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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البالطكشف توزیع حضور       

  HAF ١٠١كود ورمز المقرر       أساسیات الصحة و اللیاقةاسم المقرر 

   الزلفيكلیة إدارة االعمال  في معمل

 ٨:٥٠الى    ٨ :من الوقت      ٢٤/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ    األحدیوم :       

   
�روج توقيع  الدخول  توقيع  ا�الة  القسم سم الطالبا  �ام	�الرقم ا  م  ا

١  
 منتظم  ادارة االعمال -المحاسبة   عبدالرحمن بن احمد بن فھد الطریقي  381103882

    

٢  
382102695 

عبدالعزیز بن ابراھیم بن عبدالعزیز  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    الملحم

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    ن ابراھیم بن عبدهللا الشمالنخالد ب  382102791  ٣

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    محمد بن عبدالرحمن بن صالح الحجاب  382104021  ٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    زیاد بن حسین بن مشل العلوي الحربي  382104130  ٥

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن ضویحي الضویحيفوزان بن   381100099  ٦

٧  
381101537 

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

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالعزیز بن دخیل بن محمد السوید  381101559  ٨

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    لرحمن بن مھنا المدهللاعزام بن عبدا  382102832  ٩

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    أحمد بن ھالل بن حوران العنزي  382104156  ١٠

١١  
382104183 

عبدالرحمن بن بدر بن دنان المعلومي  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    الظفیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    دهللا بن محمد بن الفي عشبان الحربيعب  382104277  ١٢

١٣  
381100648 

عبدالرحمن بن رضا بن مقبل الحبالني  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    العنزي

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    تركي بن محمد بن عبدالوھاب المقحم  382105137  ١٤

١٥  
382105236 

سامي بن مرزوق بن سمیر العلوي  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    الحربي

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    محمد بن ابراھیم بن احمد المنصور  381101263  ١٦

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    خالد بن الفي بن صالح الجھني  371102882  ١٧
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      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عمر بن نایف بن ملفي العبیوي  381101837  ١٨

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    محمد بن الحمیدي بن صالح الحمیدي  391100221  ١٩

٢٠  
391100277 

بدر بن ماطر بن محمد المیمونى  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالرحمن بن احمد بن عبدهللا النصار  362103703  ٢١

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    تركي بن عبدهللا بن دخیل العصیمي  381102413  ٢٢

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    أنس بن إبراھیم بن صالح الزوید  391100589  ٢٣

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    سھیل بن مھنا بن محمد المدهللا  391100594  ٢٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    راكان بن ناصر بن حمد الدریویش  391100613  ٢٥

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن صالح بن عبدهللا الفراج  391100623  ٢٦

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ن مالس بن محمد البقميحاتم ب  372103369  ٢٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المملكة العربیة السعودیة

  وزارة التعلیم

  جامعة المجمعة

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of   Education 

Majmaah University 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  الطالبكشف توزیع حضور       

  HAF ١٠١كود ورمز المقرر       أساسیات الصحة و اللیاقةاسم المقرر 

  كلیة إدارة االعمال الزلفي  في معمل

 ٩:٥٠الى    ٩من:  الوقت      ٢٤/٠٣/١٤٤٠ :تاریخاألحد    یوم :       

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

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عادل بن محمد بن عبدالرحمن الدویش  391100819  ١

٢  
382102647 

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

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ولید بن محمد بن ھادي العمري  382103641  ٣

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدهللا بن ناصر بن طواري النخیل  382104010  ٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ارضياحمد بن محمد بن دغیم الع  351100808  ٥

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدهللا بن سلیمان بن عقیل الطیار  381100066  ٦

٧  
381100623 

عبدهللا بن متعب بن صلبي الربیعیھ  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    الشمري

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    یل الطیارھشام بن عبدهللا بن عق  381100809  ٨

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    یزید بن ناصر بن محمد الحمدان  381100887  ٩

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن احمد بن علي الدریویش  381101040  ١٠

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال     المنیععبدالھادي بن منیع بن عبدهللا  381101107  ١١

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    فھد بن عبدالرحمن بن حمود الضویحي  381101298  ١٢

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    راكان بن فھد بن راكان العجمي  381101312  ١٣

      منتظم  ادارة االعمال -المحاسبة    الحالفيمعاذ بن احمد بن عبدالرحمن   381101395  ١٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن خالد بن عبدهللا الخمشي  381102020  ١٥

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    سعد بن فارس بن عبدهللا العتیبي  371102803  ١٦
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      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    حمتركي بن عبدهللا بن علي المل  361102907  ١٧

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    سیف بن محمد بن مسعود العتیبي  361102946  ١٨

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    فھد بن الفي بن حمد المطیري  371102487  ١٩

      منتظم   عمالادارة اال -القانون    سلطان بن حمود بن محمد الحربي  361104027  ٢٠

٢١  
371102588 

مبروك بن مضحي بن مبروك العبد  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الواحد

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    أحمد بن غیث بن موسى الغیث  371101495  ٢٢

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    تركي بن محمد بن مال األسلمي الشمري  382104154  ٢٣

 


