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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط      

  سلم ١٠١كود ورمز المقرر       المدخل الى الثقافة االسالمیةاسم المقرر 

  كلیة إدارة االعمال المجمعة/ بكلیة: إدارة االعمال في معمل

 ٨:٥٠الى    ٨ :من قت الو     ٢٠/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     األربعاءایوم :       

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

١  381101444 

 

  عبدالرحمن بن خالد بن حسن العولھ 

  

  ادارة االعمال -إدارة األعمال  

 

  منتظم 

 

    

      منتظم   االعمالادارة  -إدارة األعمال    راید بن غنیم بن مزید الحابوط المطیري  391100382  ٢

٣  
391100383 

سیف بن ناصر بن عبدالعزیز السیف  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    الخالدي

    

٤  
391100384 

عبید بن غنام بن غانم الصعیري  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

    

٥  
391100385 

عبدالعزیز بن عثمان بن سلیمان  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    العبدالجبار

    

٦  
391100388 

عبدالمجید بن مشعل بن مظھور  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    الدھمشي

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    متعب بن عبدهللا بن عتیق العتیق  391100390  ٧

٨  
391100394 

دالرحمن عبدالمجید بن عبدالعزیز بن عب 
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    ابانمي

    

٩  
391100396 

عبدااللھ بن محمد بن ناحي البراق  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    العتیبي

    

١٠  
391100566 

فراس بن دخیل بن عبد الرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الحسینان

    

١١  
391100672 

احمد بن عبدالعزیز  عبدالمجید بن 
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    القضیبى

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    محمد بن علي بن محمد العیسى  391100674  ١٢

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ابراھیم بن محمد بن عبدالرحمن الموسى  391100675  ١٣

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد الریشان المثنى بن علي بن  381104707  ١٤

١٥  
391100758 

عبدالعزیز بن عبدهللا بن غازي  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الضبیطي المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    مشعل بن عبدهللا بن مشعل العوید  391100759  ١٦
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١٧  
391100760 

 بن عبدالعزیز عبدالعزیز بن عبدهللا 
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الحزیمي

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبد هللا بن مطلق بن عبد هللا المرشد  391100762  ١٨

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    نواف بن ناصربن بن عبدهللا أبانمي  391100763  ١٩

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سن بن صالح األحیدبعبدهللا بن ح  391100764  ٢٠

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    حسن بن سلطان بن شثین ال وثیلھ  391100765  ٢١

٢٢  
391100766 

عبدهللا بن سعود بن عبد الرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    القدیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    د العصیميیزید بن غازي بن محم  391100767  ٢٣

٢٤  
391100768 

فیصل بن ابراھیم بن عبد الرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الخمیس

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدالعزیز بن احمد بن سعد القدیري  391100769  ٢٥

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة     العمرعبدهللا بن ابراھیم بن عبدهللا  391100770  ٢٦

٢٧  
391100772 

بدر بن الحمیدي بن مشیلح الجش  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    خالد بن عبدالعزیز بن محمد المحارب  391100774  ٢٨

٢٩  
391100775 

المیموني  محمد بن عاید بن سعود 
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    احمد بن عبدالعزیز بن احمد بن ضعیان  391100776  ٣٠

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    محمد بن عبد هللا بن محمد الوشیقري  391100777  ٣١

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال     بن محمد بن عبدهللا الراشدعبدهللا  391100778  ٣٢

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدهللا بن حمد بن عبدهللا الجالجل  391100780  ٣٣

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    ناصر بن عبدهللا بن عبدالرحمن المزینى  391100781  ٣٤

٣٥  
391100783 

عبدالرحمن بن عثمان بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    التویجري

    

  

  

  



  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

  سلم ١٠١كود ورمز المقرر       المدخل الى الثقافة االسالمیةاسم المقرر 

  االعمال المجمعة/ بكلیة: إدارة االعمالكلیة إدارة  في معمل

 ٩:٥٠الى    ٩من:  الوقت      ٢٠/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     ااألربعاءیوم :       

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

٣٦  
391100784 

مشعل بن اسماعیل بن سعود البراق  
  منتظم   ة االعمالادار -إدارة األعمال    العتیبي

    

٣٧  
381105158 

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

    

٣٨  
382102825 

نایف بن عاید بن زبن المیموني  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    علي بن عبدالرزاق بن سلطان المطیري  382102866  ٣٩

٤٠  
382102873 

یزید بن فیصل بن رزن المھلكي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن حمد بن عبدالعزیز العیسى  391100371  ٤١

٤٢  
391100372 

عبد العزیز بن عبد الرحمن بن ابراھیم  
  منتظم   ادارة االعمال -لمحاسبة ا   المھیدب

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سعود بن ماجد بن عبید الجش المطیري  391100373  ٤٣

٤٤  
391100376 

عبدالرحمن بن عبدهللا بن سالم القعیاني  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

    

٤٥  
391100377 

ي أحمد بن خالد بن مطلق البریعص 
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

    

٤٦  
391100379 

نایف بن عبدهللا بن مبرك الضبیطي  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

    

٤٧  
391100380 

طالل بن عواض بن حمود العیباني  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

    

٤٨  
391100785 

ن بن سلیمان بن محمد عبدالرحم 
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المحارب

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    نواف بن عبدهللا بن فائز العتیبي  391100786  ٤٩

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    فارس بن سلیمان بن فوزان التركي  391100802  ٥٠

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    بن حسن بن محمد آل مسعود فھاد   391100807  ٥١
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٥٢  
391100808 

عبدهللا بن علي بن محمد ال مھدي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    القحطاني

    

٥٣  
391100809 

عبدالرحمن بن صالح بن عایض  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    العضیلھ المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    د بن محمد بن حماد العزه السبیعيفھ  391100810  ٥٤

٥٥  
391100812 

جمال بن سالم بن سعد العزیزي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري 

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    مشعل بن سعد بن عبدالرحمن المشوح  391100813  ٥٦

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    مسفر بن حامد الجعیدصالح بن   391100815  ٥٧

٥٨  
391100816 

عبدالرحمن بن نافع بن سبیل العلوي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الحربي

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدااللھ بن ھابس بن عبدهللا الحربي  372105200  ٥٩

٦٠  
391101011 

بن مبرك الصعیري فیصل بن شرید  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن سلیمان بن عبدالرحمن الدخیل  391101012  ٦١

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عثمان بن فوزان بن عثمان المحرج  391101013  ٦٢

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عزیز بن صالح الدامغجھاد بن عبدال  391101015  ٦٣

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عید بن عمر بن عید الضبیطي المطیري  391101017  ٦٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن فھد بن عبدهللا الكریزي  391101018  ٦٥

٦٦  
391101019 

حمدان  ماجد بن سلمان بن الحمیدي 
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    النفیعي

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن حمد بن محمد الثبیتى  391101020  ٦٧

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبد هللا بن خالد بن عبد هللا الروساء  391101021  ٦٨

٦٩  
391101022 

 خالد بن عاید بن سعود المیموني 

  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري
    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن ناصر بن عبدهللا الجرید  391101023  ٧٠
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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  سلم ١٠١المقرر  كود ورمز      المدخل الى الثقافة االسالمیةاسم المقرر 

  كلیة إدارة االعمال المجمعة/ بكلیة: إدارة االعمال في معمل

 ١٠:٥٠الى    ١٠من:  الوقت      ٢٠/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     ااألربعاءیوم :       

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

٧١  
391101024 

ناصر بن ناشي بن ضیف هللا الضبیطي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري

    

٧٢  
391101025 

شبیب بن محمد بن فراج الصملي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    السبیعي

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالعزیز بن فھد بن سالم السویلم  391101026  ٧٣

٧٤  
391101027 

مشاري بن عبدالكریم بن سعود  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    العبدالكریم

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    وسام بن عبدهللا بن سعود الثبیتى العتیبي  391101028  ٧٥

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    ریان بن ماجد بن حمد السناني  391101030  ٧٦

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    ریاض بن احمد بن عثمان السعید  391101031  ٧٧

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    حمد بن بندر بن حمد الربیع  391101032  ٧٨

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    محمد بن عبد العزیز بن محمد العقیل  391101079  ٧٩

٨٠  
391101080 

اید بن عیسى الحبالني عبدالرحمن بن ع 
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    العنزي

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالرحمن بن ابراھیم بن حمد السلوم  391101107  ٨١

٨٢  
391101109 

عبدهللا بن ماجد بن عبدهللا الشاطري  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري

    

٨٣  
391101110 

د بن سعود بن مشعل الرخیمي  ماج 
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا الربیعھ  391101111  ٨٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن براھیم بن عبدهللا العبد الكریم  341102131  ٨٥

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالعزیز بن محمد بن جحمان عقاقي  391101215  ٨٦

٨٧  392101951 
فیصل بن عیاد بن مفلح الدیحاني  

      منتظم   ادارة االعمال -القانون  
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  المطیري

٨٨  
391100178 

عبدهللا بن عوض بن عبدهللا ال شعالن  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    القرني

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    نواف بن مناحي بن غازي العتیبي  391100181  ٨٩

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    احمد بن مشعل بن دلیل المخلفي  391100184  ٩٠

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    بدر بن راضي بن عضیب العنزي  391100185  ٩١

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    فھد بن شامان بن حمیر السبیعي العنزي  391100186  ٩٢

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    ثامر بن سویلم بن عاید العنزي  391100190  ٩٣

٩٤  
391100195 

سلطان بن مترك بن ماجد السحمھ  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    القحطاني

    

٩٥  
391100197 

مصعب بن فندي بن سمیر العضیلة  
  ادارة االعمال -القانون    المطیري

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    حمد بن عبدالعزیز بن عبدهللا بایعشوت  391100200  ٩٦
     منتظم

٩٧  
391100202 

تركي بن حنش بن سفییر آل مجبر  
  ادارة االعمال -القانون    الشمراني

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    متعب بن طالل بن عبدهللا السواط  391100245  ٩٨
     منتظم

٩٩  
391100248 

عبدااللھ بن سعید بن علي ال مفرح  
  ادارة االعمال -المحاسبة    األسمري

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    فیصل بن فھد بن ابراھیم الجمعھ  391100250  ١٠٠
     منتظم

١٠١  
391100251 

عبدهللا بن موھق بن عایض شالحي  
  ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

     منتظم

١٠٢  
391100253 

عبدالعزیز بن مثیب بن عویبد الرخیمي  
  ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    خالد بن محمد بن عبدهللا ابووشطان  391100254  ١٠٣
     منتظم

١٠٤  
391100258 

عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن  
  ادارة االعمال -المحاسبة    المقبل

     منتظم

١٠٥  
382102936 

خالد بن محماس بن علي الجویسري  
  ادارة االعمال -إدارة األعمال    العازمي

     منتظم
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  عدللمقررات عن ب النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  سلم ١٠١كود ورمز المقرر       المدخل الى الثقافة االسالمیةاسم المقرر 

  كلیة إدارة االعمال المجمعة/ بكلیة: إدارة االعمال في معمل

 ١١:٥٠الى    ١١من:  الوقت      ٢٠/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     ااألربعاءیوم :       

 

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

  ادارة االعمال -المحاسبة    عمر بن قاسم بن محمد السبیعي العنزي  382103775  ١٠٦
     منتظم

١٠٧  
382104108 

نایف بن شعیب بن محسن الھفتاء  
  ادارة االعمال -القانون    المطیري

     منتظم

  االعمال ادارة -المحاسبة    فیصل بن منیع بن عبدالرحمن الفیصل  382104630  ١٠٨
     منتظم

١٠٩  
382104637 

نایف بن حسین بن عیاط السبیعي  
  ادارة االعمال -إدارة األعمال    العنزي

     منتظم

١١٠  
382105285 

عبدالرحمن بن غریب بن صخر  
  ادارة االعمال -إدارة األعمال    الزقروطي الشمري

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    خالد بن محمد بن عباس الجمیلي الحربي  382105757  ١١١
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    باسل  عادل  عیسى ابوطھ  382105802  ١١٢
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدالعزیز بن عبدهللا بن محمد التویجري  382104546  ١١٣
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    أحمد بن محمد بن سلیمان الالحم  382105460  ١١٤
     منتظم

١١٥  
382105581 

بندر بن عبدهللا بن عبدالمحسن البصیص  
  ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    معاذ بن عبدهللا بن ابراھیم الشنیفي  382105652  ١١٦
     منتظم

١١٧  
391100687 

عبد عبد هللا بن خالد بن عبد العزیز ال 
  ادارة االعمال -القانون    الكریم

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    عدي بن عبدالمحسن بن عبدهللا السوید  371101900  ١١٨
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    عثمان بن احمد بن عبدالعزیز العسعوس  371101907  ١١٩
     منتظم

١٢٠  
381101381 

الدمام محمد بن فالح بن عبدالرحمن  
  ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    مصعب بن ابراھیم بن محمد العیبان  382102624  ١٢١
     منتظم
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١٢٢  
381100046 

عبداللطیف بن سعود بن اسماعیل   
  ادارة االعمال -القانون    العتیبي

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    عرو السبیعي العنزياحمد بن سالم بن ال  382102684  ١٢٣
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    فیصل بن شارخ بن فراج الثبیتي العتیبي  382102794  ١٢٤
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    عادل بن مشاري بن عبدهللا المشاري  391101014  ١٢٥
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون     المشاريعمر بن مشاري بن عبدهللا  391101016  ١٢٦
     منتظم

١٢٧  
381101535 

عبدااللھ بن محمد بن فراج المحلسي  
  ادارة االعمال -القانون    المطیري

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    عادي بن محمد بن حباب المطیري  382105423  ١٢٨
     منتظم

١٢٩  
381100218 

اھیم ابراھیم بن عبدالمحسن بن ابر 
  ادارة االعمال -المحاسبة    النصرهللا

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    صالح بن دخیل بن وادي العلوي الحربي  382104104  ١٣٠
     منتظم

١٣١  
382104132 

مناحي بن صویلح بن بدر الدیحاني  
  ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

     منتظم

١٣٢  
382102720 

بن محمد النفیعي عبدهللا بن سلطان  
  ادارة االعمال -إدارة األعمال    العتیبي

     منتظم

١٣٣  
382104089 

یزید بن عیسى بن مرزوق الدعجاني  
  ادارة االعمال -إدارة األعمال    العتیبي

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    یاسر بن عبدهللا بن فھید الصعب  391104051  ١٣٤
     منتظم

١٣٥  
382102906 

ن بن عواد بن عبدهللا الطوالھ حمدا 
  ادارة االعمال -القانون    الشمري

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    نواف بن حمد بن عبدهللا المھناء  382104484  ١٣٦
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    راكان بن عبدالعزیز بن محمد الثمیري  391100678  ١٣٧
     منتظم

١٣٨  
391103982 

ن فریح بن مسلم الداموكي ماجد ب 
  ادارة االعمال -القانون    الرشیدي

     منتظم

١٣٩  
391103960 

صالح بن حمد بن عبد هللا الصعب  
  ادارة االعمال -القانون    التویجري

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن محمد بن ابراھیم الخنیزان  392101967  ١٤٠
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    مد بن فھد بن حمد الراشدح  392101612  ١٤١
     منتظم

   


