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 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البكشف توزيع حضور الط

  عرب 301 :كود ورمز المقرر                                      التحرير العربي: اسم المقرر

 العلوم و الدراسات االنسانية بالغاط بكلية:      33-00-03في معمل:  

 30:00الى  00:00 من الوقت                3440-01-52   :تاريخ          االثنينيوم : 

 

 

 

 

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

1 
351101122 

سلمان بن عبدالمحسن بن عبدالكريم  
 المسمار

إدارة األعمال/نظم المعلومات  
العلوم والدراسات  -اإلدارية 

  1550 االنسانية بالغاط

 

2 
381100017 

عبداالله بن طالل بن منقل الفقيري  

 العنزي

العلوم والدراسات  -القانون  

  1550 االنسانية بالغاط

 

3 
381100183 

صالح بن عوض بن صالح الصعيبى  

 المطيرى

العلوم والدراسات  -القانون  

  1550 االنسانية بالغاط

 

4 
 خالد بن صالح بن ماطر المطيري  381100567

العلوم والدراسات  -رة أعمال إدا 

  1550 االنسانية بالغاط

 

5 
 تركي  خلف  غتار المطيري  381100608

العلوم والدراسات  -القانون  

  1680 االنسانية بالغاط

 

6 
 نشمي بن جبر بن نشمي الجبيري  381100849

العلوم والدراسات  -القانون  

  1680 االنسانية بالغاط

 

7 
 ن عبدالمحسن بن قاسم الظفيريقاسم ب  381101403

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

  1550 االنسانية بالغاط

 

8 
381101404 

مساعد بن محمد بن مسفر آل سعد  

 القحطاني

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

  1550 االنسانية بالغاط

 

9 
381101595 

نادر بن شعيل بن عبدهللا البديري  

 المطيري

العلوم والدراسات  -القانون  

  1679 االنسانية بالغاط

 

11 
 عبدالرحيم بن سعد بن عبدالرحيم الفوزان  381101666

العلوم والدراسات  -القانون  

  1550 االنسانية بالغاط
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 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البكشف توزيع حضور الط

  عرب 301 :كود ورمز المقرر                                      التحرير العربي: اسم المقرر

 العلوم و الدراسات االنسانية بالغاط بكلية:      33-00-03في معمل:  

 30:00الى  00:00 من الوقت                3440-01-52   :تاريخ          االثنينيوم : 

 

 

 

 

 الخروج توقيع دخول ال توقيع الشعبة القسم اسم الطالب/ الطالبة الرقم الجامعي م

11 
 متعب بن نجا بن زابن العضيله المطيري  381101668

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  
  1679 بالغاط

 

12 
 فهد بن رايف بن سيحان العمري  381101726

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

  1679 بالغاط
 

13 
 برينمحمد بن سلمان بن محمد الج  381102068

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

  1679 االنسانية بالغاط
 

14 
 حسن بن منصوربن بن حسن العضيدان  381102223

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

  1679 االنسانية بالغاط
 

15 
 سليمان بن ناصربن بن مساعد الصعب  381102311

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

  1680 اطاالنسانية بالغ
 

16 
 فهد بن علي بن حسين فقيهي  382102669

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

  1680 بالغاط
 

17 
382105508 

وصل بن محمد بن وصل العضيله  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

  1679 االنسانية بالغاط
 

18 
341101100 

عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن حزام  

 مطيريال

 -تقنية معلومات  -علوم الحاسب  

  1550 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
 

19 
 فيصل بن خليل بن بجاد المرشدي العتيبي  342101729

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

  1550 بالغاط
 

21 
351104336 

فالح بن مسفر بن عايض ابورقطه  

 القحطاني

معلومات إدارة األعمال/نظم ال 

العلوم والدراسات االنسانية  -اإلدارية 

  1550 بالغاط
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 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البكشف توزيع حضور الط

  عرب 301 :كود ورمز المقرر                                      التحرير العربي: اسم المقرر

 و الدراسات االنسانية بالغاط العلوم بكلية:      33-03-55في معمل:  

 30:00الى  00:00 من الوقت                3440-01-52   :تاريخ          االثنينيوم : 

 

 

 

 

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

21 
 عبدهللا بن محمد بن عبدالكريم السليمان  361101853

العلوم  -إلدارية نظم المعلومات ا 
 1679 والدراسات االنسانية بالغاط

  

22 
 نايف بن عبدهللا بن ناجي علي  361102423

إدارة األعمال/نظم المعلومات  

العلوم والدراسات االنسانية  -اإلدارية 

 1550 بالغاط

 
 

23 
 أحمد بن نداء بن شديد الرخيمي  361102440

 العلوم والدراسات االنسانية -القانون  

 1550 بالغاط

 
 

24 
 محمد بن عبدالرحمن بن احمد الحبيشي  361102450

إدارة األعمال/نظم المعلومات  

العلوم والدراسات االنسانية  -اإلدارية 

 1550 بالغاط

 
 

25 
 محمد بن مرعي بن اسارح الشهراني  361102473

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1550 االنسانية بالغاط

 
 

26 
 عبدالعزيز بن نصار بن هليل العتيبي  361102479

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

 1550 بالغاط

 
 

27 
 عطاهللا بن فهد بن مرزوق البعيجي  361103050

إدارة األعمال/نظم المعلومات  

العلوم والدراسات االنسانية  -اإلدارية 

 1550 بالغاط

 
 

28 
 بالل التونسيمحمد بن طارق بن   361103057

إدارة األعمال/نظم المعلومات  

العلوم والدراسات االنسانية  -اإلدارية 

 1550 بالغاط

 
 

29 
 صخر   عارف  محمد بني صخر  361103824

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

 1550 بالغاط

 
 

31 
 ناصر بن عيسى بن بريك المطيري  362102320

ت االنسانية العلوم والدراسا -القانون  

 1680 بالغاط
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 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البكشف توزيع حضور الط

  عرب 301 :كود ورمز المقرر                                      التحرير العربي: اسم المقرر

 العلوم و الدراسات االنسانية بالغاط بكلية:      33-03-55في معمل:  

 30:00الى  00:00 من الوقت                3440-01-52   :تاريخ          االثنينيوم : 

 

 

 

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

31 
 ابراهيم بن صالح بن سليمان الحسيان  362104521

إدارة األعمال/نظم المعلومات  
ات االنسانية العلوم والدراس -اإلدارية 

 1550 بالغاط

 
 

32 
 عبدالعزيز بن مفرح بن عبدهللا الشمري  362104601

إدارة األعمال/نظم المعلومات  

العلوم والدراسات االنسانية  -اإلدارية 

 1550 بالغاط

 
 

33 
 عبدهللا بن عائض بن محمد الكثيري  362104608

إدارة األعمال/نظم المعلومات  

دراسات االنسانية العلوم وال -اإلدارية 

 1550 بالغاط

 
 

34 
 سعود بن عوض بن علي المطيري  362104629

إدارة األعمال/نظم المعلومات  

العلوم والدراسات االنسانية  -اإلدارية 

 1550 بالغاط

 
 

35 
 عبدالرحمن بن فالج بن مقحم الظفيري  362104651

إدارة األعمال/نظم المعلومات  

سات االنسانية العلوم والدرا -اإلدارية 

 1550 بالغاط

 
 

36 
 احمد بن عبدالمحسن بن محمد المنصور  371101886

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

 1550 بالغاط

 
 

37 
 ريان بن عمر بن مذيكر المطيري  371102109

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

 1680 بالغاط

 
 

38 
 رحمن بن علي باتيسعبدهللا بن عبدال  371102761

العلوم  -نظم المعلومات اإلدارية  

 1679 والدراسات االنسانية بالغاط

 
 

39 
 صالح بن هليل بن معيذف العنزي  371102867

العلوم  -نظم المعلومات اإلدارية  

 1679 والدراسات االنسانية بالغاط

 
 

41 
 فواز بن صحن بن نازل العنزي  372103381

لوم والدراسات الع -إدارة أعمال  

 1679 االنسانية بالغاط
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 في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد البكشف توزيع حضور الط

  عرب 301 :كود ورمز المقرر                                      التحرير العربي: اسم المقرر

 العلوم و الدراسات االنسانية بالغاط بكلية:      33-05-02في معمل:  

 30:00الى  00:00 من الوقت                3440-01-52   :تاريخ          االثنينيوم : 

 

 

 

 

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

41 
 أحمد بن مطر بن عبدهللا المطيري  372104408

م والدراسات االنسانية العلو -القانون  
 1679 بالغاط

  

42 
 خالد بن عبداللة بن صالح الحربي  372104460

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1550 االنسانية بالغاط

 
 

43 
 عبدهللا بن عباد بن محمد ابوقرنين  372105049

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

 1550 بالغاط

 
 

44 
 ل بن فهد بن مطلق االسلمى الشمرىفيص  381101339

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

 1679 بالغاط

 
 

45 
 عوض بن حمد بن محمد العلوي الحربي  382104114

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

 1679 بالغاط

 
 

46 
 عمر بن حمد بن ابراهيم االمان  371102942

االنسانية العلوم والدراسات  -القانون  

 1550 بالغاط

 
 

47 
 فيصل بن عصري بن مقبل العنزي  372103200

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

 1679 بالغاط

 
 

48 
372103375 

عبداالله بن عبدالكريم بن عوض  

 القحطاني

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

 1680 بالغاط

 
 

49 
 علي الفوزان باسم بن سليمان بن  381101667

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1680 االنسانية بالغاط

 
 

51 
 فيصل بن عبدالرحمن بن عبدهللا الراشد  381102016

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1550 االنسانية بالغاط
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51 
 عبداالله بن محمد بن احمد الحسيان  381102065

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  
 1679 االنسانية بالغاط

  

52 
381103990 

عبداللطيف بن موثل بن مشبب آل كردم  

 القحطاني

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

 1550 بالغاط

 
 

53 
 فواز بن عيد بن عايد الرشيدي  382103147

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1680 االنسانية بالغاط

 
 

54 
382105330 

نواف بن عبدهللا بن عايد الميموني  

 المطيري

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1679 االنسانية بالغاط

 
 

55 
332101636 

لشوقبي عبداالله بن سعد بن حسين ا 

 المالكي

 -تقنية معلومات  -علوم الحاسب  

 1550 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط

 
 

56 
 محمد بن فيصل بن خشمان القرفي البقمي  351101206

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

 1679 بالغاط

 
 

57 
 عبد هللا بن حنيظل بن قطيم المريخي  351103876

والدراسات االنسانية  العلوم -القانون  

 1550 بالغاط

 
 

58 
 علي بن عميش بن شنيبر العتيبي  361101781

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1680 االنسانية بالغاط

 
 

59 
 راكان بن عبدهللا بن علي المسعود  361102436

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

 1550 بالغاط

 
 

61 
 بن سالم بن عبدهللا بن دعيع عبدهللا  361103027

إدارة األعمال/نظم المعلومات  

العلوم والدراسات االنسانية  -اإلدارية 

 1550 بالغاط
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 عزيز بن عبدهللا بن هديب المطيريعبدال  361103091

إدارة األعمال/نظم المعلومات  
العلوم والدراسات االنسانية  -اإلدارية 

 1550 بالغاط

 
 

62 
 ناصر بن عيد بن محمد المطيري  361103511

إدارة األعمال/نظم المعلومات  

العلوم والدراسات االنسانية  -اإلدارية 

 1550 بالغاط

 
 

63 
 بن نايف بن طامى البصيص طامي  362103089

إدارة األعمال/نظم المعلومات  

العلوم والدراسات االنسانية  -اإلدارية 

 1550 بالغاط

 
 

64 
 حمد بن ناصر بن محمد المطيري  362103424

إدارة األعمال/نظم المعلومات  

العلوم والدراسات االنسانية  -اإلدارية 

 1550 بالغاط

 
 

65 
 بن احمد شراحيلي احمد بن جندب  371102653

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

 1680 بالغاط

 
 

66 
 عبدالعزيز بن علي بن مسعد المطيري  371102733

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

 1680 بالغاط

 
 

67 
 زياد بن صعب بن سهيان العازمي  372103150

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

 1679 طبالغا

 
 

68 
 سلطان بن عبدهللا بن أحمد حقاش  372103459

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

 1550 بالغاط

 
 

69 
 عبدالمحسن بن احمد بن حسن الحسيني  372103654

العلوم والدراسات  -إدارة أعمال  

 1680 االنسانية بالغاط

 
 

71 
 نمحمد بن حنيف بن عبدهللا ال درعا  372103979

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

 1680 بالغاط
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 عثمان بن دويخل بن حمدان الشمري  372104395
نسانية العلوم والدراسات اال -القانون  

 1550 بالغاط

 
 

72 
 مشاري بن عيد بن عبدالهادي العنزي  372105034

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

 1550 بالغاط

 
 

73 
 عبدهللا بن زياد بن عبدهللا الحقيل  371101462

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

 1680 بالغاط

 
 

74 
351100939 

ن عبدالعزيز عبدالمحسن بن سعد ب 

 الحصين

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

 1550 بالغاط

 
 

75 
 بسام بن محمد بن عبدالمحسن العريفج  361102500

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

 1550 بالغاط

 
 

76 
 فارس بن حسين بن سعيد الدوه  382103390

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

 1550 اطبالغ

 
 

77 
 ريان بن محمد بن حسن العمري  362102464

العلوم والدراسات االنسانية  -القانون  

 1680 بالغاط

 
 

78 
 محمد بن احمد بن عبدالمحسن الدهام  321110108

إدارة األعمال/نظم المعلومات  

العلوم والدراسات االنسانية  -اإلدارية 

 1550 بالغاط

 
 

79 
382104097 

ز بن منصور بن ناصر الحلفي عبدالعزي 

 المطيري

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1550 االنسانية بالغاط

 
 

81 
 مقرن بن خلف بن محسن الروقي العتيبي  382104120

العلوم والدراسات  -اللغة االنجليزية  

 1550 االنسانية بالغاط

 
 


