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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  سلم ١٠٢كود ورمز المقرر       اإلسالم و بناء المجتمعاسم المقرر 

  الزلفيكلیة إدارة االعمال  في معمل

  ٨:٥٠الى    ٨من:  الوقت      ٢١/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ    خمیسالیوم :   

  
  

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

١  382105759 

 

محمد بن الحمیدي بن غانم الجعفر  
 الشمرى

  ادارة االعمال -إدارة األعمال  

 

  منتظم 

 

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    مھند بن خالد بن سعود الجدیع  391101130  ٢

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    لمشاريریان بن حمد بن مشاري ا  372103025  ٣

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    عبدهللا بن علي بن مساعد الحمد  372103071  ٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    أحمد بن محمد بن عقیل العقیلي  372103199  ٥

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    دعبدهللا بن عبدالعزیز بن عبدهللا الفرھو  351103884  ٦

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    بدر بن محمد بن صالح العصیمي  382102553  ٧

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالعزیز بن دخیل بن فالح الفالح  382102580  ٨

      منتظم   ادارة االعمال - إدارة األعمال   فھد بن یوسف بن سعید الدریس  382102626  ٩

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن ناصر بن محمد الطریقي  382102635  ١٠

١١  
382102691 

فیصل بن منیف بن غزاي المویھي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري

    

١٢  
382102695 

عبدالعزیز بن ابراھیم بن عبدالعزیز  
  منتظم   ادارة االعمال -عمال إدارة األ   الملحم

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    خالد بن تركي بن عبدهللا الحبیل الحمادي  382102708  ١٣

١٤  
382102717 

ریان بن خالد بن عبدالرحمن العبدلي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المالكي

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    نواف بن عثمان بن ابراھیم عثمان  382102770  ١٥

١٦  
382102840 

ماجد بن عویض بن حمود العوني  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري
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      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن فھد بن عبدالوھاب الخمیس  382102850  ١٧

      منتظم   ادارة االعمال -انون الق   عبدالعزیز بن ملفي بن علي الحربي  372103463  ١٨

      منتظم  ادارة االعمال -المحاسبة    ناصر بن عبدالعزیز بن ناصر بن عمر  382103348  ١٩

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    فھد بن عبدالعزیز بن محمد الطوالھ  382104019  ٢٠

      منتظم   ارة االعمالاد -المحاسبة    محمد بن عبدالرحمن بن صالح الحجاب  382104021  ٢١

٢٢  
382104159 

محمد بن فارس بن محمد البرازي  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سعد بن صنت بن مطر المطیري  372103508  ٢٣

٢٤  
382104180 

یوسف بن فرحان بن رشید االسلمي  
  منتظم   عمالادارة اال -المحاسبة    الشمري

    

٢٥  
382104207 

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

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    فیصل بن الحمیدي بن خلف السویط  382104211  ٢٦

      منتظم   عمالادارة اال -إدارة األعمال    انس بن فھد بن سعود الطریقي  382104700  ٢٧
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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  سلم ١٠٢كود ورمز المقرر       اإلسالم و بناء المجتمعاسم المقرر 

  كلیة إدارة االعمال الزلفي في معمل

  ٩:٥٠الى    ٩من:  الوقت      ٢١/٠٣/١٤٤٠ :تاریخالخمیس    یوم :   

  
  
  

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

٢٨  
382105281 

عمر بن عبدالعزیز بن عبدالوھاب  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الدویش

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدهللا بن محمد بن عبدهللا الفھید  382105468  ٢٩

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    سیف بن مصري بن صیفي الحربي  382105506  ٣٠

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    فھد بن عبدالرحمن بن راشد العبداللطیف  382105635  ٣١

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    سلیمان بن خالد بن سلیمان الدھش  381100869  ٣٢

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    سامي بن عبدالعزیز بن رشید الشتیلي  381101293  ٣٣

٣٤  
381101537 

سلمان بن مشبب بن سلمان آل الغوري  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    القحطاني

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    سعید بن محمد بن حسن دغیم ال سلطان  381101833  ٣٥

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    محمد بن سعد بن عبدالرحمن الجبر  381102208  ٣٦

٣٧  
382102564 

ماجد بن محمد بن عبد هللا الشعبي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الحربي

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    مشاري بن عبدهللا بن سلیمان البلوي  382102659  ٣٨

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبداللطیف بن سلطان بن حمد العماري  382102729  ٣٩

٤٠  
382102883 

عبدالعزیز بن مستور بن سعید ال جالب  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الشھراني

    

      منتظم  ادارة االعمال -القانون    فھد بن جارهللا بن عبدهللا الحمد  372105300  ٤١

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    طیار بن احمد بن علي الطیار  382103420  ٤٢
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٤٣  
382103640 

فیصل بن خالد بن خلیف العمري  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الحربي

    

٤٤  
382104088 

عبدهللا بن محمد بن عوید الذراعي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الظفیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    أحمد بن ھالل بن حوران العنزي  382104156  ٤٥

٤٦  
382104182 

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

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سعود بن غریب بن عبدالعزیز الحربي  382104212  ٤٧

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    مؤید بن عبد هللا بن صالح البرادي  382104224  ٤٨

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    تركي بن محمد بن عبدالوھاب المقحم  382105137  ٤٩

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    فیصل بن عبدهللا بن حمد القاضي  382105249  ٥٠

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدالعزیز بن علي بن سلیمان الموسى  371101559  ٥١

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدالرحمن بن محمد بن احمد الھویشان  361102849  ٥٢

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن دخیل بن محمد السوید  381101036  ٥٣

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    ن حمود بن محمد الطریقيھشام ب  371101812  ٥٤
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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  سلم ١٠٢كود ورمز المقرر       اإلسالم و بناء المجتمعاسم المقرر 

  كلیة إدارة االعمال الزلفي في معمل

  ١٠:٥٠الى    ١٠من:  الوقت      ٢١/٠٣/١٤٤٠ :تاریخمیس    الخیوم :   

  
  

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

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عمر بن حمد بن عمار العمار  391100215  ٥٥

      منتظم   ادارة االعمال -سبة المحا   تركي بن متعب بن خلف الرویلي  372102985  ٥٦

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    محمد بن خالد بن حمود العضیب  361103388  ٥٧

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    علي بن مفلح بن علي العبیوي  381102076  ٥٨

      منتظم   العمالادارة ا -المحاسبة    عبدالرحمن بن سعود بن عاید الضبیب  381102083  ٥٩

٦٠  
381100606 

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

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    حمد بن علي بن عقاب المطیري  372103475  ٦١

      منتظم   الادارة االعم -المحاسبة    یوسف بن عبدالرزاق بن طحان العنزي  371102399  ٦٢

٦٣  
391100270 

فھد بن عبدهللا بن زیاد الشالحي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    سعود بن عادل بن سعود الطریقي  391100271  ٦٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالرحمن بن عبدهللا بن محمد الزنیدي  391100275  ٦٥

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    احمد بن سعود بن صالح العبدالقادر  391100276  ٦٦

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    خالد بن علي بن عوض العنزي  372103164  ٦٧

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    ایوب بن سلیمان بن ابراھیم الطریقي  372103251  ٦٨

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    سعود بن محمد بن أحمد الحمیدي  391100591  ٦٩
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      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    علي بن عبدهللا بن علي الطیار  391100604  ٧٠

      ممنتظ   ادارة االعمال -إدارة األعمال    أدیب بن عبدالعزیز بن سلیمان القشعمي  391100606  ٧١

٧٢  
391100611 

حزاب بن عبدالرحمن بن احمد  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    أبوراسین

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    راكان بن ناصر بن حمد الدریویش  391100613  ٧٣

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    فھد بن محمد بن ذعار الحلفي المطیري  391100614  ٧٤

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    عبدالمجید بن فراج بن محمد الجویر  372103368  ٧٥

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    فھد بن ھایس بن فھد العبیوي المطیري  382102562  ٧٦

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدالعزیز بن سعود بن صالح الشقیر  382102579  ٧٧

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالرحمن بن فھد بن سلیمان الفھید  391100627  ٧٨

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    خالد بن علي بن محمد الطیار  391100633  ٧٩

٨٠  
391100644 

عزام بن محمد بن عواض السقیاني  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سلطان بن محمد بن دخیل الفھید  391100649  ٨١

  
٨٢  391100652 

 

عبدهللا بن سلیمان بن عبدالعزیز  
  السلیمان

  ادارة االعمال -المحاسبة  

  

  منتظم 

  

    

٨٣  
391100818 

فھد بن عبدالرحمن بن عبدالمحسن  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیر

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    یزید بن عبدالرحمن بن حمود الطریقي  391100822  ٨٤

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدااللھ بن مساعد بن محمد العبدالمنعم  391100824  ٨٥

      منتظم   لادارة االعما -القانون    عوض بن نھار بن عوض المطیري  372103580  ٨٦

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    مھند بن عبدالرحمن بن حمد العیدي  372104019  ٨٧

٨٨  
382102647 

سعد بن سعید بن سعد أل عضیھ  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    القحطاني

    

٨٩  
382102693 

محمد بن عبدالرحمن بن ابراھیم  
  منتظم   ادارة االعمال -ال إدارة األعم   الدریویش
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      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدهللا بن محمد بن عبدهللا الجاسر  382102787  ٩٠

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    ابراھیم بن عبدهللا بن ابراھیم المھناء  382102838  ٩١

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    جعبدالرحمن بن صالح بن جویر الفرا  382102855  ٩٢

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    حمزه بن فھد بن حمود العصیمي  382103428  ٩٣

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    متعب بن عبدالعزیز بن إبراھیم العسكر  382103816  ٩٤

  ادارة االعمال -محاسبة ال   باسل بن عبدالرحمن بن محمد الملحم  382104003  ٩٥
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدهللا بن ناصر بن طواري النخیل  382104010  ٩٦
     منتظم

٩٧  
391101077 

فھد بن سمیر بن مضحي القاسمي  
  ادارة االعمال -القانون    الظفیري

     منتظم

٩٨  
351100705 

عبدالرحمن بن الحمیدي بن دلي السبیعي  
  ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    زيالعن

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    احمد بن محمد بن دغیم العارضي  351100808  ٩٩
     منتظم

  ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    فھد بن صالح بن عبدالعزیز السویكت  351100841  ١٠٠
     منتظم

١٠١  
372105093 

العزیز عبداإللھ بن عبدالرحمن بن عبد 
  ادارة االعمال -إدارة األعمال    النافع

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    خالد بن سویل بن حجي الوھبي الشمري  382104093  ١٠٢
     منتظم

١٠٣  
382104115 

عبدالعزیز بن سلیمان بن علي الصالح  
  ادارة االعمال -إدارة األعمال    البریت

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    بن فھد بن طراد السبیعي العنزيعبدهللا   382104179  ١٠٤
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدهللا بن سلیمان بن عبدهللا النافع  381100203  ١٠٥
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    منصور بن عبدهللا بن احمد الطریقي  371102220  ١٠٦
     منتظم

  ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    كي بن عبدهللا بن عبدالعزیز الفرھودتر  371102374  ١٠٧
     منتظم
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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  سلم ١٠٢كود ورمز المقرر       اإلسالم و بناء المجتمعاسم المقرر 

  كلیة إدارة االعمال الزلفي في معمل

  ١١:٥٠الى    ١١من:  الوقت      ٢١/٠٣/١٤٤٠ :تاریخالخمیس    م :   یو

  
  

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

  ادارة االعمال -المحاسبة    سعد بن ناقي بن معضد الجمیلي الحربي  382104199  ١٠٨
     منتظم

١٠٩  
382104223 

وخ الروقي نادر بن منصور بن شمر 
  ادارة االعمال -المحاسبة    العتیبي

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    علي بن حسن بن غانم السعیدي الظفیري  391101564  ١١٠
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    راكان بن صالح بن خلیفھ الطیار  381100653  ١١١
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    لطیارھشام بن عبدهللا بن عقیل ا  381100809  ١١٢
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    باسم بن محمد بن عبدالرحمن السالم  381100850  ١١٣
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن فالح بن عبدهللا الفالح  381101003  ١١٤
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    یحيفھد بن عبدالرحمن بن حمود الضو  381101298  ١١٥
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    سھیل بن محمد بن سلیمان الدویش  381101370  ١١٦
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    معاذ بن احمد بن عبدالرحمن الحالفي  381101395  ١١٧
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    تركي بن طالل بن ناصر الھزاني  381101573  ١١٨
     منتظم

١١٩  
381101836 

محمد بن سعد بن محمد العبیوي  
  ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    سلیمان بن عبدهللا بن سلیمان الدریویش  381101879  ١٢٠
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    ن عبدهللا الخمشيعبدهللا بن خالد ب  381102020  ١٢١
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    عمربن بن بدربن بن عبدالكریم البدر  381102491  ١٢٢
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    سعود بن ناصر بن سعود البدیع  371103737  ١٢٣
     منتظم
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  ادارة االعمال -القانون    مشعل بن خالد بن كركز الشمري  371102189  ١٢٤
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    سعود بن محمد بن سعود العواد  371102671  ١٢٥
     منتظم

١٢٦  
371101433 

عبدالرحمن بن عبدالكریم بن ابراھیم  
  ادارة االعمال -المحاسبة    الدویش

     منتظم

  ادارة االعمال - المحاسبة   عبدهللا بن عمر بن سعود العمر  371101537  ١٢٧
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    ولید بن خالد بن ابراھیم الحمید  382105566  ١٢٨
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    احمد بن عبدالعزیز بن احمد العلیوي  391100392  ١٢٩
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    ایوب بن عبدهللا بن عبدالرحمن الفحام  381101762  ١٣٠
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    عمر بن عبدالعزیز بن فھد الطریقي  391104035  ١٣١
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    معاذ بن عبدالمنعم بن سعدون العبدالمنعم  391101275  ١٣٢
     منتظم

  ادارة االعمال -ن القانو   عبدالرحمن بن سلیمان بن احمد الحمد  372103029  ١٣٣
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    سلیمان بن الرویبخ بن سلیمان الطریقي  371102264  ١٣٤
     منتظم

  
  ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن عبدالرحمن بن علي الطیار  382102724  ١٣٥

     منتظم

١٣٦  
391104015 

عبد الملك بن مصري بن صیفي  
  ادارة االعمال -قانون ال   السحیمي الحربي

     منتظم

١٣٧  
382104202 

مشعل بن محمد بن رحال الذراعي  
  ادارة االعمال -المحاسبة    الظفیري

     منتظم

١٣٨  
381100097 

عمر بن عبدالرحمن بن جبر الضبیطى  
  ادارة االعمال -القانون    المطیري

     منتظم

  ادارة االعمال -نون القا   نواف بن حمید بن محمد المطیري  382105290  ١٣٩
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    فایز بن فواز بن عبدالرحمن الضعیني  382105754  ١٤٠
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    مشعل بن عبدهللا بن عید العوفي الحربي  381101584  ١٤١
     منتظم

  دارة االعمالا -المحاسبة    سلطان بن محمد بن حمود الطریقي  381100619  ١٤٢
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    محمد بن عبدالملك بن عبدهللا الطوالھ   381101362  ١٤٣
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    ایاد بن احمد بن محمد الحمدان  391100274  ١٤٤
     منتظم
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  دارة االعمالا -إدارة األعمال    تركي بن محمد بن مال األسلمي الشمري  382104154  ١٤٥
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    عمر بن محمد بن عبدالھادي القحطاني  382102560  ١٤٦
     منتظم

١٤٧  
382104200 

بدر بن عامش بن خلف الجعفري  
  ادارة االعمال -المحاسبة    الشمري

     منتظم

١٤٨  
382104623 

خالد بن محمد بن عبدهللا الكناني  
  ارة االعمالاد -القانون    الشھري

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    عبدالعزیز بن عمر بن عبدهللا العطیوي  382102805  ١٤٩
     منتظم

١٥٠  
381104059 

ضاري بن ناصر بن سعد السرعوفي  
  ادارة االعمال -القانون    الشمري

     منتظم

  دارة االعمالا -إدارة األعمال    عبدالعزیز بن علي بن محمد الرومي  381101940  ١٥١
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    راشد بن عبدهللا بن محمد الوزان  361103379  ١٥٢
      منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    عبدالكریم بن محمد بن صالح الطوالھ  391103986  ١٥٣
     منتظم

  الادارة االعم -المحاسبة    فیصل بن عبدهللا بن محمد الزنیدي  391103967  ١٥٤
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    سلطان بن احمد بن علي الكلیب  391100308  ١٥٥
     منتظم

  
  
  
  
  


