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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البكشف توزيع حضور الط      

 سلم 103كود ورمز المقرر       النظام االقتصادي في االسالماسم المقرر 

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

 9:50الى    9 :من الوقت      08/08/1439 :تاريخ     ثالثاءاليوم :       

  

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

1 381101595 
نادر بن شعيل بن عبدهللا البديري  

 المطيري
 1897 القانون

  

 1897 القانون صخر   عارف  محمد بني صخر  361103824 2
  

 1897 القانون ريمحمد بن مخلف بن خلف الشم  372104440 3
  

4 372103072 
غويزي بن متاعب بن غويزي  

 المطيري
 1897 القانون

  

 1897 القانون فيصل بن عصري بن مقبل العنزي  372103200 5
  

 1897 القانون سعد بن خالد بن سعد الحصين  372103222 6
  

 1896 القانون عمر بن عبدهللا بن ذعار البقمي  372103278 7
  

8 372103375 
عبداالله بن عبدالكريم بن عوض  

 القحطاني
 1529 القانون

  

 1897 القانون ريان بن عمر بن مذيكر المطيري  371102109 9
  

 1529 القانون حسين بن حمد بن رظيم العتيبي  381100000 10
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البكشف توزيع حضور الط      

 سلم 103كود ورمز المقرر       النظام االقتصادي في االسالمقرر اسم الم

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

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

 الخروج توقيع خول الد توقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي م

11 371102664 
سعود بن غزاي بن صنهات  

 السهلي
   1897 القانون

 1529 القانون فارس بن سعيد بن حسن الشهري  372103971 12
  

 1897 إدارة أعمال علي بن عميش بن شنيبر العتيبي  361101781 13
  

14 372104457 
عبدهللا بن عواد بن عبدهللا  

 الحربي
 1897 إدارة أعمال

  

15 372104460 
خالد بن عبداللة بن صالح  

 الحربي
 1896 إدارة أعمال

  

 1897 إدارة أعمال علي بن حاضر بن علي السهيان  361103030 16
  

17 372104549 
يوسف بن زيدان بن محمد  

 العنزي
 1896 إدارة أعمال

  

 1529 إدارة أعمال خالد بن احمد بن هاشم المالكي  371102006 18
  

19 371102683 
سلطان بن سعود بن عبدهللا  

 المطيرى
 1529 القانون

  

20 372103500 
مشعل بن عبيد بن عواض  

 المطيري
 1897 القانون

  

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة المجمعة

 

 

 

 

 

 

 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of   Education 

Majmaah University 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البكشف توزيع حضور الط      

 سلم 103رر كود ورمز المق      النظام االقتصادي في االسالماسم المقرر 

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

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

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

   1897 القانون هيم االمانعمر بن حمد بن ابرا  371102942 21

22 372105049 
عبدهللا بن عباد بن محمد  

 ابوقرنين
 1896 القانون

  

23 381101108 
عبدالرحمن بن موسى بن هالل  

 العصيمي العتيبي
 1896 القانون

  

24 361101853 
عبدهللا بن محمد بن عبدالكريم  

 السليمان
 1897 إدارة أعمال

  

 1897 إدارة أعمال حسن  قايد نعمان إبراهيم   372104839 25
  

26 381101403 
قاسم بن عبدالمحسن بن قاسم  

 الظفيري
 1529 إدارة أعمال

  

27 381101667 
باسم بن سليمان بن علي  

 الفوزان
 1896 إدارة أعمال

  

28 382103636 
محمد بن مجري بن محمد ال  

 عليان
 1529 إدارة أعمال

  

29 382103249 
نصور بن عبيد خالد بن م 

 الخنفري القحطاني
 1897 إدارة أعمال

  

30 371102281 
ياسر بن شعيب بن ناصر  

 المطيري
 1897 اللغة االنجليزية
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البكشف توزيع حضور الط      

 سلم 103كود ورمز المقرر       النظام االقتصادي في االسالماسم المقرر 

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

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

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

   1897 إدارة األعمال ترشيزيد بن بدر بن ناصر المح  361102469 31

32 361103091 
عبدالعزيز بن عبدهللا بن هديب  

 المطيري
 1529 إدارة األعمال

  

 1529 إدارة األعمال عبدهللا بن سالم بن عبدهللا بن دعيع  361103027 33
  

 1529 إدارة األعمال عبدهللا بن مسفر بن عايض القحطاني  361103055 34
  

 1529 إدارة األعمال ف بن مذيكر بن فايز المطيرينوا  361102428 35
  

36 352101374 
سالم بن محمد بن سالم آل روق  

 القحطاني
 1529 إدارة األعمال

  

37 351104336 
فالح بن مسفر بن عايض ابورقطه  

 القحطاني
 1529 إدارة األعمال

  

 1529 إدارة األعمال احمد بن محمد بن احمد الفالح  351100567 38
  

 1529 إدارة األعمال هذال بن علي بن مسفر االكلبي  361104107 39
  

 1529 إدارة األعمال منيف بن مشعل بن معتق الحريص  352101810 40
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البكشف توزيع حضور الط      

 سلم 103ز المقرر كود ورم      النظام االقتصادي في االسالماسم المقرر 

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

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

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

41 351101122 
المحسن بن سلمان بن عبد 

 عبدالكريم المسمار
   1529 إدارة األعمال

42 362104601 
عبدالعزيز بن مفرح بن  

 عبدهللا الشمري
 1529 إدارة األعمال

  

43 361102436 
راكان بن عبدهللا بن علي  

 المسعود
 1896 القانون

  

44 362103417 
عبدالعزيز بن مزعل بن  

 سليمان الظفيري
 1529 القانون

  

45 351101536 
ثامر بن حسن بن عسكر  

 االسلمي الشمري
 1529 القانون

  

46 351101735 
عبدالرحمن بن محمد بن  

 احمد الحيدر
 1896 القانون

  

47 361103045 
ساير بن محمد بن  

 عبدالرحمن العتيبي
 1897 القانون

  

48 361102463 
احمد بن سعد بن عبدالعزيز  

 الحصين
 1897 القانون

  

49 362104198 
وليد بن علي بن حسن  

 العمري
 1897 القانون

  

50 361104074 
مشاري بن محمد بن  

 عبدالرحمن الحمود
 1896 القانون
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البكشف توزيع حضور الط      

 سلم 103كود ورمز المقرر       النظام االقتصادي في االسالماسم المقرر 

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

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

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

   1896 القانون محمد بن عبدهللا بن راشد السكران  351102004 51

 1897 القانون نايف بن دخيل بن هضيب النومسي  362104661 52
  

 1897 القانون سلمان بن الفي بن سبيل الصابري العازمي  381100079 53
  

 1896 القانون هيثم بن صالح بن علي الصقير  372103437 54
  

 1897 القانون فهد بن محمد بن يحي االحمري  372103455 55
  

 1896 القانون سلطان بن عبدهللا بن أحمد حقاش  372103459 56
  

 1896 القانون محمد بن تركي بن عبدهللا درعان  372103970 57
  

 1897 القانون عبدهللا بن زياد بن عبدهللا الحقيل  371101462 58
  

 1896 القانون عبدالعزيز بن حمود بن محمد الحردان  371102509 59
  

 1897 القانون عثمان بن دويخل بن حمدان الشمري  372104395 60
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البكشف توزيع حضور الط      

 سلم 103كود ورمز المقرر       النظام االقتصادي في االسالماسم المقرر 

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

 10:50الى    10من:  الوقت      08/08/1439 :تاريخ     الثالثاءيوم :       
 

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

61 372103979 
محمد بن حنيف بن عبدهللا ال  

 درعان
   1529 القانون

62 371101886 
احمد بن عبدالمحسن بن محمد  

 المنصور
 1896 القانون

  

63 371102733 
عبدالعزيز بن علي بن مسعد  

 المطيري
 1896 القانون

  

 1897 القانون صالح بن عبدهللا بن صالح الموسى  381104034 64
  

65 381100859 
عادل بن نايف بن بركه السقياني  

 المطيري
 1897 القانون

  

66 372103495 
عبدهللا بن نومان بن مرزوق  

 الظفيري
 1897 إدارة أعمال

  

 1897 إدارة أعمال محمد بن عبداللة بن صالح الحربي  372104459 67
  

 1897 إدارة أعمال محمد بن عبدهللا بن ناصر العبدهللا  381101942 68
  

69 381101979 
عبدالسالم بن عبدهللا بن ابراهيم  

 اليابسي المطيري
 1897 دارة أعمالإ

  

70 372105169 
عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن  

 عبدالرحمن الجاسر
 1897 إدارة أعمال
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البكشف توزيع حضور الط      

 سلم 103كود ورمز المقرر       النظام االقتصادي في االسالماسم المقرر 

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

 10:50الى    10من:  الوقت      08/08/1439 :تاريخ     الثالثاءيوم :       
 

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

   1529 أعمالإدارة  فيصل بن عبدالكريم بن عبدهللا السليمان  381102233 71

 1897 إدارة أعمال عبدهللا بن فهد بن سعود العيد  372104900 72
  

 عبدالعزيز بن منصور بن مرسال البصري  371101499 73
اللغة 

 االنجليزية
1897 

  

 فواز بن فيحان بن بريك المطيري  372104303 74
اللغة 

 االنجليزية
1897 

  

 صالح الغضيه عبدالكريم بن سليمان بن  372104381 75
اللغة 

 االنجليزية
1896 

  

 صالح بن فهد بن صالح الصقعبي  372104591 76
اللغة 

 االنجليزية
1897 

  

 مطير بن عبدالكريم بن مطير الجناح  372105135 77
اللغة 

 االنجليزية
1897 

  

 عبدالعزيز بن يوسف بن عبدالرحمن السواجي  371102037 78
اللغة 

 االنجليزية
1897 

  

 1529 إدارة األعمال عبدهللا بن منور بن علي العازمي  361102434 79
  

 1897 إدارة األعمال  فهد بن حامد بن عويد الشمري 352101063 80
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البكشف توزيع حضور الط      

 سلم 103المقرر  كود ورمز      النظام االقتصادي في االسالماسم المقرر 

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

 10:50الى    10من:  الوقت      08/08/1439 :تاريخ     الثالثاءيوم :       
 

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

   1897 إدارة األعمال ف بن موسي المطيريمشعل بن مني  352107117 81

 1897 إدارة األعمال مازن بن متعب بن ذعار المطيري  361104213 82
  

 1897 إدارة األعمال عطاهللا بن فهد بن مرزوق البعيجي  361103050 83
  

 1897 إدارة األعمال محمد بن طارق بن بالل التونسي  361103057 84
  

 1529 إدارة األعمال لعزيز بن عبدهللا بن سليمان العريفجعبدا  361103058 85
  

 1897 إدارة األعمال نايف بن عبدهللا بن ناجي علي  361102423 86
  

 1897 إدارة األعمال رسام بن فهد بن عبيد العلوي الحربي  352105896 87
  

 1529 إدارة األعمال ابراهيم بن صالح بن سليمان الحسيان  362104521 88
  

 1897 إدارة األعمال فيصل بن سلمان بن سليمان المطيري  361102475 89
  

 1897 إدارة األعمال عبدهللا بن عائض بن محمد الكثيري  362104608 90
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البكشف توزيع حضور الط      

 سلم 103كود ورمز المقرر       النظام االقتصادي في االسالماسم المقرر 

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

 10:50الى    10من:  الوقت      08/08/1439 :تاريخ     الثالثاءيوم :       
 

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

   1897 القانون فيصل بن خليل بن بجاد المرشدي العتيبي  342101729 91

 1897 القانون فواز بن مهدي بن حسين العتيبي  361102438 92
  

 1897 القانون تركي بن راضي بن سالم الحيسوني الحربي  352106015 93
  

 1896 القانون عبدهللا بن عبدالرحمن بن فيحان المطيري  361102472 94
  

 1897 القانون منصور بن محمد بن عبدهللا البدر  362105075 95
  

 1896 القانون أحمد بن نداء بن شديد الرخيمي  361102440 96
  

 1897 القانون فارس بن عويد بن سالمة العنزي  361102485 97
  

 1897 القانون راكان بن عبدالعزيز بن صالح الدخيل  351101446 98
  

 1529 القانون متاعب بن غويزي المطيري متعب بن  372103003 99
  

 1896 القانون زياد بن صعب بن سهيان العازمي  372103150 100
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البكشف توزيع حضور الط      

 سلم 103كود ورمز المقرر       النظام االقتصادي في االسالماسم المقرر 

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

 10:50الى    10من:  الوقت      08/08/1439 :تاريخ     الثالثاءيوم :       
 

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

   1897 القانون سيف بن عبدالرحمن بن ساكت العنزي  372104514 101

 1897 القانون عبدالعزيز بن سعد بن زايد المطيري  371101725 102
  

 1897 القانون ناصر بن عيسى بن بريك المطيري  362102320 103
  

 1529 القانون سعود بن حسن بن سعود المطيرى  371103757 104
  

 1897 القانون عمر بن عبدهللا بن علي البخيتان  371102636 105
  

 1529 القانون أحمد بن مطر بن عبدهللا المطيري  372104408 106
  

 1897 إدارة األعمال مساعد بن بركوت بن عمودي الناشري  372103059 107
  

 1897 إدارة األعمال فواز بن صحن بن نازل العنزي  372103381 108
  

 1896 اللغة االنجليزية سلطان بن بندر بن ماجد المطيري  372104565 109
  

 1529 إدارة األعمال حاتم بن رافع بن حسن العمري  342107192 110
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البكشف توزيع حضور الط      

 سلم 103كود ورمز المقرر       النظام االقتصادي في االسالماسم المقرر 

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

 10:50الى    10من:  الوقت      08/08/1439 :تاريخ     الثالثاءيوم :       
 

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

   1896 القانون سفيان بن عبدالرحمن بن محمد البريدي  342107180 111

 1529 إدارة األعمال راكان بن صالح بن سمير المطيري  321110186 112
  

 1897 القانون عبد المجيد بن الحميدي بن ذعار الجش المطيري  341101777 113
  

 1897 القانون متعب بن عبدهللا بن سالم الحربي  331103668 114
  

 1529 إدارة األعمال نعبدالعزيز بن الحميدي بن نايف بن سقيا  342107185 115
  

 1896 القانون سعود  بن شحاذ بن تركي الشمري  381103913 116
  

 

 


