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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  سلم ١٠٣كود ورمز المقرر       النظام االقتصادي في االسالماسم المقرر 

  / بكلیة: إدارة االعمال الزلفيكلیة إدارة االعمال  في معمل

  ٨:٥٠ى   ال ٨من:  الوقت      ٢٦/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     الثالثاءیوم :   

  
  

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

١  371102624 

 

  سطام بن خالد بن كركز الشمري 

 

  ادارة االعمال -القانون  

 

  منتظم 

 

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    أحمد بن محمد بن عقیل العقیلي  372103199  ٢

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    مجید بن سلیمان بن احمد الذویخعبدال  372103223  ٣

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    خالد بن تركي بن عبدهللا الحبیل الحمادي  382102708  ٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    نواف بن عثمان بن ابراھیم عثمان  382102770  ٥

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    ن عطاهللا العطاهللافھد بن علي ب  371102832  ٦

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    یزید بن خالد بن نزال السویلمي العنزي  382104140  ٧

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    تركي بن احمد بن حسن الفیفي  372103493  ٨

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    لبدرابراھیم بن عبدهللا بن بدر ا  372103878  ٩

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    حمود بن بداح بن طریقي المطیري  372103953  ١٠

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    رائد بن عبدهللا بن راشد الغیث  381100418  ١١

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن احمد بن عبدالعزیز الفھد  381100599  ١٢

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    سیف بن مصري بن صیفي الحربي  382105506  ١٣

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    مناحي بن فھد بن خاتم المطیري  372104504  ١٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    علي بن تركي بن علي المیمان  372104924  ١٥

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    سلیمان بن خالد بن سلیمان الدھش  381100869  ١٦

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدهللا بن بداح بن عبدهللا البداح  381101398  ١٧
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      منتظم   لادارة االعما -القانون    عبدالعزیز بن دخیل بن محمد السوید  381101559  ١٨

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ریان بن علي بن محمد الخنیني  381101984  ١٩

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    رائد بن محمد بن ناصر النداوي  381102230  ٢٠

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سلطان بن بندر بن ھالل بن خائن  381102524  ٢١

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    بدر بن علي بن احمد العامر  381102525  ٢٢

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن سعود بن عبدهللا الحمد  381103997  ٢٣

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    مھند بن فھد بن مزعل االومیر  382102657  ٢٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    جزاء بن سلیم الدلبحي العتیبي نایف بن  382102714  ٢٥

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبداللطیف بن سلطان بن حمد العماري  382102729  ٢٦

٢٧  
382102883 

عبدالعزیز بن مستور بن سعید ال جالب  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الشھراني
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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  سلم ١٠٣كود ورمز المقرر       النظام االقتصادي في االسالماسم المقرر 

  كلیة إدارة االعمال الزلفي / بكلیة: إدارة االعمال في معمل

  ٩:٥٠الى    ٩ من: الوقت      ٢٦/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     الثالثاءیوم :   

  
  

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

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن صالح بن خلف الرویلي  382102891  ٢٨

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدالعزیز بن عبدالبدیع بن حسن الغانم  382102930  ٢٩

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    صالح بن احمد بن عبدهللا الحالفي  361101798  ٣٠

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    زیاد بن فالح بن عبیدهللا الحربي  361101893  ٣١

٣٢  
382104088 

عبدهللا بن محمد بن عوید الذراعي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الظفیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    مھند بن عبدهللا بن عبداللطیف السمحان  381100037  ٣٣

٣٤  
381100349 

عبدالمجید بن عبدالرحمن بن محمد  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    العبید

    

٣٥  
381100648 

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

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدااللھ بن عبدالمحسن بن عبدهللا المال  361102894  ٣٦

٣٧  
381100832 

عبدالرحمن بن سلیمان بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    البازعي

    

٣٨  
381101030 

ناجي بن ضیف  هللا بن ناجي الھدباني  
  منتظم   ة االعمالادار -القانون    المطیري

    

٣٩  
381101151 

عبدالمجید بن احمد بن عبداللطیف  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المسعود

    

٤٠  
381101300 

فرج بن ابراھیم بن فرج الھاجري  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    القحطاني

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عميسلطان بن عبدالعزیز بن عبدهللا القش  381101399  ٤١

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    یزید بن حمود بن علي العمار  391100214  ٤٢
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      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    مشاري بن عبدالرحمن بن حمد المشاري  371103972  ٤٣

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالعزیز بن بجاد بن شامان المطیري  361103689  ٤٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    نایف بن صالح بن عبدالرحمن الثنیان  362102478  ٤٥

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    خالد بن سلطان بن فھد التركي  381101737  ٤٦

      منتظم   العمالادارة ا -المحاسبة    خالد بن محمد بن ناصر العنقري  381101797  ٤٧

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدالعزیز بن سعود بن محمد المومي  381101804  ٤٨

٤٩  
381101845 

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

    

      منتظم   عمالادارة اال -القانون    حمد بن علي بن عقاب المطیري  372103475  ٥٠

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    عبدالعزیز بن محمد بن دخیل الفھید  372103163  ٥١

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    خالد بن رشید بن دغیم المطیري  372103269  ٥٢

      منتظم   دارة االعمالا -المحاسبة    سلیمان بن ابراھیم بن سلیمان الدریویش  381102304  ٥٣

٥٤  
381102403 

ریاض بن عطاهللا بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    العطاهللا
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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  سلم ١٠٣كود ورمز المقرر       النظام االقتصادي في االسالماسم المقرر 

  كلیة إدارة االعمال الزلفي / بكلیة: إدارة االعمال في معمل

  ١٠:٥٠الى    ١٠من:  الوقت      ٢٦/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     الثالثاءیوم :   

  
  
  

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

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال     بن دخیل العصیميتركي بن عبدهللا  381102413  ٥٥

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن جایز بن عوض الرخیمي  391100621  ٥٦

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    حاتم بن مالس بن محمد البقمي  372103369  ٥٧

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    الفالح عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان  371101465  ٥٨

٥٩  
381103871 

عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    الرومي

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عادل بن محمد بن عبدالرحمن الدویش  391100819  ٦٠

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    بن حمد العیديمھند بن عبدالرحمن   372104019  ٦١

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    محمد بن فھد بن حسین العبید  371101669  ٦٢

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدهللا بن محمد بن عبدهللا الجاسر  382102787  ٦٣

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    ن إبراھیم العسكرمتعب بن عبدالعزیز ب  382103816  ٦٤

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالعزیز بن سلمان بن حمود الھدباني  351101519  ٦٥

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن فھد بن طراد السبیعي العنزي  382104179  ٦٦

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    مد المویھيمحمد بن عید بن مح  381100048  ٦٧

٦٨  
381100121 

عبدهللا بن ناصر بن عبدالكریم المریخي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    محمد بن عبدالرحمن بن محمد المسعود  381100219  ٦٩

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    بن محمد الفایزمؤید بن فایز   381100322  ٧٠
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٧١  
381100396 

عبداللطیف بن ثنیان بن عبداللطیف  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الثنیان

    

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    یاسر بن مسفر بن معوضھ القحطاني  371102345  ٧٢

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة     بن عبدالعزیز الفرھودتركي بن عبدهللا  371102374  ٧٣

٧٤  
381100622 

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

    

٧٥  
381100623 

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

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    خالد بن احمد بن صالح الخنیني  381100628  ٧٦

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبداإللھ بن عبدالرحمن بن زید الغانم  381100659  ٧٧

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    سلیمان بن حجي بن سلیمان الشایع  381100816  ٧٨

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    أسامة بن احمد بن سلیمان الخمیس  381101031  ٧٩

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن احمد بن علي الدریویش  381101040  ٨٠

٨١  
381101061 

حمد بن مناحي بن حمد البدیري  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري
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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  سلم ١٠٣كود ورمز المقرر       النظام االقتصادي في االسالماسم المقرر 

  كلیة إدارة االعمال الزلفي / بكلیة: إدارة االعمال في معمل

  ١١:٥٠الى    ١١من:  الوقت      ٢٦/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     الثالثاءیوم :   

  
  

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

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    تركي بن عبد العزیز بن رابح المیموني  381101153  ٨٢

٨٣  
381101341 

تركي بن ابراھیم بن عواد السبیعي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    العنزي

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    صالح بن فالح بن صالح الدغیم  371102699  ٨٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    بندر بن ممدوح بن ظاھر الشمري  371102760  ٨٥

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سامي بن سلیمان بن احمد الرومي  381101818  ٨٦

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    لعزیز بن أحمد بن رمیح الرمیحعبدا  381101846  ٨٧

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    زیاد بن عبدالعزیز بن احمد الزمامي  381101917  ٨٨

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    فھد بن محمد بن عبدالرحمن العضیب  381102027  ٨٩

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سعود بن ناصر المحترش عمر بن  381102095  ٩٠

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    الولید بن سعود بن عبدالرحمن الصالح  381102125  ٩١

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    فھد بن عبدالرحمن بن سلیمان الفھد  381102162  ٩٢

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    بن فاران العنزي فیصل بن عبدالعزیز  371102958  ٩٣

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    محمد بن یوسف بن احمد الوشیل  361101858  ٩٤

  ادارة االعمال -القانون    مشعل بن خالد بن كركز الشمري  371102189  ٩٥
     منتظم

  ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    نایف بن احمد بن راشد الجویر  371102348  ٩٦
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    علي بن حمد بن علي الحمد  361103556  ٩٧
     منتظم
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  ادارة االعمال -المحاسبة    عبدهللا بن احمد بن صالح الخنیني  361103685  ٩٨
     منتظم

  االعمال ادارة -المحاسبة    محمد بن خلیف بن محمد الھویشان  371101556  ٩٩
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    فراس بن عبدهللا بن سعود الدویش  371101851  ١٠٠
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    احمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا الحمیدي  372103038  ١٠١
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    نواف بن بدر بن ماجد الدویش  351104466  ١٠٢
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    سلیمان بن عبدالعزیز بن شایع الموسى  381100163  ١٠٣
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    محمد بن عبدالملك بن عبدهللا الطوالھ   381101362  ١٠٤
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    سعد بن خالد بن سعد الفلیح  371103830  ١٠٥
     منتظم

١٠٦  
381104059 

ضاري بن ناصر بن سعد السرعوفي  
  ادارة االعمال -القانون    الشمري

      منتظم

  

  

   

  
  
  


