمال -ون القان   محمد بن فھد بن عبدهللا الكریزي  391101018  ٧٥

٧٦  
391101019 

ماجد بن سلمان بن الحمیدي حمدان  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    النفیعي

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبد هللا بن خالد بن عبد هللا الروساء  391101021  ٧٧

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن ناصر بن عبدهللا الجرید  391101023  ٧٨

٧٩  
391101025 

شبیب بن محمد بن فراج الصملي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    السبیعي

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالعزیز بن فھد بن سالم السویلم  391101026  ٨٠

٨١  
391101027 

مشاري بن عبدالكریم بن سعود  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    العبدالكریم

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    ریان بن ماجد بن حمد السناني  391101030  ٨٢

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    ریاض بن احمد بن عثمان السعید  391101031  ٨٣

      نتظمم   ادارة االعمال -القانون    حمد بن بندر بن حمد الربیع  391101032  ٨٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سلیمان بن حقیل بن حمد الحقیل  391101078  ٨٥

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    محمد بن عبد العزیز بن محمد العقیل  391101079  ٨٦

٨٧  
391101106 

أسامھ بن عبدالكریم بن محمد الصالح  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    العمر
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      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا الربیعھ  391101111  ٨٨

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    فھد بن مشعل بن سعد الزغیبي الحربي  391101214  ٨٩

٩٠  
391101222 

أحمد بن عیسى بن خمیس الجش  
  منتظم   العمالادارة ا -إدارة األعمال    المطیرى

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    فھد بن سعد بن محمد ال عثیمین  391104063  ٩١

٩٢  
391100178 

عبدهللا بن عوض بن عبدهللا ال شعالن  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    القرني

    

      منتظم   رة االعمالادا -إدارة األعمال    نواف بن مناحي بن غازي العتیبي  391100181  ٩٣

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    احمد بن مشعل بن دلیل المخلفي  391100184  ٩٤

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    بدر بن راضي بن عضیب العنزي  391100185  ٩٥
     منتظم

  رة االعمالادا -إدارة األعمال    فھد بن شامان بن حمیر السبیعي العنزي  391100186  ٩٦
     منتظم

٩٧  
391100187 

عبدالعزیز بن مطر بن دھیمان الھبیري  
  ادارة االعمال -إدارة األعمال    الشمري

     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    ثامر بن سویلم بن عاید العنزي  391100190  ٩٨
     منتظم

  ادارة االعمال -ن القانو   عادل بن عبید بن عوید الیابس المطیري  391100201  ٩٩
     منتظم

١٠٠  
391100202 

تركي بن حنش بن سفییر آل مجبر  
  ادارة االعمال -القانون    الشمراني

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    متعب بن طالل بن عبدهللا السواط  391100245  ١٠١
     منتظم

  االعمالادارة  -المحاسبة    محمد بن یوسف بن محمد النودل  391100247  ١٠٢
     منتظم

١٠٣  
391100248 

عبدااللھ بن سعید بن علي ال مفرح  
  ادارة االعمال -المحاسبة    األسمري

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    فیصل بن فھد بن ابراھیم الجمعھ  391100250  ١٠٤
     منتظم

١٠٥  
391100251 

عبدهللا بن موھق بن عایض شالحي  
  ة االعمالادار -المحاسبة    المطیري

     منتظم
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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

   MGT 110كود ورمز المقرر       مھارات االتصالاسم المقرر                                

      دارة االعمالكلیة إدارة االعمال المجمعة/ بكلیة: إ في معمل                            

  ١١:٥٠الى    ١١من:  الوقت      ٢٧/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     األربعاءیوم :   
  

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

١٠٦  
391100253 

عبدالعزیز بن مثیب بن عویبد الرخیمي  
  ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    خالد بن محمد بن عبدهللا ابووشطان  391100254  ١٠٧
     منتظم

١٠٨  
391100258 

عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن  
  ادارة االعمال -المحاسبة    المقبل

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    سطام بن تركي بن فلحان حمیدان  382102970  ١٠٩
     منتظم

١١٠  
382102651 

ریان بن دخیتیر بن زبن المظیبري  
  ادارة االعمال -إدارة األعمال    الرشیدي

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    أحمد بن عبدهللا بن عبدالعزیز الركبان  382103785  ١١١
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    احمد بن عبدالرحمن بن أحمد أبانمي  382104628  ١١٢
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    فیصل بن یحیى بن موسى رقواني  382105575  ١١٣
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    خالد بن عبدهللا بن علي المشعل  382105886  ١١٤
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    عبدالعزیز بن سلمان بن عبدهللا المعتق  381100221  ١١٥
     منتظم

١١٦  
391100687 

عبد هللا بن خالد بن عبد العزیز العبد  
  ادارة االعمال -القانون    الكریم

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن سعود بن سعید الكلثم  381101468  ١١٧
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    سلمان بن صنیتان بن ھجاج المطیري  372103487  ١١٨
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    ماجد بن فھد بن غیث المطیري  372104269  ١١٩
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن راشد بن محمد المغامس  382102546  ١٢٠
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    بشار بن ابراھیم بن عبدهللا العتیق  382102588  ١٢١
     منتظم

١٢٢  
381100193 

ن سعود المحیمیدي داھم بن ناصربن ب 
  ادارة االعمال -القانون    السھلي

     منتظم
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١٢٣  
381100423 

حمد بن فیصل بن سلطان الضبیطي  
  ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    احمد بن سالم بن العرو السبیعي العنزي  382102684  ١٢٤
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    خالد بن عبدهللا الدحیم عبدهللا بن  382102737  ١٢٥
     منتظم

١٢٦  
382102749 

عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن عبدهللا  
  ادارة االعمال -القانون    الرمیح

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    عمر بن فھد بن عبدهللا الزامل  382102756  ١٢٧
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    نھار المویھي المطیريسند بن خالد بن   382102785  ١٢٨
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    حسن بن محمد بن مطلق الثبیتي العتیبي  382102802  ١٢٩
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    بالل بن محمد بن عبدهللا الجندل  382102816  ١٣٠
     منتظم

١٣١  
382102822 

لحبالني خالد بن عوض بن حشاش ا 
  ادارة االعمال -القانون    العنزي

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    محمد بن عبدالعزیز بن محمد الجمعھ  381101295  ١٣٢
     منتظم

١٣٣  
381101568 

عبدالرحمن بن ابراھیم بن عبدالرحمن  
  ادارة االعمال -القانون    البراھیم

     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    بن جاسر الماضي عبد العزیز بن ناصر  391100693  ١٣٤
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    محمد بن الحمیدي بن محمد الضیدان  391104064  ١٣٥
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    عادل بن مشاري بن عبدهللا المشاري  391101014  ١٣٦
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    عبدهللا المشاريعمر بن مشاري بن   391101016  ١٣٧
     منتظم

١٣٨  
351104366 

فندي بن خیران بن فندى المظیبري  
  ادارة االعمال -القانون    الرشیدي

     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    محمد بن خالد بن صالح الخلیوي  392101599  ١٣٩
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    مد السلمانبدر بن براھیم بن مح  391100205  ١٤٠
     منتظم
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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط
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      رة االعمال المجمعة/ بكلیة: إدارة االعمالكلیة إدا في معمل                            

  ١٢:٥٠الى    ١٢من:  الوقت      ٢٧/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     األربعاءیوم :   
  

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

١٤١  
381101535 

عبدااللھ بن محمد بن فراج المحلسي  
  ة االعمالادار -القانون    المطیري

     منتظم

١٤٢  
382105306 

محمد بن سلیمان بن مھدلي الرواجحھ  
  ادارة االعمال -القانون    الحادثي

     منتظم

١٤٣  
381100218 

ابراھیم بن عبدالمحسن بن ابراھیم  
  ادارة االعمال -المحاسبة    النصرهللا

     منتظم

١٤٤  
382104132 

مناحي بن صویلح بن بدر الدیحاني  
  ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

     منتظم

١٤٥  
382102720 

عبدهللا بن سلطان بن محمد النفیعي  
  ادارة االعمال -إدارة األعمال    العتیبي

     منتظم

١٤٦  
382104089 

یزید بن عیسى بن مرزوق الدعجاني  
  ادارة االعمال -إدارة األعمال    العتیبي

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    ن فھید الصعبیاسر بن عبدهللا ب  391104051  ١٤٧
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    راكان بن عبدالعزیز بن محمد الثمیري  391100678  ١٤٨
     منتظم

١٤٩  
391103982 

ماجد بن فریح بن مسلم الداموكي  
  ادارة االعمال -القانون    الرشیدي

     منتظم

١٥٠  
391103960 

الصعب  صالح بن حمد بن عبد هللا 
  ادارة االعمال -القانون    التویجري

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن محمد بن ابراھیم الخنیزان  392101967  ١٥١
     منتظم

١٥٢  392101612 

  ادارة االعمال -القانون    حمد بن فھد بن حمد الراشد  

      منتظم

  
  


