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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمقررات عن بعدطالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية ل توقيعكشف 

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

 بكلية: إدارة األعمال – بالزلفيفي معمل كلية إدارة األعمال 

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

 ( طالب30العدد املسموح به للطالب )

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
341,105,549 

 منتظم  اإلدارة المالية  عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالعزيز الفوزان 

2.  
 منتظم  القانون  عبداهلل بن فهد بن عبدالعزيز العبيد  372,103,184

3.  
 منتظم  القانون  عبدالعزيز بن ملفي بن علي الحربي  372,103,463

4.  
 منتظم  المحاسبة  صالح بن فالح بن صالح الدغيم  371,102,699

5.  
 منتظم  المحاسبة  اسماعيل بن عبداهلل بن سكران السكران  372,103,216

6.  
 منتظم  المحاسبة  سعود بن سابت بن زبين السبيعي العنزي  352,106,141

7.  
 منتظم  إدارة األعمال  محمد بن حمد بن نايف الغزي  352,107,424

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

9.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبداالله بن محمد بن علي المحيا  371,101,863

11.  
 منتظم  إدارة األعمال  سلمان بن عطيه بن حشاش الظفيري  371,101,948

11.  
 منتظم  إدارة األعمال  بواردي المنيفيعبدالعزيز بن حجرف بن ال  371,102,720

12.  
 منتظم  القانون  مشاري بن محمد بن ناصر الشهراني  371,101,425
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 لمقررات عن بعدطالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية ل توقيعكشف 

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

 بكلية: إدارة األعمال – بالزلفيفي معمل كلية إدارة األعمال 

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

 ( طالب30العدد املسموح به للطالب )

2 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

13.  
 منتظم  القانون  عبدالرحمن بن محمد بن سليمان الفالح  371,101,465

14.  
 منتظم  القانون  عبدالرحمن بن الفي بن ضويحي المطيري  371,101,527

15.  
 منتظم  القانون  ن الحميدي بن ضليل الشمريزايد ب  371,101,639

16.  
 منتظم  القانون  ريان بن احمد بن دخيل الفالح  371,102,531

17.  
 منتظم  القانون  عبداهلل بن مساعد بن عبدالمحسن المطير  371,102,282

18.  
 منتظم  المحاسبة  احمد بن محمد بن عبداهلل الحميدي  351,101,237

19.  
 منتظم  المحاسبة  عبداهلل بن سعود بن محمد الفالح  371,101,552

21.  
 منتظم  المحاسبة  احمد بن محمد بن علي الطيار  371,102,191

21.  
 منتظم  القانون  ناصر بن طالل بن ناصر الهزاني  342,102,066
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

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

 بكلية: إدارة األعمال – بالزلفيفي معمل كلية إدارة األعمال 

 04: 34الى  04: 00: من   الوقت 11/8/1348بتاريخ –لالختبار يوم األحد 

 ( طالب30العدد املسموح به للطالب )

1 
 جيلمسؤول التس

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
361,102,823 

 منتظم  القانون   عبداهلل بن احمد بن ناصر المحترش 

2.  
 منتظم  القانون   سليمان بن عبدالحكيم بن عبداهلل الطريقي  361,102,832

3.  
 منتظم  القانون   فهد بن ظفر بن محمد الدوسري  351,100,932

4.  
 منتظم  القانون   عبداهلل بن صالح بن عبداهلل الشايع  371,102,966

5.  
 منتظم  القانون   خالد بن محمد بن جاراهلل الشايع  371,102,513

6.  
 منتظم  المحاسبة   محمد بن سليمان بن عبداهلل الحميدي  361,103,374

7.  
 منتظم  المحاسبة   ماجد بن فهد بن احمد الربيعيه الشمري  351,100,694

8.  
 منتظم  المحاسبة   عبدالعزيز بن نشمي بن سعد المطيري  361,102,891

9.  
 منتظم  المحاسبة   ريان بن فراج بن عبدالرحمن الزنيدي  361,102,806

11.  
 منتظم  المحاسبة   يوسف بن عبداهلل بن مقبل العلوي الحربي  352,101,220

11.  
 منتظم  األعمال إدارة   نواف بن صالح بن علي الطريقي  361,103,383

12.  
 منتظم  إدارة األعمال   عادل بن محمد بن عبدالعزيز البهالل  351,101,192
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

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

 بكلية: إدارة األعمال – بالزلفيفي معمل كلية إدارة األعمال 

 04: 34الى  04: 00: من   الوقت 11/8/1348بتاريخ –لالختبار يوم األحد 

 ( طالب30العدد املسموح به للطالب )

2 
 جيلمسؤول التس

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

13.  
 منسحب  إدارة األعمال   عبدالرحمن بن محمد بن ضويحي الضويحي  351,100,856

14.  
 منتظم  إدارة األعمال   تركي بن نائف بن عوض المطيرى  361,102,893

15.  
 منتظم  إدارة األعمال   عبدالعزيز بن عبداهلل الفرهود عبداهلل بن  351,103,884

16.  
 منتظم  إدارة األعمال   عبدالعليم بن عبداهلل بن احمد الضويحي  371,101,754

17.  
 منتظم  إدارة األعمال   علي بن رشيد بن مساعد الحمد  371,101,910

18.  
 منتظم  إدارة األعمال   غازي بن ناصر بن غازي السهلي  361,102,835

19.  
 منتظم  إدارة األعمال   عيد بن احمد بن ملوح العنزي  371,102,208

21.  
 منتظم  القانون   مبارك بن فهد بن احمد الشمري  361,102,881

 


