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

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

 بكلية: إدارة األعمال – بالزلفيفي معمل كلية إدارة األعمال 

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

 ( طالب30العدد املسموح به للطالب )

 

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
372,103,308 

 منسحب  إدارة األعمال   عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عثمان اليحيى 

2.  
 منتظم  إدارة األعمال   علي بن ناصر بن عبداهلل الملحم  372,103,470

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

4.  
 منتظم  المحاسبة   مشعل بن زويهر بن عبداهلل الزويهري  372,103,055

5.  
 منتظم  المحاسبة   عبداإلله بن محمد بن حمد المشاري  341,105,524

6.  
 منتظم  إدارة األعمال   احمد بن عبدالمحسن بن عبداهلل الفالح  361,102,868

7.  
 منتظم  إدارة األعمال   مارعبداهلل بن سليمان بن احمد الع  371,101,909

8.  
 منتظم  إدارة األعمال   عبدالرحمن بن جزام بن محمد العنزي  371,101,991

9.  
 منتظم  إدارة األعمال   محمد بن سعود بن عبداهلل الدوسري  371,102,062

11.  
341,101,367 

عبدالمجيد بن معتق بن حمود المقاطي  

 منتظم  المحاسبة   العتيبي

11.  
 منتظم  إدارة األعمال   عبدالعزيز بن حجرف بن البواردي المنيفي  371,102,720
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

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

 بكلية: إدارة األعمال – بالزلفيفي معمل كلية إدارة األعمال 

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

 ( طالب30العدد املسموح به للطالب )

 

2 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

12.  
 منتظم  القانون   زايد بن الحميدي بن ضليل الشمري  371,101,639

13.  
 منتظم  المحاسبة   عبداهلل بن سعود بن سليمان الحمد  371,102,881

14.  
 نتظمم  القانون   عبداهلل بن حروش بن حامد الشمري  361,102,886

15.  
 منتظم  القانون   عبدالرحمن بن فراج بن عبداهلل العريدي  351,101,195

16.  
 منتظم  القانون   عبداهلل بن احمد بن ناصر المحترش  361,102,823

17.  
 منتظم  القانون   زيد بن ضيف اهلل بن مطلب الشمري  361,102,878

18.  
 منتظم  ن القانو  بندر بن محمد بن حمود الطريقي  351,101,125

19.  
 منتظم  القانون   مرزوق بن مرعي بن مرزوق الظفيري  371,101,995

21.  
371,102,283 

عبدالوهاب بن ضيف  اهلل بن محيميد  

 منتظم  القانون   المطيري

21.  
 منتظم  المحاسبة   بدر بن محمد بن عبداهلل الزنيدي  341,106,082

22.  
 منتظم  المحاسبة   محمد بن سليمان بن عبداهلل الحميدي  361,103,374
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

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

 بكلية: إدارة األعمال – بالزلفيفي معمل كلية إدارة األعمال 

 03:   34الى      03: 00: من    الوقت 7/8/8348 بتاريخ-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   أحمد بن محمد بن سعود المطيرى  361,103,392

24.  
 منتظم  إدارة األعمال   محمد بن ابراهيم بن محمد الحميدان  361,102,869

25.  
 منتظم  المحاسبة   بسام بن عبدالمحسن بن محمد الطيار  361,102,952
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

 ENT 101كود ورمز املقرر: -ر: ريادة األعمالاسم املقر 

 بكلية: إدارة األعمال – بالزلفيفي معمل كلية إدارة األعمال 

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

 ( طالب30العدد املسموح به للطالب )

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
361,103,383 

 منتظم  إدارة األعمال   نواف بن صالح بن علي الطريقي 

2.  
 منتظم  إدارة األعمال   عبدالرحمن بن محمد بن ضويحي الضويحي  351,100,856

3.  
 نتظمم  إدارة األعمال   محمد بن عبداهلل بن عبدالعزيز الفرهود  351,104,339

4.  
 منتظم  إدارة األعمال   عبداهلل بن عبدالعزيز بن عبداهلل الفرهود  351,103,884

5.  
 منتظم  إدارة األعمال   عبداهلل بن عبدالرحمن بن سليمان القشعمي  351,101,191

6.  
 منتظم  المحاسبة   يوسف بن عبدالرزاق بن طحان العنزي  371,102,399

7.  
 منتظم  إدارة األعمال   سالم بن دحام الشمريعبداهلل بن   371,101,822

8.  
 منتظم  إدارة األعمال   محمد بن صالح بن محمد الفريح  371,102,962

9.  
 منتظم  القانون   عمر بن عبدالعزيز بن عبداهلل القشعمي  351,100,548

11.  
 منتظم  القانون   عبداهلل بن سليمان بن عبداهلل الفرهود  341,101,926

11.  
 منتظم  القانون   منيف بن فالح بن هليبان المكيحلي الرشيدي  352,106,221



 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 توقيعكشف 

 ENT 101كود ورمز املقرر: -ر: ريادة األعمالاسم املقر 

 بكلية: إدارة األعمال – بالزلفيفي معمل كلية إدارة األعمال 

 03:   34الى      03: 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  القانون   فهد بن مساعد بن عبداهلل خليف الهويشان  351,101,643

13.  
 منتظم  القانون   تركي بن عبدالرحمن بن سليمان الوزان  361,103,358

14.  
 منتظم   المحاسبة  فهد بن عايد بن علي العنزي  361,103,386

15.  
 منتظم  المحاسبة   يزيد بن عبداهلل بن صالح الشقير  361,102,814

16.  
 منتظم  المحاسبة   ريان بن احمد بن عبدالعزيز البدر  351,106,362

17.  
 منتظم  المحاسبة   نشمي بن حسين بن فزع العتيبي  361,102,212

18.  
 منتظم  القانون   نواف بن ناحي بن عويد المطيري  361,102,862

19.  
 منتظم  القانون   سعد بن خالد بن سعد الفليح  371,103,830

21.  
 منتظم  المحاسبة   سليمان بن عبداهلل بن علي الحمران  361,102,810

21.  
 منتظم  إدارة األعمال   صالح بن عبدالرحمن بن ناصر المحترش  361,103,330

22.  
 منتظم  ة األعمال إدار  غازي بن ناصر بن غازي السهلي  361,102,835
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

 ENT 101كود ورمز املقرر: -ر: ريادة األعمالاسم املقر 

 بكلية: إدارة األعمال – بالزلفيفي معمل كلية إدارة األعمال 

 03:   34الى      03: 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  إدارة األعمال   عيد بن احمد بن ملوح العنزي  371,102,208

24.  
 منسحب  القانون   نواف بن بدر بن ماجد الدويش  351,104,466

 


