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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ختبارات اللكترونية للمقررات عن بعدطالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في الا توقيعكشف 

ا ENT 101ورمز املقرر:  كود-األعمالريادة  املقرر:اسم 

اإدارة األعمال بكلية: – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

ا03:   34الى      03: 00: من    الوقت 7/8/8348بتاريخ - األربعاءلالختبار يوم 

 ( طالب30العدد املسموح به للطالب )

 

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
332,110,308 

 منتظم  اإلدارة المالية  علي بن عبداهلل بن عوض المطيري 

2.  
 منتظم  اإلدارة المالية  الوليد بن خالد بن محمد المحارب  332,111,518

3.  
 منتظم  اإلدارة المالية  عثمان بن محمد بن ابراهيم المجحد  341,100,803

4.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالرحمن بن ماطر بن حواس الشمري  371,101,926

5.  
 منتظم  اإلدارة المالية  خالد بن حمود بن حسن المطيري  341,100,586

6.  
 منتظم  القانون  عبدالهادي بن فرحان بن خلف الشمري  372,105,416

7.  
 تظممن  القانون  طلق بن محمد بن مرشد المطيري  371,102,524

8.  
 منتظم  القانون  محمد بن مطر بن فهد الشمري  361,103,444

9.  
 منتظم  القانون  عبداهلل بن فالح بن ساري العيباني المطيري  351,101,098

11.  
 منتظم  المحاسبة  فهد بن مقبل بن مناور المشرافي المطيري  341,100,464

11.  
 منتظم  المحاسبة  نعبداهلل بن عثمان بن عبداهلل العثما  372,103,597
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 ختبارات اللكترونية للمقررات عن بعدطالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في الا توقيعكشف 

ا ENT 101ورمز املقرر:  كود-األعمالريادة  املقرر:اسم 

اإدارة األعمال بكلية: – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

ا03:   34الى      03: 00: من    الوقت 7/8/8348بتاريخ - األربعاءلالختبار يوم 

 ( طالب30العدد املسموح به للطالب )

 

2 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

12.  
 منتظم  المحاسبة  فيصل بن فهيد بن عبكي الشمري  372,105,348

13.  
 منتظم  إدارة األعمال  سعد بن بركه بن سعد المطيري  321,100,714

14.  
 منتظم  إدارة األعمال  محمد بن عبدالعزيز بن فهد المطيري  321,140,145

15.  
 منتظم  القانون  مودمحمد بن خالد بن محمد الح  372,103,157

16.  
 منتظم  القانون  معال بن عبدالرزاق بن سلطان المطيري  371,102,043

17.  
 منتظم  المحاسبة  هالل بن محمد بن هالل الحارثي  372,103,045

18.  
 منتظم  المحاسبة  عمر بن ابراهيم بن شداد العتيبي  372,103,359

19.  
 منتظم  المحاسبة  حمن البالليعبدالرحمن بن محمد بن عبدالر  372,103,466

21.  
 منتظم  المحاسبة  محمد بن عبدالرحمن بن محمد الخريجي  371,101,456

21.  
 منتظم  المحاسبة  محمد بن مبارك بن محمد القحطاني  431,320,183

22.  
 منتظم  القانون  احمد بن نياف بن رفاعي الميموني المطيري  331,103,673
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 ختبارات اللكترونية للمقررات عن بعدطالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في الا توقيعكشف 

ا ENT 101ورمز املقرر:  كود-األعمالريادة  املقرر:اسم 

اإدارة األعمال بكلية: – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

ا03:   34الى      03: 00: من    الوقت 7/8/8348بتاريخ - األربعاءلالختبار يوم 

 ( طالب30العدد املسموح به للطالب )

 

3 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

23.  
 منتظم  القانون  بن بدر بن عبداهلل الحسيني عبدالرحمن  331,103,849

24.  
 منتظم  القانون  محمد بن عثمان بن شايع الحقيل  331,103,861

25.  
 منتظم  القانون  يوسف بن عبداهلل بن عمر عامودي  332,101,836

26.  
 منتظم  القانون  سعد بن عبداهلل بن محمد السبيعي  331,106,576

27.  
 منتظم  المحاسبة  د بن راشد الغريبفيصل بن محم  331,103,213

28.  
 منتظم  المحاسبة  ماجد بن عبداهلل بن سعد الرويس العتيبي  341,101,961

29.  
 منتظم  المحاسبة  طارق بن نايف بن خليف الشمري  332,111,472

31.  
 منتظم  المحاسبة  فاروق  هيثم  عبدالكريم شعبان  342,107,103

31.  
 منتظم  المحاسبة  احمد بن ممدوح بن غريب المعداني الظفيري  341,105,962

32.  
 منتظم  المحاسبة  فضل  طاهر  سوقي كوسو  342,106,651

33.  
 منتظم  إدارة األعمال  مؤيد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ابانمي  371,102,827
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 ختبارات اللكترونية للمقررات عن بعدطالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في الا توقيعكشف 

ا ENT 101ورمز املقرر:  كود-األعمالريادة  املقرر:اسم 

اإدارة األعمال بكلية: – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

ا03:   34الى      03: 00: من    الوقت 7/8/8348بتاريخ - األربعاءلالختبار يوم 

 ( طالب30العدد املسموح به للطالب )

 

4 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

34.  
 منتظم  إدارة األعمال  نواف بن مداهلل بن صالح العنزي  371,101,602

35.  
 منتظم  إدارة األعمال  عمر بن عبدالمحسن بن محمد الماضى  371,101,914

36.  
 منتظم  إدارة األعمال  نايف بن براك بن ضياع الظفيري  371,101,925

37.  
 منتظم  إدارة األعمال  هاجد بن عوض بن هاجد المطيري  371,101,932

38.  
 منتظم  دارة األعمالإ  خالد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الزويد  371,102,309

39.  
 منتظم  المحاسبة  ابراهيم بن عبدالرحمن بن عبداهلل المقرن  351,104,167

41.  
331,103,223 

صالح بن عبدالرحمن بن اعبداهلل الصعب  

 منتظم  اإلدارة المالية  التويجري
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

  ENT 101كود ورمز املقرر: -ريادة األعمالاسم املقرر: 

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 03:   34الى      03: 00: من    الوقت 7/8/8348بتاريخ -لالختبار يوم األربعاء 

 ( طالب30العدد املسموح به للطالب )

 

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                م/ االس

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
371,102,388 

 منتظم  إدارة األعمال  ماجد بن ناصر بن خليفه المطيري 

2.  
 منتظم  إدارة األعمال  فواز بن سالم بن معيبد المزيني  371,102,419

3.  
 منتظم  إدارة األعمال  محمد بن نايف بن الفي المطيري  371,102,527

4.  
 منتظم  إدارة األعمال  ناصر بن فؤاد بن ناصر التويجري  371,102,626

5.  
 منتظم  إدارة األعمال  محمد بن فضي بن سحيب الرشيدي  371,102,658

6.  
 منتظم  إدارة األعمال  بدر بن عبدالرحمن بن صالح العمري  371,102,763

7.  
 منتظم  األعمالإدارة   عبدالعزيز بن يوسف بن عبدالعزيز الجلوي  371,102,771

8.  
 منتظم  القانون  ريان بن عبداهلل بن ناصر الفايز  362,102,230

9.  
 منتظم  القانون  فهد بن عبيد بن سويد الرشيدي  361,103,231

11.  
 منتظم  القانون  مشارى بن عبداهلل بن عبداللطيف الحميدي  361,101,748

11.  
 منتظم  القانون  وليد بن مرزوق بن ابراهيم المطيري  362,102,232
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

  ENT 101كود ورمز املقرر: -ريادة األعمالاسم املقرر: 

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 03:   34الى      03: 00: من    الوقت 7/8/8348بتاريخ -لالختبار يوم األربعاء 

 ( طالب30العدد املسموح به للطالب )

 

2 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                م/ االس

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

12.  
 منتظم  القانون  شجاع بن بدر بن شجاع المريخي  362,102,226

13.  
 منتظم  القانون  عبدالرحمن  محمد  مصباح عابد  362,105,171

14.  
 منتظم  القانون  بدر بن ضيف اهلل بن بخيتان الحربي  371,102,853

15.  
 منتظم  لقانونا  عبداهلل بن محمد بن عبدالمحسن العبيد  371,101,551

16.  
371,101,583 

ابراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن  

 منتظم  القانون  السلطان

17.  
 منتظم  القانون  عبدالعزيز بن ناصر بن احمد الضعيان  371,101,698

18.  
 منتظم  القانون  عبداهلل بن محمد بن سليمان الدخيل  371,102,035

19.  
 منتظم  القانون  راهيم العفيصاننواف بن عبداهلل بن اب  371,102,052

21.  
 منتظم  القانون  نهار بن خالد بن عبدالرحمن الحيدر  371,102,055

21.  
 منتظم  القانون  سلطان بن مقبل بن بجاد المطيري  371,102,059

22.  
 منتظم  القانون  عبداهلل بن علي بن عبداهلل القديري  371,102,155
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 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

23.  
371,102,251 

الرحمن بن اعبداهلل عبدالسالم بن عبد 

 منتظم  القانون  التويجري

24.  
 منتظم  القانون  عمر بن عبدالعزيز بن محمد ابن االمير  371,102,425

25.  
 منتظم  القانون  مثنى بن منصور بن ناصر السحيباني  371,102,472

26.  
 منتظم  القانون  عمر بن خلف بن سعود المطيري  371,102,600

27.  
 منتظم  القانون  يم بن احمد بن مزيد المزيدابراه  371,103,801

28.  
 منتظم  القانون  احمد بن سعود  بن محمد  العجالن   371,103,804

29.  
352,106,019 

عبداهلل بن عايض بن محمد الصعيري  

 منتظم  المحاسبة  المطيري

31.  
 منتظم  المحاسبة  أحمد بن بندر بن عبدالرزاق الشيحه  351,101,305

31.  
 منتظم  المحاسبة  سلمان بن عبدالرحمن بن ابراهيم الثميرى  351,101,938

32.  
 منتظم  المحاسبة  فوزان بن سعد بن سليمان الجديعي  351,100,719

33.  
 منتظم  المحاسبة  أحمد بن عبدالرحمن بن عبداهلل الصالح  371,102,943
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 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

34.  
 نتظمم  المحاسبة  عمار بن عبدالكريم بن سليمان الحميد  352,106,137

35.  
 منتظم  المحاسبة  محمد  بيان  محمد اللحام  371,103,895

36.  
 منتظم  المحاسبة  فهد  محمد  . المطر  371,103,899

37.  
 منتظم  المحاسبة  فراس بن مجحد بن ابراهيم المجحد  371,102,192

38.  
 منتظم  المحاسبة  عبداهلل بن حمد بن ابراهيم ابوغانم  371,102,510

39.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز العرفج  371,102,700

41.  
 منتظم  المحاسبة  محمد بن عبدالرحمن بن عبداهلل الصالح  371,102,772
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 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
352,106,077 

 منتظم  المحاسبة  فيصل بن عوض بن عبهول المعلومي الظفيري 

2.  
 منتظم  القانون  محمد بن مسير بن حسين الحريص المطيري  341,101,989

3.  
 منتظم  القانون  عبداهلل بن الفي بن بعيجان الهفتا  341,100,858

4.  
 منتظم  القانون  محمد بن شعيل بن عبدي البديري المطيري  342,100,391

5.  
 منتظم  القانون  فيصل بن زامل بن عقاب الشمري  332,111,572

6.  
 منتظم  القانون  عبداهلل بن سالم بن محمد الصيعري  332,111,557

7.  
 منتظم  القانون  فاضل بن نايف بن هالل العتيبي  362,102,208

8.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالعزيز بن عبداهلل بن احمد العمار  351,105,737

9.  
351,100,645 

عبدالرحمن بن عوض بن عواض القالدي  

 منتظم  القانون  الرشيدي

11.  
 منتظم  القانون  خالد بن محمد بن احمد العمر  351,101,265

11.  
 منتظم  القانون  عبدالعزيز بن عبداهلل بن ابراهيم اليحياء  351,100,608
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 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

12.  
 منتظم  القانون  تركي بن فهاد بن بداي البيضاني الحربي  351,100,656

13.  
 منتظم  القانون  احمد بن عبدالكريم بن محمد الزميلي  352,107,291

14.  
 منتظم  القانون  مشعل بن مفلح بن عبداهلل الجهمي  342,107,184

15.  
 منتظم  لقانونا  عبدالرحمن بن عوض بن سعيد المطيرى  362,102,231

16.  
 منتظم  القانون  عبدالمجيد بن محسن بن جراد المطيري  362,102,315

17.  
 منتظم  القانون  عمر بن عبدالعزيز بن علي الناصر  371,103,803

18.  
 منتظم  المحاسبة  محمد بن عليان بن عايض الحربي  331,104,133

19.  
 نتظمم  المحاسبة  راشد  حربي  شكبان عماش  331,105,038

21.  
 منتظم  المحاسبة  يوسف بن سعود بن هطيالن الخمشي العنزي  342,100,312

21.  
 منتظم  المحاسبة  خالد  عبدالرحمن  عيسي بشير  341,106,074

22.  
 منتظم  المحاسبة  ناصر بن فايز بن فريح الشمالني العنزي  341,105,833



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 مجمعةجامعة ال

 

 

 

 

 

 

 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of   Education 

Majmaah University 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اللكترونية للمقررات عن بعدطالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات ا توقيعكشف 

  ENT 101كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: ريادة األعمال

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 00:   30الى      00: 00: من    الوقت 7/8/8348بتاريخ -لالختبار يوم األربعاء 

 ( طالب30العدد املسموح به للطالب )

 

3 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

23.  
 منتظم  المحاسبة  فيصل بن عثمان بن عبدالعزيز العيبان  361,102,274

24.  
 منتظم  المحاسبة  ابراهيم بن عبداهلل بن محمد السبيعي العنزي  352,106,004

25.  
 منتظم  المحاسبة  محمد بن عبداهلل بن ابراهيم المناع  351,104,451

26.  
 منتظم  المحاسبة  عبد المجيد بن ضاوي بن عبيد الدغيلبي  351,101,255

27.  
 منتظم  المحاسبة  هلل بن عتيق اهلل الظبيطي المطيريعلي بن عبيدا  351,100,671

28.  
 منتظم  المحاسبة  بدر بن بعيجان بن مرزوق العجرمي الرشيدي  351,101,335

29.  
 منتظم  المحاسبة  فيصل بن محمد بن مداهلل العجيمان  361,103,221

31.  
 منتظم  إدارة األعمال  ثامر بن محمد بن حمود الشاطري  342,100,857

31.  
 منتظم  إدارة األعمال  نايف بن منيف بن نايف البديري  362,102,206

32.  
 منتظم  المحاسبة  مشعل بن حسين بن صبيح الثابتي الشمري  352,106,186

33.  
 منتظم  المحاسبة  خالد بن خلف بن هزاع شعوى المطيرى  342,106,738
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34.  
 منتظم  المحاسبة  عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الرحمن الحيدر  351,103,917

35.  
 منتظم  المحاسبة  راشد بن سليمان بن هليل المظيبري  332,111,073

36.  
 منتظم  المحاسبة  فيصل بن فهد بن علي الصعيبي المطيري  341,100,598

37.  
 منتظم  المحاسبة  خالد بن عطااهلل بن حميد المطيري  361,102,318

38.  
 منتظم  إدارة األعمال  شيديعليان بن حمود بن سويد الر  362,102,291

39.  
 منتظم  إدارة األعمال  زياد بن الحميدي بن راضي العنزي  362,103,428

41.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالمحسن بن معتق بن حمود العتيبي  351,104,389
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 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
351,100,593 

 منتظم  إدارة األعمال  سطام بن احمد بن علي الصنع اهلل 

2.  
 منتظم  إدارة األعمال  معاذ بن محمد بن عبداهلل الفهيد العزران  351,101,297

3.  
 تظممن  إدارة األعمال  زياد بن فالح بن عبيداهلل الحربي  361,101,893

4.  
 منتظم  القانون  عبداهلل بن محمد بن عبداهلل آل عمير القرني  342,100,661

5.  
 منتظم  المحاسبة  محمد  اسامه  خالد جنينه  342,107,164

6.  
 منتظم  المحاسبة  تركي بن سعود بن فرج الدوسري  342,107,057

7.  
 منتظم  المحاسبة  ابراهيم بن سعيد بن مفلح ال قهيدان  351,105,753

8.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالرحمن بن سلطان بن حماد الريس  371,101,679

9.  
 منتظم  المحاسبة  علي  ابكر  عثمان العبودي  331,104,980

11.  
 منتظم  المحاسبة  عبد الكريم بن مفلح بن قاسم العنزي  342,106,572

11.  
 منتظم  سبةالمحا  احمد بن عثمان بن عبدالرحمن التويجري  371,102,199



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة المجمعة

 

 

 

 

 

 

 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of   Education 

Majmaah University 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

  ENT 101كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: ريادة األعمال

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 00:   34الى      00: 00: من    الوقت 7/8/8348بتاريخ -لالختبار يوم األربعاء 

 ( طالب30العدد املسموح به للطالب )

 

2 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

12.  
 منتظم  إدارة األعمال  ابراهيم بن صالح بن ابراهيم البليطيح  362,103,060

13.  
 منتظم  إدارة األعمال  خالد بن فايز بن عطاهلل الشتيلي المطيري  352,100,536

14.  
362,102,246 

عبدالرحمن بن شعوف بن عبدالرحمن  

 منتظم  إدارة األعمال  العيباني

15.  
 منتظم  القانون  عايد  بن عبيد بن مطير الشمري  372,105,371

16.  
 منتظم  المحاسبة  مشاري بن عبيد بن عويد المطيري  371,102,232

17.  
 منتظم  المحاسبة  بدر بن هايف بن محمد المطيري  371,102,038

18.  
 منتظم  إدارة األعمال  يوسف بن محمد بن سعود الشمري  371,101,434

19.  
 منتظم  إدارة األعمال  بن ناصر بن حمد العبدان مشاري  371,101,930

21.  
 منتظم  اإلدارة المالية  هادي بن محمد بن سعد السهلي  331,103,310

21.  
 منتظم  اإلدارة المالية  عبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن الشيحه  331,104,243

22.  
 منتظم  ةاإلدارة المالي  فارس بن مبارك بن عبدالهادي آل عاطف  332,111,373
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 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

23.  
 منتظم  اإلدارة المالية  سيف بن حمود بن فرج الرشيد العنزي  341,101,181

24.  
 منتظم  القانون  محمد بن عبدالمحسن بن محمد المطيري  361,102,484

25.  
 منتظم  القانون  يزيد بن سعد بن ذعار القحطاني  362,103,710

26.  
 منتظم  القانون  لربيعهعبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن ا  351,102,047

27.  
 منتظم  المحاسبة  خالد بن صالح بن عبد المحسن العواد  342,101,091

28.  
 منتظم  المحاسبة  حمد بن عبدالرحمن بن سلطان المعجل  331,104,353

29.  
 منتظم  المحاسبة  نايف بن احمد بن محمد المسعودى الشمري  341,105,885

31.  
 منتظم  المحاسبة  عبداهلل بن علي بن مطلق العنزي  341,105,819

31.  
 منتظم  المحاسبة  غازي بن مزعل بن راكي الجعفري العنزي  362,102,223

32.  
 منتظم  المحاسبة  محمد بن خالد بن محمد اليوسف  361,102,236

33.  
 منتظم  المحاسبة  أحمد بن ناصر بن سعد الربيع  362,102,280
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 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

34.  
 منتظم  المحاسبة  راهيم بن عثمان بن ابراهيم اليوسفاب  361,102,283

35.  
 منتظم  المحاسبة  عبداهلل بن ابراهيم بن يحيى حكمي  341,106,044

36.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالسالم بن احمد بن محمد ناجم  342,107,046

37.  
351,100,602 

عبد اهلل بن عبد الرحمن بن محمد ابوحسن  

 ممنتظ  المحاسبة  العليان

38.  
 منتظم  المحاسبة  يوسف بن محمد بن هذال السبيعي العنزي  351,101,056

39.  
 منتظم  المحاسبة  فهد بن سلطان بن مبروك الصعيبي المطيري  351,100,738

41.  
351,100,796 

ناصر بن تركي بن عبدالرحمن الخنفري  

 منتظم  المحاسبة  القحطاني
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 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
351,101,329 

 منتظم  المحاسبة  أحمد بن توفيق بن محمد العسكر 

2.  
 منسحب  المحاسبة  عبدالرحمن بن سعد بن محمد الزامل  352,105,621

3.  
 منتظم  المحاسبة  نايف بن فيحان بن منيف المطيري  362,104,568

4.  
 منتظم  المحاسبة  ن ناصر بن مسلط السهليفالح ب  361,103,218

5.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالعزيز بن مطيران بن ارجاء العنزي  361,104,036

6.  
 منتظم  المحاسبة  ابراهيم بن حمد بن ابراهيم االمان  331,104,389

7.  
351,100,951 

عبدالعزيز بن ماطر بن دهيران الهجله  

 منتظم  المحاسبة  المطيري

8.  
 منتظم  المحاسبة  مالك  موفق  محمد مشعل  341,106,062

9.  
 منتظم  إدارة األعمال  فارس بن حسين بن صالح المسعود  361,102,580

11.  
 منتظم  القانون  سعد بن سعود بن سيف العتيبي  371,101,501

11.  
 منتظم  القانون  فندي بن خيران بن فندى المظيبري الرشيدي  351,104,366
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12.  
 منتظم  إدارة األعمال  مشعل بن ناصر بن هجرس العتيبي  361,102,244

13.  
 منتظم  إدارة األعمال  علي بن محمد بن عائض العسيري  362,102,245

14.  
 منتظم  إدارة األعمال  هاني بن منيزل بن نيتول العنزي  361,102,296

15.  
 منتظم  الإدارة األعم  طالل بن حمدان بن طلق العجرمي الرشيدي  351,101,084

16.  
 منتظم  إدارة األعمال  محمد بن عبداهلل بن محمد الحميدى  351,100,521

17.  
 منتظم  إدارة األعمال  مشاري بن عبداهلل بن ناصر السويحلي  351,100,777

18.  
 منتظم  إدارة األعمال  محمد بن غازي بن محمد العصيمي  361,102,460

19.  
 منتظم  القانون  المحلسي المطيري احمد بن صنيتان بن زيد  342,100,643

21.  
342,106,040 

عبدالرحمن بن سمري بن سعود الهاملي  

 منتظم  القانون  المطيري

21.  
 منتظم  القانون  رائد بن مطلق بن مذكر العتيبي  332,111,467

22.  
 منتظم  القانون  معاذ بن مساعد بن صالح الجنوبي  331,103,857



 لسعوديةالمملكة العربية ا

 وزارة التعليم

 جامعة المجمعة
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 األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعدطالب كلية )إدارة  توقيعكشف 

  ENT 101كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: ريادة األعمال

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 07:   34الى      07: 00: من    الوقت 7/8/8348بتاريخ -لالختبار يوم األربعاء 
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 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

23.  
341,101,283 

ضي بن خضير العريفي طارق بن ما 

 منتظم  القانون  الظفيري

24.  
 منتظم  القانون  عبدالعزيز بن زيد بن عيسى العيسى  362,102,210

25.  
 منتظم  إدارة األعمال  عيسي بن فهد بن عمر العجرمي الرشيدي  352,106,198

26.  
351,100,624 

عبدالكريم بن عويض بن هليل اليابسي  

 منتظم  إدارة األعمال  المطيري

27.  
351,105,688 

عبدالهادي بن مرضي بن عبد اهلل العريفي  

 منتظم  إدارة األعمال  الظفيري

28.  
 منتظم  القانون  عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد العزيز العقيل  352,106,190

29.  
 منتظم  القانون  متعب بن فالح بن متعب البرازي المطيري  341,105,606

31.  
 منتظم  القانون  بن محمد بن عبدالعزيز الهبدان أحمد  352,101,058

31.  
 منتظم  القانون  أحمد بن عبدالعزيز بن احمد العمر  352,101,112

32.  
 منتظم  القانون  عبد السالم بن عبد المحسن بن محمد الدويش  351,101,117
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 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

33.  
 منتظم  القانون  ابراهيم بن عبداهلل بن ناصر االحمد  362,103,212

34.  
 منتظم  القانون  سعود بن خالد بن سعود الشالحي المطيري  331,104,440

35.  
 منتظم  القانون  محمد بن عبد السالم بن عبد اهلل الصالح  351,101,430

36.  
 منتظم  القانون  سلمان بن بدر بن عبدالعزيز العفيصان  342,106,718

   

   

 

 

 


