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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  سلم ١٠٢كود ورمز المقرر       اإلسالم و بناء المجتمعاسم المقرر 

  كلیة إدارة االعمال المجمعة / بكلیة: إدارة االعمال في معمل

  ٨:٥٠الى    ٨من:  الوقت      ٢١/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     خمیسالیوم :   

  
  

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

١  
 منتظم  ادارة االعمال -القانون   مھند بن عبدهللا بن عبدالرحمن السعید  352101553

    

٢  
371102462 

عبدالعزیز بن عبدهللا بن عبدالعزیز بن  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عقیل

    

٣  
381101315 

فارس بن محمد بن حمدي الضباطى  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدالرحمن بن خالد بن حسن العولھ  381101444  ٤

٥  
391100389 

ممدوح بن محمد بن عبید العجوني  
  تظممن   ادارة االعمال -إدارة األعمال    الرشیدي

    

٦  
391100393 

متعب بن مبارك بن دغیمان المیموني  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

    

٧  
391100396 

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

    

      منتظم   الادارة االعم -القانون    صالح بن غانم بن عبدهللا الغانم  391100398  ٨

٩  
371102748 

عبدالعزیز بن ابراھیم بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    التویجري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالعزیز بن فھد بن حمدان الحمدان  381101768  ١٠

١١  
372103040 

عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -یة اإلدارة المال   السعید

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عمر بن ابراھیم بن شداد العتیبي  372103359  ١٢

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    محمد بن عماش بن الحمیدي العتیبي  372103408  ١٣

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ھبدان بن عبدالرحمن بن عبدهللا الھبدان  372103557  ١٤

١٥  
391100761 

مرزوق بن صالح بن مرزوق المیموني  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

    

١٦  391100782 
عبدالعزیز بن مساعد بن غالب المیموني  

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال  
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  المطیري

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    یفيیزن بن ناصر بن عبدالرحمن الشن  372103627  ١٧

١٨  
382102573 

فرج بن ظافر بن محمد العجرمي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الرشیدي

    

١٩  
382102698 

بندر بن الحمیدي بن مبارك الضبیطي  
  منتظم  ادارة االعمال -القانون    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عثمان بن محمد بن عثمان الشائع  382102799  ٢٠

٢١  
382102873 

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

    

٢٢  
382102893 

زیاد بن عبید بن عبدهللا البدیري  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیرى

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    یدمحمد بن یحیى بن محمد آل فھ  391100806  ٢٣

٢٤  
391100816 

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

    

٢٥  
351100644 

عبدااللھ بن عبدهللا بن جدعان المحلسي  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

    

٢٦  
351100670 

ھیس الرحیمي فیصل بن عبدهللا بن د 
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    محمد بن مقحم بن بجاد الحلفي المطیري  381100064  ٢٧

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عثمان بن فوزان بن عثمان المحرج  391101013  ٢٨

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    یز بن صالح الدامغجھاد بن عبدالعز  391101015  ٢٩

٣٠  
391101022 

خالد بن عاید بن سعود المیموني  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري

    

٣١  
391101024 

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

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    بن محمد الموسى أحمد بن خالد  391101029  ٣٢

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن عویض بن زید العصیمي  391101108  ٣٣

٣٤  
391101222 

أحمد بن عیسى بن خمیس الجش  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیرى

    

٣٥  
391100195 

حمھ سلطان بن مترك بن ماجد الس 
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    القحطاني
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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  سلم ١٠٢كود ورمز المقرر       اإلسالم و بناء المجتمعاسم المقرر 

  كلیة إدارة االعمال المجمعة / بكلیة: إدارة االعمال في معمل

  ٩:٥٠الى    ٩من:  الوقت      ٢١/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     سالخمییوم :   

  
  

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

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عادل بن عبید بن عوید الیابس المطیري  391100201  ٣٦

٣٧  
382102922 

ي محمد بن عبدالعالي بن سلطان الیابس 
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن منصور بن عبدالعزیز الحسین  382102945  ٣٨

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    سطام بن تركي بن فلحان حمیدان  382102970  ٣٩

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    رریان بن عبدالعزیز بن محمد العم  382103153  ٤٠

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ناصر بن عبدهللا بن ناصر الفایز  382103247  ٤١

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سلیمان بن طالل بن سلیمان الحسیان  382103309  ٤٢

٤٣  
382104108 

نایف بن شعیب بن محسن الھفتاء  
  منتظم   ادارة االعمال -قانون ال   المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    نواف بن عبدهللا بن عبدالكریم النصرهللا  382102942  ٤٤

٤٥  
382105285 

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

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    فيمحمد بن شباب بن حمدان الحال  382105300  ٤٦

٤٧  
382105312 

عبدالرحمن بن مرزوق بن الھیلم الھاملي  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    سلیمان بن عبدالرزاق بن احمد الشریع  382105568  ٤٨

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    لح المطیريبندر بن فایز بن فا  382105666  ٤٩

٥٠  
382105742 

مسعد بن فھد بن مسعد الدیحاني  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    خالد بن محمد بن عباس الجمیلي الحربي  382105757  ٥١



  المملكة العربیة السعودیة

  وزارة التعلیم

  جامعة المجمعة

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of   Education 

Majmaah University 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    یاده الشمريوضاح بن محمد بن كابد الع  382105302  ٥٢

٥٣  
382105304 

غریب بن عطوان بن غریب الوبیري  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الشمري

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    انس بن فھد بن عیاد الشالحي المطیري  382103139  ٥٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    منیخدخیل بن فھد بن دخیل ال  382103259  ٥٥

٥٦  
382103354 

سلمان بن عاذب بن مشرع المیزانى  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیرى

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدالعزیز بن رشید بن حمدان البدیرى  382103393  ٥٧

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الرشیديعبداإللھ بن سعد بن عبدهللا   382103570  ٥٨

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    أحمد بن عبدهللا بن عبدالعزیز الركبان  382103785  ٥٩

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    بسام بن عبدالعزیز بن عمر الزایدي  371101503  ٦٠

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    نمياحمد بن عبدالرحمن بن أحمد أبا  382104628  ٦١

٦٢  
382104705 

عبدهللا بن محمد بن مسفر الجمیحي  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    القحطاني

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدالعزیز بن احمد بن محمد الحقیل  382105244  ٦٣

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    د الشریعسامي بن علي بن احم  382105307  ٦٤

٦٥  
382105426 

عبدالرحمن بن مشاري بن خلف الجبلي  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    أحمد بن محمد بن سلیمان الالحم  382105460  ٦٦

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    ق الرشیديفایز بن رزقان بن مرزو  371102728  ٦٧

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    حمد بن جدیع بن عوید العنزي  372103386  ٦٨

٦٩  
382105581 

بندر بن عبدهللا بن عبدالمحسن البصیص  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سیف بن فھاد بن فرحان الشمري  382105651  ٧٠

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    ھاجد بن عوض بن ھاجد المطیري  371101932  ٧١
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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  سلم ١٠٢كود ورمز المقرر       تمعاإلسالم و بناء المجاسم المقرر 

  كلیة إدارة االعمال المجمعة / بكلیة: إدارة االعمال في معمل

  ١٠:٥٠الى    ١٠من:  الوقت      ٢١/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     الخمیسیوم :   

  
  

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

٧٢  382105305 

 

ان بن محي الدھمشي نواف بن مشع 
  العنزي

  ادارة االعمال -إدارة األعمال  

  

  منتظم 

  

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    نواف بن غازي بن نازل المطیري  382105337  ٧٣

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    فایز بن حمید بن رشید الحبالني العنزي  382105655  ٧٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عویض  بن الذویبي المطیريسعود بن   382105667  ٧٥

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدالمجید بن حمد بن عبدالعزیز الحقیل  382105722  ٧٦

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    متعب بن قاسم بن محمد العیدان  382105753  ٧٧

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    نواف بن محمد المطیري عبدالرحمن بن  371101737  ٧٨

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عثمان بن احمد بن عبدالعزیز العسعوس  371101907  ٧٩

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    معاذ بن احمد بن مفرج العوید  371101972  ٨٠

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ن عبدالمحسن الیوسفیزید بن محمد ب  371102108  ٨١

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    ابراھیم بن أدیب بن عبدهللا العضیدان  371102150  ٨٢

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عمر بن ابراھیم بن عبدهللا المقبل  381100304  ٨٣

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ن ابراھیم بن عبدهللا المقبلعبدالرحمن ب  381100305  ٨٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالكریم بن فھد بن ابراھیم الجردان  381100833  ٨٥

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    خالد بن عبدهللا بن محمد الخالد  381100845  ٨٦

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    ن محمد الثبیتي العتیبيسعود بن ندى ب  381101349  ٨٧
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٨٨  
381101351 

عمر بن عقیل بن عنز المیموني  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن سعود بن سعید الكلثم  381101468  ٨٩

٩٠  
372103235 

ن عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن محمد ب 
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    سنان

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    محمد بن عبدالرزاق بن فیصل الدویش  372103281  ٩١

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن نواف بن فواز العنزي  372103517  ٩٢

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    ن سالم بن مبارك العوبثانيعبدهللا ب  372103660  ٩٣

٩٤  
381102218 

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

    

  ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن راشد بن محمد المغامس  382102546  ٩٥
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    بن ابراھیم بن عبدهللا العتیق بشار  382102588  ٩٦
     منتظم

٩٧  
382102609 

خالد بن عبدالرحمن بن عبدالكریم  
  ادارة االعمال -القانون    االشقر المطیري

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    مصعب بن ابراھیم بن محمد العیبان  382102624  ٩٨
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    بن عبید بن مطیر الشمري  عاید  372105371  ٩٩
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    عبدالھادي بن فرحان بن خلف الشمري  372105416  ١٠٠
     منتظم

١٠١  
381100046 

عبداللطیف بن سعود بن اسماعیل   
  ادارة االعمال -القانون    العتیبي

     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    د بن عبدالعزیز العبدالجبارعبدهللا بن حم  381100104  ١٠٢
     منتظم

١٠٣  
381100649 

عبد هللا بن عبد الرحمن بن عبد هللا  
  ادارة االعمال -المحاسبة    التركي

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    محمد بن ابراھیم بن محمد الھدیب  381101056  ١٠٤
     منتظم

١٠٥  
382102723 

لد بن ناشر بن عبدالھادي العصیمي خا 
  ادارة االعمال -القانون    العتیبي

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    ابراھیم بن ناصر بن عبدهللا الفضل  382102769  ١٠٦
     منتظم

١٠٧  
382102789 

عبداللطیف بن عبدالمحسن بن عبدالعزیز  
  ادارة االعمال -القانون    الواصل

     منتظم
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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البزیع حضور الطكشف تو

  سلم ١٠٢كود ورمز المقرر       اإلسالم و بناء المجتمعاسم المقرر 

  كلیة إدارة االعمال المجمعة / بكلیة: إدارة االعمال في معمل

  ١١:٥٠الى    ١١من:  الوقت      ٢١/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     الخمیسیوم :   

  
  

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

  ادارة االعمال -القانون    احمد بن عبدهللا بن حمد السناني  382102800  ١٠٨
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    حسن بن محمد بن مطلق الثبیتي العتیبي  382102802  ١٠٩
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    بن محمد بن عبدهللا الجندلبالل   382102816  ١١٠
     منتظم

١١١  
382102822 

خالد بن عوض بن حشاش الحبالني  
  ادارة االعمال -القانون    العنزي

     منتظم

١١٢  
382102857 

فھد بن ناصر بن راجح الھاملي  
  ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    د بن خالد بن احمد السنانيالولی  381101391  ١١٣
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    ثامر بن انور بن محمد الدھمشي العنزي  381101640  ١١٤
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    عیسى بن علي بن محمد الرشیدي  381101891  ١١٥
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    مصنت العتیبيفواز بن شغموم بن   381104562  ١١٦
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    احمد بن سالم بن أحمد باعبد  382102593  ١١٧
     منتظم

  ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    بندر بن تركي بن شنان العنزي  361103029  ١١٨
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    مرنواف بن سلیمان بن برجس الع  381101639  ١١٩
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    محمد بن خالد بن صالح الخلیوي  392101599  ١٢٠
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    بدر بن براھیم بن محمد السلمان  391100205  ١٢١
     منتظم

١٢٢  
371102100 

عبدالوھاب بن محمد بن عبدالعزیز  
  ادارة االعمال -القانون    السویح

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    عبدالرحمن بن ظاھر بن عبدهللا الخریف  381100626  ١٢٣
     منتظم
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١٢٤  
382103590 

كنعان بن محمد بن مقبل البدیري  
  ادارة االعمال -القانون    المطیري

     منتظم

١٢٥  
382105306 

محمد بن سلیمان بن مھدلي الرواجحھ  
  ادارة االعمال -القانون    ادثيالح

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    عادي بن محمد بن حباب المطیري  382105423  ١٢٦
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    سعید  مسفر  علي العجمي  382105735  ١٢٧
     منتظم

١٢٨  
382105310 

راكان بن ناصر بن ضبیب البرازي  
  ارة االعمالاد -المحاسبة    السھلي

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    فیصل بن فھید بن عبكي الشمري  372105348  ١٢٩
     منتظم

١٣٠  
382102906 

حمدان بن عواد بن عبدهللا الطوالھ  
  ادارة االعمال -القانون    الشمري

     منتظم

  الادارة االعم -المحاسبة    نواف بن حمد بن عبدهللا المھناء  382104484  ١٣١
     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    خالد بن عجب بن سعد العتیبي  372103240  ١٣٢
     منتظم

  
  


