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

 ARAB 103كود ورمز املقرر: -التحرير العربياسم املقرر: 

 األعمال إدارةبكلية:  – بالزلفيمعمل كلية إدارة األعمال  في

 01:  34 الى 01: 00: من الوقت 31/8/3318بتاريخ -لالختبار يوم الثالثاء 

 ( طالب  30العدد املسموح به للطالب )   

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
372103269 

 منتظم إدارة األعمال  خالد بن رشيد بن دغيم المطيري

2.  
 منتظم المحاسبة  فهد بن محمد بن شارع المطيري 361,102,865

3.  
 منتظم القانون  عبدالعزيز بن سعود بن نشاء المطيرى 371,102,721

4.  
 منتظم إدارة األعمال  ن حمدان بن عبداهلل الحمدانعبدالرحمن ب 352,104,412

5.  
 منتظم القانون  محمد بن عصام بن علي العصيمي 341,106,103

6.  
 منتظم إدارة األعمال  ابراهيم بن عبداهلل بن محمد العطااهلل 371,102,860

7.  
 منتظم إدارة األعمال  عبداهلل بن صالح بن منصور الدعفس 371,101,668

8.  
 منتظم إدارة األعمال  اسماعيل بن سليمان بن أحمد الدريويش 371,101,797

9.  
 منتظم إدارة األعمال  عبداهلل بن سليمان بن احمد العمار 371,101,909

11.  
 منتظم إدارة األعمال  سعود بن رثعان بن ذعار الشمري 371,102,048

11.  
 منتظم  إدارة األعمال محمد بن سعود بن عبداهلل الدوسري 371,102,062

12.  
 منتظم إدارة األعمال  عبداهلل بن سليمان بن عبداهلل السبت 371,102,117



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة المجمعة

 

 

 

 

 

 

 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of   Education 

Majmaah University 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 ARAB 103كود ورمز املقرر: -التحرير العربياسم املقرر: 

 األعمال إدارةبكلية:  – بالزلفيمعمل كلية إدارة األعمال  في

 01:  34 الى 01: 00: من الوقت 31/8/3318بتاريخ -لالختبار يوم الثالثاء 

 ( طالب  30العدد املسموح به للطالب )   

2 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

13.  
 منتظم إدارة األعمال  ناصر بن عبداهلل بن مبارك المطيرى 371,102,122

14.  
 منتظم إدارة األعمال  ياسر بن مسفر بن معوضه القحطاني 371,102,345

15.  
 منتظم إدارة األعمال  الجالجلعبدالرحمن بن احمد بن محمد  371,103,921

16.  
 منتظم القانون  عبدالعزيز بن بجاد بن شامان المطيري 361,103,689

17.  
 منتظم القانون  سعد بن محياء بن عايش الرخيمي 371,102,806

18.  
 منتظم القانون  خالد بن الفي بن صالح الجهني 371,102,882

19.  
 منتظم قانون ال ناصر بن صالح بن ناصر الفراج 371,102,929

21.  
 منتظم القانون  ريان بن محمد بن رشيد الشتيلي 371,101,461

21.  
 منتظم القانون  مشعل بن طلب بن مرشوش الظفيري 371,101,587

22.  
 منتظم القانون  عبداهلل بن حسن بن عايض العتيبي 371,101,998

23.  
 منتظم القانون  عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز الموسى 371,102,248

24.  
 منتظم القانون  عبداللطيف بن عبدالعزيز محمد العبدالكريم 371,102,320
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 للمقررات عن بعداالختبارات االلكترونية طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في  توقيعكشف 

 ARAB 103كود ورمز املقرر: -التحرير العربياسم املقرر: 

 األعمال إدارةبكلية:  – بالزلفيمعمل كلية إدارة األعمال  في

 01:  34 الى 01: 00: من الوقت 31/8/3318بتاريخ -لالختبار يوم الثالثاء 

 ( طالب  30العدد املسموح به للطالب )   

3 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

25.  
 منتظم القانون  فهد بن الفي بن حمد المطيري 371,102,487

26.  
 منتظم القانون  ريان بن احمد بن دخيل الفالح 371,102,531

27.  
 منتظم القانون  مبروك بن مضحي بن مبروك العبد الواحد 371,102,588

28.  
 منتظم القانون  عزام بن بدر بن عبدالكريم الزنيدي 371,102,424

29.  
 منتظم القانون  مصعب بن صالح بن فريح البهالل 371,102,114

31.  
 منتظم القانون  فهد بن ثامر بن عياد الشمري 371,103,854

31.  
 منتظم المحاسبة  سليمان بن عبداهلل بن محمد العبيد 361,102,888

32.  
 منتظم المحاسبة  سلمان بن دخين بن دغيم الحربي 361,104,054

33.  
 منتظم المحاسبة  احمد بن محمد بن عبداهلل الحميدي 351,101,237

34.  
 منتظم المحاسبة  محمد بن سليمان بن احمد الرومي 371,102,873

35.  
 منتظم المحاسبة  عبدالرحمن بن عبدالكريم بن ابراهيم الدويش 371,101,433
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

 ARAB 103كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: التحرير العربي

 بكلية: إدارة األعمال – بالزلفيفي معمل كلية إدارة األعمال 

 03:  34الى  03: 00: من الوقت 31/8/3318بتاريخ -لالختبار يوم الثالثاء 

 ( طالب  30العدد املسموح به للطالب )   

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
371,101,662 

 منتظم  المحاسبة   عبداهلل بن سليمان بن بدر البدر 

2.  
 منتظم  المحاسبة   يزيد بن سليمان بن محمد الجميل  371,101,803

3.  
 منتظم  المحاسبة   ريان بن خالد بن رميح الرميح  371,101,827

4.  
 منتظم  المحاسبة   عزيز بن احمد بن حمد المسلمعبدال  351,104,323

5.  
 منتظم  المحاسبة   عبدالرحمن بن احمد بن سالم البداح  371,102,465

6.  
 منتظم  المحاسبة   خالد بن عبداهلل بن منيف المنيفي  371,102,475

7.  
 منتظم  المحاسبة   معتصم بن علي بن عطااهلل العطااهلل  371,102,673

8.  
 منتظم  المحاسبة   عمر بن ناصر بن صالح الجبر  371,102,502

9.  
 منتظم  القانون   عبدالكريم بن قالط بن هضيبان المطيري  351,104,427

11.  
 منتظم  القانون   عبدالرحمن بن عوض بن محمد السقياني  371,101,543

11.  
 منتظم  القانون   طارق بن زياد بن محمد العقيل  371,101,655

12.  
 منتظم  القانون   فراس بن عبداهلل بن سعود الدويش  371,101,851
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

 ARAB 103كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: التحرير العربي

 بكلية: إدارة األعمال – بالزلفيفي معمل كلية إدارة األعمال 

 03:  34الى  03: 00: من الوقت 31/8/3318بتاريخ -لالختبار يوم الثالثاء 

 ( طالب  30العدد املسموح به للطالب )   

2 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

13.  
 منتظم  القانون   وليد بن غازي بن ضيف  اهلل الرخيمي  371,102,078

14.  
 منتظم  القانون   يزيد بن عبدالعزيز بن صالح الدريويش  371,102,127

15.  
 ممنتظ  القانون   عبداهلل بن عبدالرحمن بن علي الوشيل  371,102,338

16.  
 منتظم  القانون   حمد  حمود  راضي العنزي  371,103,730

17.  
 منتظم  المحاسبة   عبداهلل بن مسعود بن مغيدن المورقي  331,104,554

18.  
 منتظم  المحاسبة   عبدالوهاب بن احمد بن جبر الجبر  351,100,562

19.  
 تظممن  المحاسبة   عبدالرحمن بن محمد بن احمد الهويشان  361,102,849

21.  
 منتظم  إدارة األعمال   صالح بن احمد بن عبدالعزيز النافع  342,102,003

21.  
 منتظم  المحاسبة   عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز الموسى  361,103,674

22.  
 منتظم  المحاسبة   عبدالمحسن بن سيف بن عبدالحميد المطيري  361,102,497

23.  
 منتظم  المحاسبة   ن بن عبداهلل المالعبداالله بن عبدالمحس  361,102,894

24.  
 منتظم  المحاسبة   علي بن سامي بن شالل الشمري  361,103,660
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

 ARAB 103كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: التحرير العربي

 بكلية: إدارة األعمال – بالزلفيفي معمل كلية إدارة األعمال 

 03:  34الى  03: 00: من الوقت 31/8/3318بتاريخ -لالختبار يوم الثالثاء 

 ( طالب  30العدد املسموح به للطالب )   

3 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

25.  
 منتظم  إدارة األعمال   عادل بن محمد بن عبدالعزيز البهالل  351,101,192

26.  
361,102,831 

عبدالرحمن بن راشد بن عبدالرحمن  

 منتظم  إدارة األعمال   العصيمي

27.  
 منتظم  إدارة األعمال   محمد بن عبداهلل بن عبدالعزيز الفرهود  351,104,339

28.  
 منتظم  القانون   صالح بن عبداهلل بن محمد العنزي  371,101,953

29.  
 منتظم  المحاسبة   عزام بن محمد بن احمد الفالح  371,102,953

31.  
 منتظم  المحاسبة   محمد بن فهد بن حسين العبيد  371,101,669

31.  
 منتظم  المحاسبة   عبدالرحمن بن فهد بن سعود السالم  371,103,742

32.  
 منتظم  المحاسبة   محمد بن منصور بن محمد المنصور  371,103,761

33.  
 منتظم  إدارة األعمال   عبداهلل بن علي بن عبدالكريم المديد  371,102,909

34.  
 منتظم  األعمال إدارة   بسام بن منور بن مرزوق الحربي  371,101,600

35.  
 منتظم  إدارة األعمال   مهند بن عبدالرحمن بن حمد العيدي  372,104,019
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

 ARAB 103كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: التحرير العربي

 بكلية: إدارة األعمال – بالزلفيفي معمل كلية إدارة األعمال 

 00:  30الى  00: 00: من لوقتا 31/8/3318بتاريخ -لالختبار يوم الثالثاء 

 ( طالب  30العدد املسموح به للطالب )   

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
371,103,920 

 منتظم  المحاسبة   مساعد بن مسفر بن عبداهلل المسفر 

2.  
 منتظم  المحاسبة   متعب بن عبدالعزيز بن عبداهلل المسفر  371,102,365

3.  
 منتظم  إدارة األعمال   عبيد بن فضي بن سليمان المطيري  371,101,684

4.  
 منتظم  القانون   فيصل بن منصور بن عبداللطيف المنصور  361,102,866

5.  
 منتظم  القانون   عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز الفهيد  361,101,705

6.  
 منتظم  المحاسبة   أنس بن محمد بن رميح الرميح  361,103,384

7.  
 منتظم  المحاسبة   خالد بن محمد بن صالح السيف  361,102,841

8.  
 منتظم  المحاسبة   عزام بن ابراهيم بن عبدالعزيز الدويش  361,102,948

9.  
 منتظم  المحاسبة   نافل بن رضاء بن تركي الظفيري  361,102,840

11.  
 منتظم  المحاسبة   ريان بن احمد بن عبدالعزيز البدر  351,106,362

11.  
 منتظم  المحاسبة   مهند بن عبداهلل بن داود الدريويش  371,101,866

12.  
 منتظم  المحاسبة   يوسف بن طالل بن هالل العنزي  371,102,413
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

 ARAB 103كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: التحرير العربي

 بكلية: إدارة األعمال – بالزلفيفي معمل كلية إدارة األعمال 

 00:  30الى  00: 00: من لوقتا 31/8/3318بتاريخ -لالختبار يوم الثالثاء 

 ( طالب  30العدد املسموح به للطالب )   

2 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

13.  
 منتظم  المحاسبة   سالم بن محمد بن سالم المطيري  371,102,484

14.  
 منتظم  القانون   فهد بن جاراهلل بن عبداهلل الحمد  372,105,300

15.  
 تظممن  إدارة األعمال   محمد  ازهري  محمد عثمان  342,107,121

16.  
 منتظم  القانون   عبدالرحمن بن احمد بن عبداهلل النصار  362,103,703

17.  
 منتظم  إدارة األعمال   راكان بن فرهود بن فهد الخريصي الشمري  351,100,862

18.  
 منتظم  إدارة األعمال   نايف بن عبدالرحمن بن احمد العليوي  341,106,200

19.  
 منتظم  إدارة األعمال   راشد بن فريح بن سليمان الفريح  351,100,929

21.  
 منتظم  إدارة األعمال   محمد  خيري  محمود احمد  361,103,881

21.  
 منسحب  القانون   نواف بن بدر بن ماجد الدويش  351,104,466

22.  
 منتظم  القانون   عيسى بن فرج بن الميموني المطيري  351,100,717

 


