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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

   HAF ١٠١كود ورمز المقرر       أساسیات الصحة و اللیاقةاسم المقرر                                

  معةكلیة إدارة االعمال المج في معمل                                                        

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

  

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

١  352106016 

 

  فرحان بن فزاع بن زبن الشمري 

 

  ادارة االعمال -اإلدارة المالیة  

 

  منتظم 

 

    

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    الجحیشي الشمري سعید بن فزاع بن زبن  352106188  ٢

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عمر بن خلف بن سعود المطیري  371102600  ٣

٤  
381101249 

عبدهللا بن خلیفھ بن محمد البراك  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الرشیدي

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    ابراھیم الذییبمحمد بن عبدالرحیم بن   391100386  ٥

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    صالح بن غانم بن عبدهللا الغانم  391100398  ٦

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    ریان بن عبدهللا بن عبدالعزیز المسعود  362102298  ٧

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    راھیم المرشدعبدالعزیز بن مرشد بن اب  362103215  ٨

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    سلطان بن غیاض بن سند العنزي  362103419  ٩

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ابراھیم بن علي بن منصور المنصور  371102965  ١٠

١١  
381101660 

لمحسن عبدالعزیز بن عبدهللا بن عبدا 
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الحقیل

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالعزیز بن فھد بن حمدان الحمدان  381101768  ١٢

١٣  
372103040 

عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    السعید

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    بن الحمیدي العتیبيمحمد بن عماش   372103408  ١٤

١٥  
391100773 

عبدالرحمن بن بندر بن مندیل الموینع  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    العنزي

    

١٦  
391100782 

عبدالعزیز بن مساعد بن غالب المیموني  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري
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١٧  
381105158 

عبدالرحمن بن ابراھیم بن ناصر  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    القحطاني

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن ابراھیم بن عبدهللا المجحد  382102713  ١٨

      منتظم  ادارة االعمال -القانون    صالح بن مسفر بن حامد الجعید  391100815  ١٩

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عدنان  سفاح  بشیر عباس  342106677  ٢٠

٢١  
351100488 

مضیف بن محارب بن خالد سعیدان  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

    

٢٢  
381100111 

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

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    وسام بن عبدهللا بن سعود الثبیتى العتیبي  391101028  ٢٣

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن عویض بن زید العصیمي  391101108  ٢٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالعزیز بن ابراھیم بن سلیمان األمان  341100776  ٢٥

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    دهللا بن براھیم بن عبدهللا العبد الكریمعب  341102131  ٢٦

٢٧  
381100137 

عبدالمحسن بن عبدهللا بن عبدالمحسن  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الطریقي

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن عبدالمحسن بن ابراھیم اللعبون  351101248  ٢٨

٢٩  
391100187 

عبدالعزیز بن مطر بن دھیمان الھبیري  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    الشمري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن منصور بن عبدالعزیز الحسین  382102945  ٣٠

٣١  
382102651 

ریان بن دخیتیر بن زبن المظیبري  
  منتظم   العمالادارة ا -إدارة األعمال    الرشیدي

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    حسن بن ھادي بن صاھود السھلي  332101538  ٣٢

٣٣  
332101772 

عبد الرحمن بن عبد هللا بن عبد الرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الموسى

    

٣٤  
351101211 

محمد بن نایف بن سریان الشاطرى  
  منتظم   االعمال ادارة -القانون    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    احمد  امین  عبده احمد  382105429  ٣٥
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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

   HAF ١٠١كود ورمز المقرر       أساسیات الصحة و اللیاقةاسم المقرر                                

  كلیة إدارة االعمال المجمعة في معمل                                                        

  ٩:٥٠الى    ٩من:  الوقت   ٢٤/٠٣/١٤٤٠:تاریخ     األحدیوم :   
  

  

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

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    بن فالح المطیريبندر بن فایز   382105666  ١

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    وضاح بن محمد بن كابد العیاده الشمري  382105302  ٢

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    فارس بن محمد بن علي ال خراش  371102188  ٣

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    تویجريعبدالعزیز بن عبدهللا بن محمد ال  382104546  ٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    علي بن محمد بن علي السعدوني  371102727  ٥

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    صالح بن موسى بن محمد الشمراني  382105656  ٦

٧  
382105305 

نواف بن مشعان بن محي الدھمشي  
  منتظم   ادارة االعمال -رة األعمال إدا   العنزي

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    نواف بن غازي بن نازل المطیري  382105337  ٨

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    سعود بن عویض  بن الذویبي المطیري  382105667  ٩

      منتظم   االعمالادارة  -القانون    متعب بن قاسم بن محمد العیدان  382105753  ١٠

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالكریم بن فھد بن ابراھیم الجردان  381100833  ١١

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    سعود بن ندى بن محمد الثبیتي العتیبي  381101349  ١٢

١٣  
371102907 

فیصل بن عبدالعزیز بن مریشید  
  منتظم   دارة االعمالا -القانون    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    سلطان بن فھد بن ابراھیم القدیر  381101719  ١٤

١٥  
381101943 

محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    السعود
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      منتظم   لادارة االعما -القانون    محمد بن نواف بن فواز العنزي  372103517  ١٦

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عمر بن صالح بن ناصر الماجد  381102154  ١٧

١٨  
381102218 

عبدهللا بن نائف بن عبدهللا الدھمشى  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    العنزي

    

١٩  
382102609 

خالد بن عبدالرحمن بن عبدالكریم االشقر  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري

    

٢٠  
381100177 

مھناء بن عطا L بن سھل الضویفري  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    طارق بن عبدهللا بن محمد الكلیبي  382102655  ٢١

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عمر بن فھد بن عبدهللا الزامل  382102756  ٢٢

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    ابراھیم بن ناصر بن عبدهللا الفضل  382102769  ٢٣

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    فیصل بن شارخ بن فراج الثبیتي العتیبي  382102794  ٢٤

٢٥  
381101271 

سلطان بن خالد بن رشیدان الشالحي  
  منتظم   ادارة االعمال -عمال إدارة األ   المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    علي بن ناصر بن سعد الفلیح  381103859  ٢٦

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدالكریم بن محمد بن صالح القحطاني  381103914  ٢٧

      منتظم   ادارة االعمال -ل إدارة األعما   احمد بن سالم بن أحمد باعبد  382102593  ٢٨

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن فھد بن غازي الرویس  352101074  ٢٩

٣٠  
361103744 

عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المقبل

    

٣١  
381100407 

عبدالعزیز بن عبدهللا بن عبدالعزیز  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    الرویشد

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالرحمن بن ظاھر بن عبدهللا الخریف  381100626  ٣٢

٣٣  
382103590 

كنعان بن محمد بن مقبل البدیري  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري

    

 


