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 للمقررات عن بعداالختبارات االلكترونية في ( ملوعد إدارة األعمالطالب كلية ) توقيعكشف 

  HAF 101ز املقرر: كود ورمالصحة واللياقة  أساسيات- املقرر:اسم 

 األعمال إدارة بكلية: – كلية إدارة األعمال املجمعةمعمل  في

 3 0: 34 الى 03: 00  : من الوقت 11/8/1348 بتاريخ– األحد لالختبار يوم

 طالب (30)لطالب لالعدد املسموح به 

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

 منتظم  إدارة األعمال  أحمد بن سليمان بن عبداهلل المطيري  362,102,303  .1

 منتظم  إدارة األعمال  حامد بن سعود بن حامد العجوني الرشيدي  352,100,612  .2

 نتظمم  المحاسبة  عبداهلل بن عبدالمجيد بن براهيم السيف  371,102,514  .3

 منتظم  المحاسبة  فيصل بن منور بن جبر المطيري  431,320,748  .4

 منتظم  القانون  عبداهلل بن محمد بن عبداهلل الدوسري  362,102,425  .5

 منتظم  إدارة األعمال  يزيد بن سالم بن سفر المطيري  372,102,989  .6

 منتظم  األعمالإدارة   عبدالرحمن بن محمد بن راشد المطيري  372,103,230  .7

 منتظم  إدارة األعمال  مشعل بن عبداهلل بن عبدالرحمن الصميت  372,103,606  .8

 منتظم  القانون  مقبل بن خالد بن نهار المطيري  372,103,212  .9

 منتظم  القانون  قاسم بن محمد بن غازي المطيري  372,103,528  .11

 منتظم  القانون  عبداالله بن حمد بن محمد حمدي  372,103,651  .11

 منتظم  القانون  عبدالكريم بن محمد بن احمد المبارك  372,104,939  .12
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 للمقررات عن بعداالختبارات االلكترونية في ( ملوعد إدارة األعمالطالب كلية ) توقيعكشف 

  HAF 101ز املقرر: كود ورمالصحة واللياقة  أساسيات- املقرر:اسم 

 األعمال إدارة بكلية: – كلية إدارة األعمال املجمعةمعمل  في

 3 0: 34 الى 03: 00  : من الوقت 11/8/1348 بتاريخ– األحد لالختبار يوم

 طالب (30)لطالب لالعدد املسموح به 
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 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

 منتظم  القانون  عبدالعزيز بن ابراهيم بن محمد العبدالجبار  341,101,839  .13

 منتظم  القانون  سعود بن مشعل بن عايش الظويفري المطيري  332,101,824  .14

 منتظم  القانون  بن عبدالرحمن اليعيشمحمد بن سليمان   341,101,505  .15

 منتظم  القانون  وليد بن سعود بن مبلش البديري  341,100,865  .16

 منتظم  المحاسبة  عيسى  يحيى  سليمان ابكر  341,106,188  .17

 منتظم  إدارة األعمال  محمد بن نايف بن الفي المطيري  371,102,527  .18

 منتظم  القانون  يد العنزيتركي بن سلمان بن عا  361,102,259  .19

 منتظم  القانون  ابراهيم بن محمد بن سليمان البريه  361,102,209  .21

 منتظم  القانون  شجاع بن بدر بن شجاع المريخي  362,102,226  .21

 منتظم  القانون  عبداهلل بن سعد بن عبداهلل السبيعي  371,102,932  .22

 منتظم  القانون  المطيري محمد بن عبداهلل بن رجاء  371,101,846  .23

 منتظم  القانون  حمد بن خالد بن حمد الجعوان  371,101,895  .24
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 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

 منتظم  القانون  نواف بن عبداهلل بن ابراهيم العفيصان  371,102,052  .25

 منتظم  القانون  نادر بن نوار بن مطلق العتيبي  371,102,286  .26

 منتظم  المحاسبة  حمود بن حمد بن حمود السهلي  361,102,203  .27

 منتظم  المحاسبة  علي بن عبدالعزيز بن محمد الحميد  362,104,742  .28

 منتظم  المحاسبة  عبداهلل بن عبدالرحمن بن محمد المطيري  371,101,606  .29

 منتظم  المحاسبة  عبداهلل بن مبارك بن هندي الهندي  371,101,715  .31

 منتظم  المحاسبة  م الشاطريأحمد بن مرزوق بن ابراهي  371,102,284  .31

 منتظم  المحاسبة  ماجد بن محمد بن عبدالرحمن المسند  371,102,518  .32

 منتظم  القانون  محمد بن مسير بن حسين الحريص المطيري  341,101,989  .33

 منتظم  القانون  تركي بن عبداهلل بن مفرح الوهبي الحربي  342,103,799  .34

 منتظم  القانون  بن سعد بن عبداهلل المحلفي السهلي عبدالمجيد  331,103,843  .35

 منتظم  القانون  عبداهلل بن الفي بن بعيجان الهفتا  341,100,858  .36
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 طالب (30)لطالب لالعدد املسموح به 
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 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

 منتظم  القانون  فيصل بن زامل بن عقاب الشمري  332,111,572  .37

 منتظم  القانون  عبدالسالم بن سليمان بن محمد المحارب  361,102,238  .38

 منتظم  القانون  ناصر بن ضاوى بن ناصر بن ضاوى  361,103,393  .39

 منتظم  القانون  صخر بن ضيف اهلل بن عويض العصيمي  341,100,961  .41
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

  HAF 101أساسيات الصحة واللياقة كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: 

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 04: 34الى  04: 00: من   الوقت 11/8/1348 بتاريخ–األحد  وملالختبار ي

 ( طالب30العدد املسموح به للطالب )

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
ياءعبدالعزيز بن عبداهلل بن ابراهيم اليح 351,100,608  منتظم القانون 

 منتظم القانون نواف بن اورنس بن زبن العنزي 342,107,219  .2

 منتظم القانون عبدالعزيز بن حمود بن فيصل المطيري 352,107,268  .3

بن ناصر بن حمد العبادابراهيم  361,103,225  .4  منتظم القانون 

ريعبدالرحمن بن سليمان بن عبداهلل المطي 362,102,199  .5  منتظم القانون 

 منتظم القانون خالد بن وادى بن رجاء العنزي 371,102,312  .6

 منتظم القانون محمد بن عايد بن عايض الغبيوي 371,102,466  .7

الفايزخالد بن عثمان بن ناصر  371,102,718  .8  منتظم القانون 

رىخالد بن حمود بن صدعان البديري المطي 342,101,302  .9  منتظم المحاسبة 

بيتركي بن معزي بن بطحي المخلفي الحر 352,104,553  .11  منتظم المحاسبة 

 منتظم المحاسبة معاذ بن فرج بن حاكم الشمري 362,103,233  .11

 منتظم إدارة األعمال يزيد بن محمد بن فهاد المطيري 361,102,266  .12
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

  HAF 101أساسيات الصحة واللياقة كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: 

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 04: 34الى  04: 00: من   الوقت 11/8/1348 بتاريخ–األحد  وملالختبار ي

 ( طالب30العدد املسموح به للطالب )

2 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

 منتظم إدارة األعمال عبدالرحمن بن مضحي بن جدعان المطيري 361,102,288  .13

 منتظم المحاسبة سالم بن عبد اهلل بن ناجي الرشيدي 362,104,553  .14

يريعبدالسالم بن عبدالعزيز بن مياح الظف 352,107,295  .15  منتظم المحاسبة 

الظفيري علي بن عيد بن خليفه 332,111,041  .16  منتظم المحاسبة 

 منتظم المحاسبة محمد بن عبداهلل بن ابراهيم الثميري 351,101,951  .17

18.  351,102,020 
ي عبدالحميد بن راكان بن عبداهلل الرحيم

 المطيري
 منتظم المحاسبة

 منتظم المحاسبة عبدالرحمن بن نداء بن هالل المطيري 362,102,251  .19

بن عبداهلل الفهيد العزران معاذ بن محمد 351,101,297  .21  منتظم إدارة األعمال 

 منتظم إدارة األعمال عبدالعزيز بن مرشد بن ابراهيم المرشد 362,103,215  .21

 منتظم إدارة األعمال مشعل بن عوض بن خليف الرشيدي 362,103,220  .22

 منتظم القانون سطام بن خلف بن جزاء البديري 331,104,269  .23
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24.  332,101,866 
 العزيز بن مطلق بن سعود آل طويرانعبد

 السهلي
 منتظم المحاسبة

رغشعبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الب 332,111,098  .25  منتظم المحاسبة 

 منتظم المحاسبة راكان بن عبداهلل بن حمود الحربي 371,101,940  .26

 منتظم المحاسبة طالل بن محمد بن عوضه المالكي 371,102,113  .27

 منتظم المحاسبة فهد بن عبداهلل بن سليمان الخنيزان 371,103,976  .28

 منتظم إدارة األعمال مازن بن عبدالعزيز بن علي المزيني 371,101,558  .29

 منتظم إدارة األعمال عمرو بن عامر بن علي الشهري 362,102,308  .31

 منتظم اإلدارة المالية عمر بن عبدالعزيز بن محمد التركى 341,105,747  .31

 منتظم القانون سيف بن تريحيب بن سيف المطيري 361,102,323  .32

 منتظم القانون ماجد بن جزاء بن منير المطيري 341,100,593  .33

 منتظم القانون فهد بن زهيان بن فهد المطيري 332,111,580  .34
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 منتظم القانون عبداهلل بن احمد بن سليمان التويجرى 341,101,176  .35

بن مزعل الحربي سعد بن مطر 361,101,786  .36  منتظم القانون 

يريعبداهلل بن مقبل بن بجاد السليمي المط 351,101,308  .37  منتظم القانون 

 منتظم القانون محمد بن كريم بن فريح العنزي 361,102,201  .38

 منتظم القانون يزيد بن فهد بن شمروخ المطيري 361,102,218  .39

ريمي الظفيريان بن نافع بن عذبي المعلو 352,105,918  .41  منتظم القانون 
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1.  
يمشاري بن عيد بن فاران السبيعي العنز  352,106,183 المحاسبة   منتظم    

فهيد بن عوجان بن محمد المطيري  362,104,805  .2 المحاسبة   منتظم    

يسلمان بن محمد بن ميزر الميموني المطير  352,105,906  .3 القانون   منتظم    

نايف بن فيحان بن منيف المطيري  362,104,568  .4 المحاسبة   منتظم    

حمد بن علي بن فيصل الفيصل  361,103,210  .5 المحاسبة   منتظم    

وبعبدالرحمن بن خالد بن عبدالرحمن الشله  351,101,654  .6 المحاسبة   منتظم    

عبداهلل بن ذيب بن حسين آل جابر  361,103,751  .7 القانون   منتظم    

ريابراهيم بن عبدالرحمن بن ابراهيم الثمي  361,102,233  .8 إدارة األعمال   منتظم    

علي بن محمد بن عائض العسيري  362,102,245  .9 إدارة األعمال   منتظم    

فهد بن زيد بن عبدالهادي العنزي  362,102,319  .11 إدارة األعمال   منتظم    

مشاري بن عبداهلل بن ناصر السويحلي  351,100,777  .11 إدارة األعمال   منتظم    
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رياحمد بن صنيتان بن زيد المحلسي المطي  342,100,643  .12 القانون   منتظم    

رائد بن مطلق بن مذكر العتيبي  332,111,467  .13 القانون   منتظم    

محمد بن ناصر بن سعد القديري  331,103,859  .14 القانون   منتظم    

المطيري ناصر بن محمد بن ناصر البدري  331,104,612  .15 القانون   منتظم    

عبدالعزيز بن زيد بن عيسى العيسى  362,102,210  .16 القانون   منتظم    

متعب بن لطيف بن كفاش الشمري  361,102,269  .17 القانون   منتظم    

أحمد بن بشر بن احمد النغيمش  361,102,272  .18 القانون   منتظم    

محمد بن زاهر بن محمد العلياني  362,104,595  .19 إدارة األعمال   منتظم    

رعبدالمحسن بن خالد بن عبدالمحسن البد  361,103,436  .21 القانون   منتظم    

العقيل عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد العزيز  352,106,190  .21 القانون   منتظم    

خالد بن عيد بن معاود الصعير المطيري  341,101,798  .22 القانون   منتظم    
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سيجيد بن صنيتان بن صنهات المحلعبدالم  351,101,275  .23 القانون   منتظم    

غانم بن حمود بن ناجم النومسي  351,101,048  .24 القانون   منتظم    

أحمد بن محمد بن عبدالعزيز الهبدان  352,101,058  .25 القانون   منتظم    

أحمد بن عبدالعزيز بن احمد العمر  352,101,112  .26 القانون   منتظم    

شعبد السالم بن عبد المحسن بن محمد الدوي  351,101,117  .27 القانون   منتظم    

عمر بن عبدالعزيز بن عبداهلل الكنهل  352,102,082  .28 القانون   منتظم    

ابراهيم بن عبداهلل بن ناصر االحمد  362,103,212  .29 القانون   منتظم    

يعبداهلل بن عبدالرحمن بن عوض الشمران  351,101,366  .31 القانون   ظممنت    

مراد بن علي بن محمد ال سعيد الكثيري  351,101,523  .31 القانون   منتظم    

نسلمان بن بدر بن عبدالعزيز العفيصا  342,106,718  .32 القانون   منتظم    

عبداهلل بن عبدالعزيز بن محمد الحنيطه  362,103,041  .33 القانون   منتظم    

 


