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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  سلم ١٠٣كود ورمز المقرر       النظام االقتصادي في االسالماسم المقرر 

  / بكلیة: إدارة االعمال المجمعةكلیة إدارة االعمال  في معمل

  ٨:٥٠لى   ا ٨من:  الوقت      ٢٦/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     الثالثاءیوم :   

  
  

  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 

 

    

      تظممن   ادارة االعمال -القانون    مھند بن عبدهللا بن عبدالرحمن السعید  352101553  ٢

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدااللھ بن محمد بن غازي المطیري  361103269  ٣

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سلطان بن ھایف بن عنیبر الظفیري  361103864  ٤

٥  
352106077 

فیصل بن عوض بن عبھول المعلومي  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الظفیري

    

٦  
371102199 

احمد بن عثمان بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    التویجري

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    خالد بن طالل بن نھاب الشمري  371102249  ٧

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    محمد بن عبدالعزیز بن محمد السلمان  381101024  ٨

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    مشاري بن حمد بن محمد المحیسني  362103206  ٩

١٠  
371102812 

عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المنیع

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    زیاد بن فھد بن ابراھیم المویجد  371102821  ١١

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    بن عثمان بن ابراھیم الیوسف فھد  372102983  ١٢

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    سعود بن عبدهللا بن ابراھیم العفیصان  381101713  ١٣

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن سعد بن محمد المطیري  381101761  ١٤

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    بن راضي العنزيزیاد بن الحمیدي   362103428  ١٥

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    نایف بن فیحان بن منیف المطیري  362104568  ١٦
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      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    عائض بن عوض بن سعد المطیري  372103133  ١٧

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المشقور باسم بن مطلق بن نایف  372103246  ١٨

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    عبدالعزیز بن نور بن دغیلیب العتیبي  372103394  ١٩

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    خالد بن ولید بن ابوبكر عمر  372103422  ٢٠

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    انانس بن سلمان بن سلیمان السلم  372103498  ٢١

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    ابراھیم بن خالد بن حشاش العنزي  372103536  ٢٢

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    ماجد بن سعد بن سعیدان الجبیري  372103558  ٢٣

      منتظم   ادارة االعمال -بة المحاس   راكان بن زیدان بن عضیب العنزي  372103588  ٢٤

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    غالي بن محمد بن غالي العتیبي  372103590  ٢٥

٢٦  
381102075 

عبدهللا بن عبدالكریم بن جبر الضبیطي  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

    

٢٧  
381102221 

عبدالرحمن بن احمد بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    علالمز

    

٢٨  
391100808 

عبدهللا بن علي بن محمد ال مھدي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    القحطاني

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عدنان  سفاح  بشیر عباس  342106677  ٢٩

      منتظم   دارة االعمالا -المحاسبة    طالل بن احمد بن زوید الزوید  351100631  ٣٠

٣١  
351100656 

تركي بن فھاد بن بداي البیضاني  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الحربي

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن خالد بن عبدهللا بن محیسن  381100052  ٣٢

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    طالل بن محمد بن عبدهللا العضیدان  381100057  ٣٣

٣٤  
381100111 

عبدالعزیز بن سعود بن سعد المیموني  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالعزیز بن ابراھیم بن سلیمان األمان  341100776  ٣٥
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  للمقررات عن بعد النھائیةكترونیة في االختبارات االل البكشف توزیع حضور الط

  سلم ١٠٣كود ورمز المقرر       النظام االقتصادي في االسالماسم المقرر 

  / بكلیة: إدارة االعمال المجمعةكلیة إدارة االعمال  في معمل

  ٩:٥٠الى    ٩من:  الوقت      ٢٦/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     الثالثاءیوم :   

  
  

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

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عمر بن حمد بن سلیمان الفراج  361102828  ٣٦

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالعزیز بن محمد بن جحمان عقاقي  391101215  ٣٧

      منتظم   ادارة االعمال -المالیة اإلدارة    فھد بن عبدالعزیز بن فھد الصالح  361102829  ٣٨

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    محمد بن عبدهللا بن محمد الحمیدى  351100521  ٣٩

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    محمد بن ابراھیم بن محمد المحارب  361101842  ٤٠

      منتظم   ادارة االعمال -حاسبة الم   محمد بن نوح بن محمد عسیري  361102100  ٤١

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عامر بن ملیح بن صالل المطیرى  361102154  ٤٢

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    محمد بن احمد بن عبدالعزیز الدھش  362105040  ٤٣

      منتظم   ادارة االعمال -بة المحاس   عبدالعزیز بن رشید بن حمدان البدیرى  382103393  ٤٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبداإللھ بن سعد بن عبدهللا الرشیدي  382103570  ٤٥

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    فارس بن محمد بن علي ال خراش  371102188  ٤٦

      منتظم   ة االعمالادار -اإلدارة المالیة    یوسف بن محمد بن سعود الشمري  371101434  ٤٧

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    سامي بن علي بن احمد الشریع  382105307  ٤٨

٤٩  
382105426 

عبدالرحمن بن مشاري بن خلف الجبلي  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

    

      منتظم   عمالادارة اال -القانون    مھند بن مطلق بن محمد المطیرى  372103433  ٥٠
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      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدالعزیز بن محمد بن سلیمان الدریھم  372104936  ٥١

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    عبدالعزیز بن فھد بن احمد الدھمش  361103116  ٥٢

      منتظم   الادارة االعم -القانون    خالد بن عبدهللا بن علي المشعل  382105886  ٥٣

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    ھاجد بن عوض بن ھاجد المطیري  371101932  ٥٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    راكان بن عبدهللا بن حمود الحربي  371101940  ٥٥

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالعزیز بن سلمان بن عبدهللا المعتق  381100221  ٥٦

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن ماجد بن حمد السناني  381100647  ٥٧

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    نادر بن جزاء بن عبدهللا العتیبي  341101004  ٥٨

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    خلف بن بندر بن خلف الشمري  351100745  ٥٩

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    عبدالرحمن بن نواف بن محمد المطیري  371101737  ٦٠

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    رائد بن عبدالعزیز بن عثمان الریس  371101874  ٦١

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    أحمد بن مرزوق بن ابراھیم الشاطري  371102284  ٦٢

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    نادر بن نوار بن مطلق العتیبي  371102286  ٦٣

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سلطان بن بجاد بن زید الرویس  381100312  ٦٤

٦٥  
381100566 

عبدالرحمن بن خالد بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الباللي

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ن عبدالعزیز بن دخیل الدخیلفیصل ب  381101004  ٦٦

٦٧  
381101113 

محمد بن نایف بن ماطر العوني  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري

    

٦٨  
381101136 

سعود بن عوض بن جبر الظبیطي  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

    

٦٩  
381101351 

عمر بن عقیل بن عنز المیموني  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدالعزیز بن خالد بن عبدالعزیز العرفج  371102700  ٧٠
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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  سلم ١٠٣كود ورمز المقرر       ظام االقتصادي في االسالمالناسم المقرر 

  / بكلیة: إدارة االعمال المجمعةكلیة إدارة االعمال  في معمل

  ١٠:٥٠الى    ١٠من:  الوقت      ٢٦/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     الثالثاءیوم :   

  
  

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

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عمر بن مفرج بن شجاع المطیري  371102813  ٧١

٧٢  
371102907 

فیصل بن عبدالعزیز بن مریشید  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    بندر بن خالد بن حمدان الشمري  371103802  ٧٣

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    بن محمد بن عجاج السبیعي العنزي فایز  381101541  ٧٤

٧٥  
381101581 

محمد بن ناھس بن سعود المقاطي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    العتیبي

    

٧٦  
381101686 

عبدالعزیز بن عبدالمحسن بن عبدهللا  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الھداب

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عثمان بن خالد بن عثمان العمیر  381101702  ٧٧

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    سلطان بن فھد بن ابراھیم القدیر  381101719  ٧٨

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدالعزیز بن عبدهللا بن محمد الحبیب  381101733  ٧٩

٨٠  
381101851 

عبدالرحمن بن عبدالعزیز بن  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالرحمن الحیدري

    

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    خالد بن سعود بن سمیر الحربي  372103403  ٨١

٨٢  
372103466 

عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الباللي

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    سالم بن فھد بن سالم السویلم  372103494  ٨٣

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    قاسم بن محمد بن غازي المطیري  372103528  ٨٤

٨٥  
372103606 

مشعل بن عبدهللا بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    الصمیت

    

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    عبدالرحمن بن ادیھم بن عقیل الظفیري  372104482  ٨٦
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٨٧  
382102568 

ماجد بن مفلح بن رجاء القالدي  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    الرشیدي

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عاید  بن عبید بن مطیر الشمري  372105371  ٨٨

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالھادي بن فرحان بن خلف الشمري  372105416  ٨٩

٩٠  
381100310 

منیر بن حراب بن عید المسیفري  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    فھد  باسم  محمد البلوي  381100611  ٩١

٩٢  
381100654 

عبدالرحمن بن خالد بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    العبدالكریم

    

٩٣  
381100813 

سعد بن عمر بن عوض المویھي  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن خالد بن عبدهللا الدحیم  382102737  ٩٤

٩٥  
382102830 

سالم بن فرحان بن عوید الخمساني  
  ادارة االعمال -القانون    العنزي

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    یوسف بن غازي بن محسن البدیري  381101148  ٩٦
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    محمد بن عبدالعزیز بن محمد الجمعھ  381101295  ٩٧
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    بن عبدالعزیز بن عبدهللا العمر احمد  381101387  ٩٨
     منتظم

٩٩  
381101568 

عبدالرحمن بن ابراھیم بن عبدالرحمن  
  ادارة االعمال -القانون    البراھیم

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    ثامر بن انور بن محمد الدھمشي العنزي  381101640  ١٠٠
     منتظم

١٠١  
381101659 

ماجد بن محمد بن نغیمش المریخي  
  ادارة االعمال -القانون    المطیري

     منتظم

١٠٢  
381101671 

عبدالمجید بن سعود بن فالح االرقط  
  ادارة االعمال -القانون    الشمري

     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    سھیل بن ابراھیم بن حمد الملیكى  381101707  ١٠٣
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    عبدالكریم بن براھیم بن محمد المغـربى  381101801  ١٠٤
     منتظم

١٠٥  
381101876 

سعود بن عید بن مطلق المویھى  
  ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیرى

     منتظم
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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  سلم ١٠٣كود ورمز المقرر       النظام االقتصادي في االسالمر اسم المقر

  / بكلیة: إدارة االعمال المجمعةكلیة إدارة االعمال  في معمل

  ١١:٥٠الى    ١١من:  الوقت      ٢٦/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     الثالثاءیوم :   

  
  

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

  ادارة االعمال -القانون    عیسى بن علي بن محمد الرشیدي  381101891  ١٠٦
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدهللا بن عبدالرحمن بن سلطان المعجل  381101970  ١٠٧
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن احمد بن عبدهللا الحسن  381101987  ١٠٨
     منتظم

١٠٩  
381102134 

صالح بن حجاب بن مسلي الشیباني  
  ادارة االعمال -المحاسبة    العتیبي

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن محمد بن عبدهللا الشبانات  381102231  ١١٠
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    محمد بن خالد بن محمد المحیسني  381104548  ١١١
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    مشعل بن فھد بن بخیت المطیرى  371101470  ١١٢
     منتظم

١١٣  
371101486 

عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز  
  ادارة االعمال -القانون    المتعب

     منتظم

  ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    عبدالعزیز بن عبدهللا بن محمد الحمیدى  361102263  ١١٤
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    سعود بن عبدهللا بن فھید العنزى  361102273  ١١٥
     منتظم

  ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    عبدهللا بن علي بن راضي العنزي  361102278  ١١٦
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    خالد بن علي بن عبدهللا المطیري  361102285  ١١٧
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    مشعل بن خالد بن ھالل العنزي  361102590  ١١٨
     منتظم

  ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    عبدالمجید بن ضحوي بن ملفي العنزي  361102924  ١١٩
     منتظم

١٢٠  
352100536 

خالد بن فایز بن عطاP الشتیلي  
  ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    المطیري

     منتظم

١٢١  
352105911 

نواف بن منصور بن عوض السبیعي  
  ادارة االعمال -المحاسبة    العنزي

     منتظم
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١٢٢  
391104135 

عبدالرحمن بن عثمان بن ماضي  
  ادارة االعمال -القانون    الماضي

     منتظم

  ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    عبدالرحمن بن فالح بن عبید الھفتاء  361102217  ١٢٣
     ممنتظ

  ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن بدر بن عشق الشیباني  362104555  ١٢٤
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    خالد بن مساعد بن شویط المطیري  371102411  ١٢٥
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    محمد بن نھار بن خلف المطیري  371102836  ١٢٦
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    محمد بن متعب بن عبدهللا المحمود  352107273  ١٢٧
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    فارس بن خلیفھ بن صالح المظیبري  352107284  ١٢٨
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    طالل بن مداد بن مداد العتیبي  362103224  ١٢٩
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    بن عبكي الشمري فیصل بن فھید  372105348  ١٣٠
     منتظم

  


