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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البكشف توزيع حضور الط                

 ENT 101كود ورمز المقرر       ريادة األعمالاسم المقرر 

 العلوم و الدراسات االنسانية بالغاطبكلية:      11-00-01في معمل:  

 9:50الى    9 :من الوقت      01/08/1439 :تاريخ     الثالثاءيوم :                  

 الخروج  توقيع الدخول  توقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي م

1 381101595 
نادر بن شعيل بن عبدهللا البديري  

 المطيري
 1890 القانون

  

 1889 القانون سعود بن غزاي بن صنهات السهلي  371102664 2
  

 1890 القانون بن حسن الشهريفارس بن سعيد   372103971 3
  

 عبدهللا   صالح   سعيد  الخراز  372104956 4
 القانون

1890 
  

 الوليد بن احمد بن علي عسيري  372103431 5
 القانون

1890 
  

 1890 إدارة أعمال علي بن عميش بن شنيبر العتيبي  361101781 6
  

7 381102223 
حسن بن منصوربن بن حسن  

 العضيدان
 1890 ة أعمالإدار

  

 راكان بن سعد بن سعيد آل حاضر  381101728 8
 القانون

1890 
  

 محمد بن علي بن مانع القحطاني  372104904 9
 القانون

1889 
  

 ثامر بن فهد بن محمد الثميري  361103094 10
 القانون

1528 
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 ررات عن بعدفي االختبارات االلكترونية للمق البكشف توزيع حضور الط             

 ENT 101كود ورمز المقرر       ريادة األعمالاسم المقرر 

 العلوم و الدراسات االنسانية بالغاطبكلية:      11-00-01في معمل:  

 9:50الى    9من:  الوقت      01/08/1439 :تاريخ     الثالثاءيوم :                  
 

 الخروج توقيع الدخول  توقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي م

11 381101339 
فيصل بن فهد بن مطلق االسلمى  

 الشمرى
   1889 القانون

12 381103958 
مشاري بن ثامر بن مرزوق  

 الوعيلي الشمري
 1889 القانون

  

13 381102016 
فيصل بن عبدالرحمن بن عبدهللا  

 الراشد
 1528 إدارة أعمال

  

 1528 إدارة أعمال بن سلمان بن محمد الجبرينمحمد   381102068 14
  

15 381102186 
مشاري بن عبدالرحمن بن سليم  

 الحربي
 1528 إدارة أعمال

  

16 381102293 
عبدالمجيد بن عبدهللا بن شمروخ  

 السقياني
 1889 إدارة أعمال

  

17 381101403 
قاسم بن عبدالمحسن بن قاسم  

 الظفيري
 1890 إدارة أعمال

  

 1528 القانون فهد بن علي بن حسين فقيهي  382102669 18
  

19 382102671 
متعب بن عبد الرحمن بن صقر  

 الماضي
 1528 القانون

  

20 382102741 
عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم  

 العبيد
 1528 القانون
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 بعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن البكشف توزيع حضور الط             

 ENT 101كود ورمز المقرر       ريادة األعمالاسم المقرر 

 العلوم و الدراسات االنسانية بالغاطبكلية:      11-01-22في معمل:  

 9:50الى    9من:  الوقت      01/08/1439 :تاريخ     الثالثاءيوم :                  
 

 الخروج توقيع الدخول  توقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي م

   1889 القانون عبدهللا بن عبدالعزيز بن محمد عسيري  382102761 21

 1889 إدارة أعمال محمد بن فهد بن معلث الجالدي الرشيدي  382103324 22
  

 1528 إدارة أعمال فهد بن عبدهللا بن زويبن المعمري الحربي  382103493 23
  

 1889 القانون ن عبدهللا بن علي المسعودراكان ب  361102436 24
  

 1889 القانون عبدهللا  عبدالصبور  مبارك باديان  342107152 25
  

26 351101636 
عبدالرحمن بن عبدهللا بن محمد عبدهللا  

 الطخيس
 1890 القانون

  

 1889 القانون فهد بن ناصر بن فهد السديري  351101334 27
  

 1889 القانون يزيد بن علي بن حسين شمالني العنزي  381100639 28
  

29 381100017 
عبداالله بن طالل بن منقل الفقيري  

 العنزي
 1528 القانون

  

 1528 القانون مشاري بن عيد بن عبدالهادي العنزي  372105034 30
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مقررات عن بعدفي االختبارات االلكترونية لل البكشف توزيع حضور الط                 

 ENT 101كود ورمز المقرر       ريادة األعمالاسم المقرر 

 العلوم و الدراسات االنسانية بالغاطبكلية:      11-01-22في معمل:  

 9:50الى    9من:  الوقت      01/08/1439 :تاريخ     الثالثاءيوم :                  
 

 الخروج توقيع الدخول  توقيع الشعبة مالقس اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي م

31 381101668 
متعب بن نجا بن زابن العضيله  

 المطيري
   1528 القانون

32 381100407 
عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالعزيز  

 الرويشد
 1528 إدارة أعمال

  

 1890 إدارة أعمال خالد بن صالح بن ماطر المطيري  381100567 33
  

 1528 إدارة أعمال الك بن ناصر بن عبدالرحمن الوهيبم  361102486 34
  

 1890 إدارة أعمال سلطان بن عبدالعزيز بن محمد الطويل  381102017 35
  

36 372105169 
عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن  

 عبدالرحمن الجاسر
 1889 إدارة أعمال

  

37 371102660 
عبدالعزيز بن مرزوق بن حمد  

 العازمي
 1889 ليزيةاللغة االنج

  

38 351100587 
سامي بن صالح بن خليفة آل وهب  

 الشمري
 1890 علوم الحاسب

  

39 361103415 
عبدالرحمن بن محمد بن سلطان  

 الدويش
 1528 القانون

  

40 351101206 
محمد بن فيصل بن خشمان القرفي  

 البقمي
 1528 القانون
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد في البكشف توزيع حضور الط               

 ENT 101كود ورمز المقرر       ريادة األعمالاسم المقرر 

 العلوم و الدراسات االنسانية بالغاطبكلية:      11-02-05في معمل:  

 9:50الى    9من:  الوقت      01/08/1439 :تاريخ     الثالثاءيوم :                  
 

 توقيع الخروج توقيع الدخول  الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة يالرقم الجامع م

   1889 القانون أحمد بن نداء بن شديد الرخيمي  361102440 41

42 362104604 
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالهادي  

 الفريدي
 1890 القانون

  

 1528 القانون عبدالسالم بن عقيل بن سليم المطيري  381101524 43
  

 1889 إدارة أعمال محمد بن سليمان بن عبدهللا اللحيدان  382103638 44
  

 1890 القانون مشاري بن سعد بن عائض المطيري  371102102 45
  

46 382102747 
معاذ بن عبدهللا بن محمد المشرافي  

 المطيري
 1889 القانون

  

47 381103992 
عبدالجبار بن عبدالرحمن بن سليمان  

 المطرودي
 1528 انونالق

  

 


