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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط      

  MGT 110كود ورمز المقرر       مھارات االتصالاسم المقرر 

  الزلفيكلیة إدارة االعمال  في معمل

 ٨:٥٠الى    ٨ :من الوقت      ٢٧/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     األربعاءیوم :       

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

١  382105433 

 

  أحمد  خیري  محمود احمد 

 

  ادارة االعمال -المحاسبة  

 

  منتظم 

 

    

٢  
382105759 

محمد بن الحمیدي بن غانم الجعفر  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    الشمرى

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    الجدیع مھند بن خالد بن سعود  391101130  ٣

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدااللھ بن محمد بن سلیمان الطریقي  391100378  ٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    حمد بن محمد بن عبدهللا البلیطیح  382102616  ٥

      منتظم   ادارة االعمال -ن القانو   محمد بن ناصر بن محمد الطریقي  382102635  ٦

٧  
382102840 

ماجد بن عویض بن حمود العوني  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدهللا بن ابراھیم بن سلیمان السیف  382104004  ٨

      منتظم   ادارة االعمال -لقانون ا   فوزان بن عبدهللا بن ضویحي الضویحي  381100099  ٩

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    انس بن فھد بن سعود الطریقي  382104700  ١٠

١١  
382105281 

عمر بن عبدالعزیز بن عبدالوھاب  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الدویش

    

      منتظم   ادارة االعمال -لیة اإلدارة الما   محمد بن مخلف بن ملوح العنزي  372104521  ١٢

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ھشام بن سلیمان بن عبدالكریم البدر  382105764  ١٣

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    خالد بن محمد بن فھد العمیم  381102414  ١٤

١٥  
382102564 

ماجد بن محمد بن عبد هللا الشعبي  
  منتظم   ادارة االعمال -ن القانو   الحربي

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    حاتم بن عبدهللا بن ابراھیم الطریقي  382104026  ١٦

١٧  
382104183 

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

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    مطیرعبدهللا بن مساعد بن احمد ال  361101822  ١٨

      منتظم  ادارة االعمال -إدارة األعمال    برجس بن ناصر بن عثمان العثمان  391100213  ١٩

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    یزید بن حمود بن علي العمار  391100214  ٢٠

      منتظم   ادارة االعمال -عمال إدارة األ   عمر بن حمد بن عمار العمار  391100215  ٢١

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عمر بن محمد بن صالح المجاھد  391100218  ٢٢

٢٣  
391100219 

سلطان بن مسفر بن سلطان قوید  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    الدوسري

    

      منتظم   ادارة االعمال -ألعمال إدارة ا   فھد بن سلیمان بن علي الحوشان  391100220  ٢٤

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    علي بن مفلح بن علي العبیوي  381102076  ٢٥
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  MGT 110كود ورمز المقرر       مھارات االتصالاسم المقرر 

  كلیة إدارة االعمال الزلفي/ بكلیة: إدارة االعمال في معمل

 ٩:٥٠الى    ٩من:  الوقت      ٢٧/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     األربعاءیوم :       

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

      منتظم   ادارة االعمال -األعمال إدارة    محمد بن الحمیدي بن صالح الحمیدي  391100221  ٢٦

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    سلطان بن خالد بن حمد الحبیب  391100222  ٢٧

٢٨  
391100270 

فھد بن عبدهللا بن زیاد الشالحي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال - القانون   سعود بن عادل بن سعود الطریقي  391100271  ٢٩

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالرحمن بن عبدهللا بن محمد الزنیدي  391100275  ٣٠

٣١  
391100277 

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

    

      منتظم   ة االعمالادار -القانون    ثامر بن علي بن سعود الربیعھ  391100278  ٣٢

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن احمد بن سلیمان العبید  391100279  ٣٣

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    ریاض بن فھد بن عبدهللا المریشد  391100290  ٣٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    یزید بن فھد بن محیسن البقمي  391100291  ٣٥

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    نایف بن نواف بن سویلم العنزي  391100292  ٣٦

٣٧  
391100294 

راكان بن مھنا بن احمد الحسني  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الزھراني

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    فیصل بن نایف بن عبدالرحمن الجمیل  391100295  ٣٨

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    سعود بن عواد بن مرزوق الضبیب  391100588  ٣٩

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    أنس بن إبراھیم بن صالح الزوید  391100589  ٤٠

٤١  
391100590 

عبداللطیف بن سعود بن عبدالعزیز  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    البحر
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      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    سعود بن محمد بن أحمد الحمیدي  391100591  ٤٢

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    باسم بن عبدالعزیز بن محمد القشعمي  391100592  ٤٣

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    محمد بن عبد هللا بن سلیمان العواد  391100593  ٤٤

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    سھیل بن مھنا بن محمد المدهللا  391100594  ٤٥

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    أسامة بن بدر بن مھنا المدهللا  391100595  ٤٦

      ممنتظ   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدهللا بن خلیف بن محمد الھویشان  391100596  ٤٧

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    ابراھیم بن صالح بن حمدان السكران  391100597  ٤٨

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    فارس بن سعد بن عبدالرحمن الجبر  391100598  ٤٩

٥٠  
391100599 

محمد بن سلیمان بن عبدالرحمن  
  منتظم   مالادارة االع -إدارة األعمال    السمحان

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    خالد بن فھد بن صالح الحمادي  391100600  ٥١
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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  MGT 110كود ورمز المقرر       مھارات االتصالاسم المقرر 

  رة االعمال الزلفي/ بكلیة: إدارة االعمالكلیة إدا في معمل

 ١٠:٥٠الى    ١٠من:  الوقت      ٢٧/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     األربعاءیوم :       

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

      منتظم   االعمال ادارة -إدارة األعمال    عبدالعزیز بن محمد بن ابراھیم الحمد  391100601  ٥٢

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    سلیمان بن احمد بن سلیمان البھالل  391100602  ٥٣

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    ناصر بن خالد بن محمد الفنیسان  391100603  ٥٤

      منتظم   ة االعمالادار -إدارة األعمال    علي بن عبدهللا بن علي الطیار  391100604  ٥٥

٥٦  
391100605 

عبدالعزیز بن عبدالكریم بن عبدهللا  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    القشعمي

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    أدیب بن عبدالعزیز بن سلیمان القشعمي  391100606  ٥٧

      منتظم   ادارة االعمال -األعمال إدارة    فھد بن یوسف بن احمد الوشیل  391100607  ٥٨

٥٩  
391100608 

عبدالكریم بن محمد بن عبدالكریم  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    الجربوع

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    بسام بن سعود بن حمود المسعود  391100609  ٦٠

٦١  
391100610 

محمد بن عبداللطیف بن محمد  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    داللطیفالعب

    

٦٢  
391100611 

حزاب بن عبدالرحمن بن احمد  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    أبوراسین

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    بالل بن سلیمان بن عبدهللا المحیا  391100612  ٦٣

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    مھند بن عبدهللا بن ضویحي الفحام  391100615  ٦٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    شھید بن مساعد بن عبدهللا العبدالمنعم  391100617  ٦٥

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    باسم بن احمد بن سلیمان الخمیس  391100618  ٦٦

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عمر بن بدر بن عبدالكریم الزنیدي  391100619  ٦٧
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالحي بن سلیمان بن سعود الحمد  391100620  ٦٨

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    سھیل بن احمد بن عبدالعزیز السویكت  391100622  ٦٩

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن صالح بن عبدهللا الفراج  391100623  ٧٠

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عزام بن أحمد بن محمد الحمدان  391100624  ٧١

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن محمد بن عبدهللا الموسى  391100625  ٧٢

٧٣  
 ارة االعمالاد -القانون   عبدهللا بن فھد بن عبدهللا النصار  391100626

     منتظم 

٧٤  
391100628 

ماجد بن نایف بن طالب السقیاني  
  ادارة االعمال -القانون    المطیري

     منتظم 

  ادارة االعمال -القانون    یزن بن عبدالعزیز بن عبدهللا المنیع  391100629  ٧٥
     منتظم 

  ارة االعمالاد -القانون    عمر بن سلیمان بن صالح الفھید العامر  391100630  ٧٦
     منتظم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المملكة العربیة السعودیة

  وزارة التعلیم

  جامعة المجمعة

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of   Education 

Majmaah University 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  MGT 110كود ورمز المقرر       مھارات االتصالاسم المقرر 

  كلیة إدارة االعمال الزلفي/ بكلیة: إدارة االعمال في معمل

 ١١:٥٠الى    ١١من:  الوقت      ٢٧/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     األربعاءیوم :       

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

  ادارة االعمال -القانون    تركي بن راشد بن صالح الظفیري  391100631  ٧٧
     منتظم 

  عمالادارة اال -القانون    عبدهللا بن عبدالرحمن بن معتق المعتق  391100632  ٧٨
     منتظم 

  ادارة االعمال -القانون    حسان بن احمد بن علي الطریقي  391100634  ٧٩
     منتظم 

  ادارة االعمال -المحاسبة    ھشام بن عبدهللا بن فایز الفایز  391100635  ٨٠
     منتظم 

  ادارة االعمال -المحاسبة    فھد بن فارس بن احمد الجمیل  391100636  ٨١
     منتظم 

  ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن زید بن عبدهللا العبدالقادر  391100637  ٨٢
     منتظم 

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سلیمان بن بدر بن سلیمان الطیار  391100638  ٨٣

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن مزید بن داود الفایز  391100639  ٨٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    فھد بن احمد بن عثمان العثمان  391100640  ٨٥

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    دخیل بن عبدهللا بن دخیل الفھید  391100641  ٨٦

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    راكان بن عبدهللا بن حمود النصار  391100642  ٨٧

٨٨  
391100643 

ن عبدالملك بن عبدهللا عبدالمجید ب 
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الطوالھ

    

٨٩  
391100644 

عزام بن محمد بن عواض السقیاني  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    بندر بن خالد بن صنات الذیابي العتیبي  391100645  ٩٠

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    لمان بن محمد بن عبدهللا المنیعس  391100646  ٩١

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    احمد بن ناصر بن عبدهللا العضیب  391100647  ٩٢

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سلیمان بن یوسف بن عبدهللا الذویخ  391100648  ٩٣
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    مد بن دخیل الفھیدسلطان بن مح  391100649  ٩٤

٩٥  
391100650 

أحمد بن عبدالرحمن بن خالد العلوي  
  ادارة االعمال -المحاسبة    الحربي

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    نواف بن فالح بن عبدهللا الملحم  391100651  ٩٦
     منتظم

٩٧  
391100652 

ن عبدالعزیز عبدهللا بن سلیمان ب 
  ادارة االعمال -المحاسبة    السلیمان

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    ایاد بن عبدالرحمن بن سلیمان الثنیان  391100654  ٩٨
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    ریان بن سلیمان بن عبدالعزیز الحمد  391100655  ٩٩
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    لي العصیميزیاد بن مطلق بن ع  391100656  ١٠٠
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    محمد بن عبدالعزیز بن محمد الدخیل  391100657  ١٠١
     منتظم
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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  MGT 110ز المقرر كود ورم      مھارات االتصالاسم المقرر 

  كلیة إدارة االعمال الزلفي/ بكلیة: إدارة االعمال في معمل

 ١٢:٥٠الى    ١٢من:  الوقت      ٢٧/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     األربعاءیوم :       

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

١٠٢  
391100658 

دالرحمن عبدالرحمن بن محمد بن عب 
  ادارة االعمال -المحاسبة    البداح

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    عبدالكریم بن حمد بن عبدالكریم الغزي  391100659  ١٠٣
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    محمد بن سلیمان بن محمد المقحم  391100660  ١٠٤
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    حالنفیصل بن جحالن بن أحمد الج  391100817  ١٠٥
     منتظم

١٠٦  
391100818 

فھد بن عبدالرحمن بن عبدالمحسن  
  ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیر

     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    أسامة بن محمد بن حمود المسعود  391100820  ١٠٧
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    هللا القشعميریان بن محمد بن عبد  391100821  ١٠٨
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    یزید بن عبدالرحمن بن حمود الطریقي  391100822  ١٠٩
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدهللا بن محمد بن ناصر العنقري  391100823  ١١٠
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    مساعد بن محمد العبدالمنعمعبدااللھ بن   391100824  ١١١
     منتظم

١١٢  
382102693 

محمد بن عبدالرحمن بن ابراھیم  
  ادارة االعمال -إدارة األعمال    الدریویش

     منتظم

١١٣  
391101076 

عبدالعزیز بن صالح بن عبدالعزیز  
  ادارة االعمال -القانون    الملحم

     منتظم

١١٤  
372105093 

عبداإللھ بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز  
  ادارة االعمال -إدارة األعمال    النافع

     منتظم

١١٥  
382104625 

راكان بن فالح بن صالح الوھبي  
  ادارة االعمال -القانون    الحربي

     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    مدثر  محمد  ھاشم حسین  382105487  ١١٦
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    علي بن حسن بن غانم السعیدي الظفیري  391101564  ١١٧
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    راكان بن صالح بن خلیفھ الطیار  381100653  ١١٨
     منتظم
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١١٩  
381101061 

حمد بن مناحي بن حمد البدیري  
  ادارة االعمال -القانون    المطیري

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    صالح بن فالح بن صالح الدغیم  371102699  ١٢٠
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    احمد بن عبدالعزیز بن احمد العلیوي  391100392  ١٢١
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    عمر بن عبدالعزیز بن فھد الطریقي  391104035  ١٢٢
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    مد بن فراج بن ناصر الفراجمح  392101761  ١٢٣
     منتظم

١٢٤  
391104015 

عبد الملك بن مصري بن صیفي  
  ادارة االعمال -القانون    السحیمي الحربي

     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    ناصر بن صالح بن ناصر الطریقي  391100381  ١٢٥
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة     بن أحمد بن عبدهللا الولیعيعبدهللا  391104147  ١٢٦
     منتظم

  

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    أسامھ بن زید بن صالح الحمد  392103948  ١٢٧
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    فایز بن فواز بن عبدالرحمن الضعیني  382105754  ١٢٨
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    د بن محمد الحمدانایاد بن احم  391100274  ١٢٩
     منتظم

١٣٠  
382102828 

ابراھیم بن عبدالعزیز بن ابراھیم  
  ادارة االعمال -إدارة األعمال    المویھان

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    نادر بن سعید بن علي فھید الحراملة  381102497  ١٣١
     منتظم

١٣٢  
382104200 

امش بن خلف الجعفري بدر بن ع 
  ادارة االعمال -المحاسبة    الشمري

     منتظم

١٣٣  
392101711 

سلیمان بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز  
  ادارة االعمال -القانون    الحمد

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    عبدالكریم بن محمد بن صالح الطوالھ  391103986  ١٣٤
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن محمد الزنیديفیصل بن   391103967  ١٣٥
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    سلطان بن احمد بن علي الكلیب  391100308  ١٣٦
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدالرحمن بن سلمان بن عبدهللا المعتق  391100273  ١٣٧
     منتظم

  

  


