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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  سلم ١٠١كود ورمز المقرر       المدخل الى الثقافة االسالمیةاسم المقرر 

  الزلفيكلیة إدارة االعمال  في معمل

  ٨:٥٠الى    ٨من:  الوقت      ٢٠/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     األربعاءیوم :   

  
  

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

١  382105433 

 

  أحمد  خیري  محمود احمد 

  

  ادارة االعمال -المحاسبة  

 

  منتظم 

 

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدااللھ بن محمد بن سلیمان الطریقي  391100378  ٢

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    حمد الذویخعبدالمجید بن سلیمان بن ا  372103223  ٣

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    متعب بن عبدالعزیز بن سعود العید  382102736  ٤

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    فھد بن سلیمان بن محمد الغفیص  372103391  ٥

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    بن عمرناصر بن عبدالعزیز بن ناصر   382103348  ٦

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    زیاد بن حسین بن مشل العلوي الحربي  382104130  ٧

٨  
382104651 

عبدالعزیز بن راشد بن عبدالعزیز  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    الفریح

    

٩  
381101527 

العبیوي  احمد بن عبدهللا بن الحمیدي 
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    خالد بن عبدالعزیز بن ابراھیم المطیر  381101657  ١٠

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    سعید بن محمد بن حسن دغیم ال سلطان  381101833  ١١

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ن عبدالكریم البدرھشام بن سلیمان ب  382105764  ١٢

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ایاد بن عبدهللا بن سلیمان االومیر  381102412  ١٣

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    مھند بن فھد بن مزعل االومیر  382102657  ١٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    الدلبحي العتیبينایف بن جزاء بن سلیم   382102714  ١٥

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عزام بن عبدالرحمن بن مھنا المدهللا  382102832  ١٦

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن صالح بن خلف الرویلي  382102891  ١٧
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      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    ع بن حسن الغانمعبدالعزیز بن عبدالبدی  382102930  ١٨

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    حاتم بن عبدهللا بن ابراھیم الطریقي  382104026  ١٩

٢٠  
382104146 

مشعل بن حمود بن محمد البدراني  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الحربي

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    ن محمد بن الفي عشبان الحربيعبدهللا ب  382104277  ٢١

٢٢  
382104706 

باسل بن متعب بن باطح العریفي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الظفیري

    

٢٣  
382105236 

سامي بن مرزوق بن سمیر العلوي  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    الحربي

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدالعزیز بن علي بن سلیمان الموسى  371101559  ٢٤

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عمر بن محمد بن صالح المجاھد  391100218  ٢٥

٢٦  
391100219 

سلطان بن مسفر بن سلطان قوید  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    الدوسري

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    فھد بن سلیمان بن علي الحوشان  391100220  ٢٧
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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  سلم ١٠١كود ورمز المقرر       المدخل الى الثقافة االسالمیةاسم المقرر 

  مال الزلفي كلیة إدارة االع في معمل

  ٩:٥٠الى    ٩من:  الوقت      ٢٠/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     األربعاءیوم :   

  
  

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

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدالعزیز بن دخیل بن سلیمان الوشیل  391100223  ٢٨

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    حمد بن سعود بن صالح العبدالقادرا  391100276  ٢٩

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    ثامر بن علي بن سعود الربیعھ  391100278  ٣٠

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    ایوب بن سلیمان بن ابراھیم الطریقي  372103251  ٣١

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    رشید بن دغیم المطیري خالد بن  372103269  ٣٢

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    سعود بن عواد بن مرزوق الضبیب  391100588  ٣٣

٣٤  
391100590 

عبداللطیف بن سعود بن عبدالعزیز  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    البحر

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    اسم بن عبدالعزیز بن محمد القشعميب  391100592  ٣٥

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    محمد بن عبد هللا بن سلیمان العواد  391100593  ٣٦

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    أسامة بن بدر بن مھنا المدهللا  391100595  ٣٧

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدهللا بن خلیف بن محمد الھویشان  391100596  ٣٨

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    ابراھیم بن صالح بن حمدان السكران  391100597  ٣٩

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    فارس بن سعد بن عبدالرحمن الجبر  391100598  ٤٠

٤١  
391100599 

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

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    خالد بن فھد بن صالح الحمادي  391100600  ٤٢

      ممنتظ   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدالعزیز بن محمد بن ابراھیم الحمد  391100601  ٤٣
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      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    سلیمان بن احمد بن سلیمان البھالل  391100602  ٤٤

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    ناصر بن خالد بن محمد الفنیسان  391100603  ٤٥

٤٦  
391100605 

عبدالعزیز بن عبدالكریم بن عبدهللا  
  منتظم   االعمال ادارة -إدارة األعمال    القشعمي

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    فھد بن یوسف بن احمد الوشیل  391100607  ٤٧

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    بسام بن سعود بن حمود المسعود  391100609  ٤٨

٤٩  
391100610 

محمد بن عبداللطیف بن محمد  
  منتظم   عمالادارة اال -القانون    العبداللطیف

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    بالل بن سلیمان بن عبدهللا المحیا  391100612  ٥٠

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    فھد بن محمد بن ذعار الحلفي المطیري  391100614  ٥١

      تظممن   ادارة االعمال -القانون    مھند بن عبدهللا بن ضویحي الفحام  391100615  ٥٢

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    شھید بن مساعد بن عبدهللا العبدالمنعم  391100617  ٥٣

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    باسم بن احمد بن سلیمان الخمیس  391100618  ٥٤
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  ن بعدللمقررات ع النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  سلم ١٠١كود ورمز المقرر       المدخل الى الثقافة االسالمیةاسم المقرر 

  كلیة إدارة االعمال الزلفي في معمل

  ١٠:٥٠الى    ١٠من:  الوقت      ٢٠/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     األربعاءیوم :   

  
  

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

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عمر بن بدر بن عبدالكریم الزنیدي  391100619  ٥٥

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالحي بن سلیمان بن سعود الحمد  391100620  ٥٦

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن جایز بن عوض الرخیمي  391100621  ٥٧

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    احمد بن عبدالعزیز السویكتسھیل بن   391100622  ٥٨

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدالعزیز بن سعود بن صالح الشقیر  382102579  ٥٩

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عزام بن أحمد بن محمد الحمدان  391100624  ٦٠

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    بن عبدهللا الموسى عبدهللا بن محمد  391100625  ٦١

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن فھد بن عبدهللا النصار  391100626  ٦٢

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالرحمن بن فھد بن سلیمان الفھید  391100627  ٦٣

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    هللا المنیعیزن بن عبدالعزیز بن عبد  391100629  ٦٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عمر بن سلیمان بن صالح الفھید العامر  391100630  ٦٥

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    تركي بن راشد بن صالح الظفیري  391100631  ٦٦

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عتقعبدهللا بن عبدالرحمن بن معتق الم  391100632  ٦٧

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    خالد بن علي بن محمد الطیار  391100633  ٦٨

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    حسان بن احمد بن علي الطریقي  391100634  ٦٩

      منتظم   العمالادارة ا -المحاسبة    ھشام بن عبدهللا بن فایز الفایز  391100635  ٧٠

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    فھد بن فارس بن احمد الجمیل  391100636  ٧١
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      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن زید بن عبدهللا العبدالقادر  391100637  ٧٢

      تظممن   ادارة االعمال -المحاسبة    سلیمان بن بدر بن سلیمان الطیار  391100638  ٧٣

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن مزید بن داود الفایز  391100639  ٧٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    فھد بن احمد بن عثمان العثمان  391100640  ٧٥

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    دخیل بن عبدهللا بن دخیل الفھید  391100641  ٧٦

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    راكان بن عبدهللا بن حمود النصار  391100642  ٧٧

٧٨  
391100643 

عبدالمجید بن عبدالملك بن عبدهللا  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الطوالھ

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    بندر بن خالد بن صنات الذیابي العتیبي  391100645  ٧٩

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سلمان بن محمد بن عبدهللا المنیع  391100646  ٨٠

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    احمد بن ناصر بن عبدهللا العضیب  391100647  ٨١
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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  سلم ١٠١كود ورمز المقرر       المدخل الى الثقافة االسالمیةلمقرر اسم ا

  كلیة إدارة االعمال الزلفي في معمل

  ١١:٥٠الى    ١١من:  الوقت      ٢٠/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     األربعاءیوم :   

  
  

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

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    مان بن یوسف بن عبدهللا الذویخسلی  391100648  ٨٢

٨٣  
391100650 

أحمد بن عبدالرحمن بن خالد العلوي  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الحربي

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ایاد بن عبدالرحمن بن سلیمان الثنیان  391100654  ٨٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ریان بن سلیمان بن عبدالعزیز الحمد  391100655  ٨٥

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    محمد بن عبدالعزیز بن محمد الدخیل  391100657  ٨٦

٨٧  
391100658 

عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    البداح

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    حمد بن سلیمان بن محمد المقحمم  391100660  ٨٨

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    فیصل بن جحالن بن أحمد الجحالن  391100817  ٨٩

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    أسامة بن محمد بن حمود المسعود  391100820  ٩٠

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    محمد بن عبدهللا القشعمي ریان بن  391100821  ٩١

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدهللا بن محمد بن ناصر العنقري  391100823  ٩٢

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    فھد بن محمد بن عساف الدوسري  372103567  ٩٣

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    ن صالح بن جویر الفراجعبدالرحمن ب  382102855  ٩٤

٩٥  
391101077 

فھد بن سمیر بن مضحي القاسمي  
  ادارة االعمال -القانون    الظفیري

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    عبدالعزیز بن سلمان بن حمود الھدباني  351101519  ٩٦
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    ل بن حجي الوھبي الشمريخالد بن سوی  382104093  ٩٧
     منتظم
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٩٨  
391101219 

خالد بن عبدهللا بن مقبل المرواني  
  ادارة االعمال -القانون    الحربي

     منتظم

٩٩  
382104625 

راكان بن فالح بن صالح الوھبي  
  ادارة االعمال -القانون    الحربي

     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    منیع بن عبدهللا المنیع عبدالھادي بن  381101107  ١٠٠
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    تركي بن طالل بن ناصر الھزاني  381101573  ١٠١
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    خالد بن سلیمان بن فھد الطریقي  381102386  ١٠٢
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    ابراھیم بن عبدالعزیز الدویشعزام بن   361102948  ١٠٣
     منتظم

  ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    خالد بن عبدالرحمن بن علي العبید  361103061  ١٠٤
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    احمد بن فایز بن احمد الفایز  371101472  ١٠٥
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    عمر بن سعود العمرعبدهللا بن   371101537  ١٠٦
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    محمد بن خلیف بن محمد الھویشان  371101556  ١٠٧
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    ایوب بن عبدهللا بن عبدالرحمن الفحام  381101762  ١٠٨
     منتظم

  
  ادارة االعمال -القانون    عدون العبدالمنعممعاذ بن عبدالمنعم بن س  391101275  ١٠٩

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    محمد بن فراج بن ناصر الفراج  392101761  ١١٠
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    ناصر بن صالح بن ناصر الطریقي  391100381  ١١١
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    یدناصر بن عبدهللا بن ناصر العب  381101510  ١١٢
     منتظم

١١٣  
391100289 

مشاري بن سعید بن محمد ال قحاص  
  ادارة االعمال -القانون    القحطاني

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    خالد بن محمد بن ناصر الماجد  391100272  ١١٤
     منتظم

  ادارة االعمال -مال إدارة األع   أسامھ بن زید بن صالح الحمد  392103948  ١١٥
     منتظم

١١٦  
392101711 

سلیمان بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز  
  ادارة االعمال -القانون    الحمد

     منتظم

  


