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 االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في توقيعكشف 

SALAM 103كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: النظام االقتصادي في االسالم

 بكلية: إدارة األعمال – بالزلفيفي معمل كلية إدارة األعمال 

 04: 14الى       04: 00: من     الوقت 8/4148/ 41بتاريخ   -لالختبار يوم األربعاء 

 ( طالب10العدد املسموح به للطالب ) 

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
372,103,056 

 منتظم  إدارة األعمال   فوزان بن عقيل بن عبداهلل العقيل 

2.  
 منتظم  إدارة األعمال   سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحمين  341,100,630

3.  
 نتظمم  إدارة األعمال   نواف بن سليمان بن موسى الجميل  372,103,393

4.  
 منتظم  القانون   حمد بن فهد بن حمد السويحب  341,105,995

5.  
 منتظم  القانون   محمد بن احمد بن محمد السويد  371,103,837

6.  
 منتظم  القانون   صالح بن عواض بن صالح الميموني  331,104,930

7.  
 منتظم  القانون   محمد بن عصام بن علي العصيمي  341,106,103

8.  
 منتظم  إدارة األعمال   احمد بن عبدالمحسن بن عبداهلل الفالح  361,102,868

9.  
 منتظم  إدارة األعمال   ابراهيم بن عبداهلل بن محمد العطااهلل  371,102,860

11.  
 منتظم  إدارة األعمال   عليان بن سعد بن عليان الحربي  371,101,927

11.  
 منتظم  إدارة األعمال   احمد بن صالح بن محمد السيف  371,101,573

12.  
 منتظم  إدارة األعمال   تركي بن محمد بن مرزوق المعيتق  371,101,632
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 االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في توقيعكشف 

 SALAM 103كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: النظام االقتصادي في االسالم

 بكلية: إدارة األعمال – بالزلفيفي معمل كلية إدارة األعمال 

 04: 14الى       04: 00: من     الوقت 8/4148/ 41بتاريخ   -لالختبار يوم األربعاء 

 ( طالب10العدد املسموح به للطالب ) 

2 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

13.  
 منتظم  إدارة األعمال   سلطان بن حامد بن خلف الخمشي  371,102,643

14.  
 منتظم  القانون   مشاري بن محمد بن ناصر الشهراني  371,101,425

15.  
 منتظم  اإلدارة المالية   بن حمود الطريقيإبراهيم بن سليمان   341,101,948

16.  
 منتظم  القانون   عبداالله بن عبداهلل بن علي الدعجاني العتيبي  351,104,376

17.  
 منتظم  القانون   نجيب بن نايف بن حمود الطريقي  351,100,654

18.  
 منتظم  القانون   عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز العميم  351,100,822

19.  
 منتظم  القانون   ناصر بن سليمان بن ناصر الدبالن  361,102,871

21.  
 منتظم  القانون   زيد بن ضيف اهلل بن مطلب الشمري  361,102,878

21.  
 منتظم  القانون   بندر بن محمد بن حمود الطريقي  351,101,125

22.  
 منسحب  المحاسبة   حماد بن بسام بن حماد النزيان  361,102,817

23.  
 منتظم  المحاسبة   منصور بن ناصر بن منصور المطيري  361,102,954

24.  
 منتظم  المحاسبة   سيف عبدالرحمن سيف الرخيمى المطيري  351,101,981
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 االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في توقيعكشف 

 SALAM 103كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: النظام االقتصادي في االسالم

 بكلية: إدارة األعمال – بالزلفيفي معمل كلية إدارة األعمال 

 04: 14الى       04: 00: من     الوقت 8/4148/ 41بتاريخ   -لالختبار يوم األربعاء 

 ( طالب10العدد املسموح به للطالب ) 

3 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

25.  
 منتظم  المحاسبة   محمد بن عبيد عواض الحميداني المطيري  351,101,123
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

 SALAM 103كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: النظام االقتصادي في االسالم

 بكلية: إدارة األعمال – بالزلفيفي معمل كلية إدارة األعمال 

 01: 14الى       01: 00: من     الوقت 8/4148/ 41بتاريخ   -لالختبار يوم األربعاء 

 ( طالب10العدد املسموح به للطالب ) 

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
361,102,893 

 منتظم  إدارة األعمال   تركي بن نائف بن عوض المطيرى 

2.  
 منتظم  إدارة األعمال   عبدالرحمن بن راشد عبدالرحمن العصيمي  361,102,831

3.  
 منتظم  المحاسبة   عزام بن محمد بن احمد الفالح  371,102,953

4.  
 منتظم  إدارة األعمال   عبداهلل بن محمد بن عبداهلل بن شهيل  361,102,816

5.  
 منتظم  إدارة األعمال   بشار بن عويد بن فالح العنزي  371,101,568

6.  
 منتظم  إدارة األعمال   عبدالرحمن بن عبداهلل بن فهد المديد  371,101,592

7.  
 منتظم  األعمال  إدارة  صالح بن علي بن صالح الضبيب  371,101,675

8.  
 منتظم  إدارة األعمال   عبيد بن فضي بن سليمان المطيري  371,101,684

9.  
 منتظم  إدارة األعمال   علي بن رشيد بن مساعد الحمد  371,101,910

11.  
 منتظم  إدارة األعمال   محمد بن صالح بن محمد الفريح  371,102,962

11.  
 منتظم  اإلدارة المالية   جبر الجبرعبدالكريم بن احمد بن   331,104,522

12.  
 منتظم  القانون   عبداهلل بن سليمان بن عبداهلل الفرهود  341,101,926
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

 SALAM 103كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: النظام االقتصادي في االسالم

 بكلية: إدارة األعمال – بالزلفيفي معمل كلية إدارة األعمال 

 01: 14الى       01: 00: من     الوقت 8/4148/ 41بتاريخ   -لالختبار يوم األربعاء 

 ( طالب10العدد املسموح به للطالب ) 

2 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

13.  
 منتظم  القانون   هزاع بن عبداهلل بن هزاع الهزاع  351,102,030

14.  
 منتظم  المحاسبة   نافل بن رضاء بن تركي الظفيري  361,102,840

15.  
 منتظم  المحاسبة   محمد بن سالم المطيريسالم بن   371,102,484

16.  
 منتظم  إدارة األعمال   عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن عبداهلل الفالح  371,102,124

17.  
 منتظم  إدارة األعمال   هشام بن حسين بن محمد المسعود  372,104,024

18.  
 منتظم  القانون   عبدالرحمن بن احمد بن عبداهلل النصار  362,103,703

19.  
 منتظم  إدارة األعمال   راكان بن فرهود بن فهد الخريصي الشمري  351,100,862

21.  
 منتظم  إدارة األعمال   نايف بن عبدالرحمن بن احمد العليوي  341,106,200

21.  
 منتظم  القانون   عبدالرحمن بن عبداهلل بن بدر البدر  341,101,528

22.  
 منتظم  القانون   ز المنصورخالد بن سعود بن عبدالعزي  341,100,432

23.  
 منتظم  القانون   عبداهلل بن فهيد بن مبارك المطيري  332,111,006

 


