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 للمقررات عن بعداالختبارات االلكترونية في ( ملوعد ة األعمالإدار طالب كلية ) توقيعكشف 

  SALAM 101: املقرر  ورمز كود-االسالمية الثقافة الى املدخل: املقرر  اسم

 األعمال إدارة بكلية: – كلية إدارة األعمال املجمعةمعمل  في

 80: 34   الى    80: 88  : من الوقت 0/8340/ 80بتاريخ - الخميس لالختبار يوم

 طالب (38)لطالب لالعدد املسموح به 

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
372,103,187 

 منتظم  المحاسبة  عبدالمجيد بن عويد بن سليمان المطيرى 

2.  
 منتظم  إدارة األعمال  احمد بن سعود بن غندور المطيري  361,103,216

3.  
 منتظم  إدارة األعمال  فيصل بن ناصر بن محمد الفوزان  372,103,908

4.  
 منتظم  المحاسبة  سالم  حسن  علي جمعة  341,106,049

5.  
 منتظم  إدارة األعمال  نواف بن حمود بن عبدالعزيز المزيني  371,101,446

6.  
 منتظم  إدارة األعمال  بدر بن فيصل بن حسين العتيبي  362,102,292

7.  
 منتظم  المحاسبة  الوليد بن سليمان بن عبدالرحمن الصعب  361,101,851

8.  
 منتظم  المحاسبة  عبداهلل بن ناصر بن عبداهلل العيسى  361,101,825

9.  
 منتظم  المحاسبة  بسام بن سليمان بن احمد الزيد  361,101,847

11.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالعزيز بن فهد بن احمد الدهمش  361,103,116

11.  
 ممنتظ  إدارة األعمال  عمر  يحيى  ابراهيم الجمل  372,104,943

12.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالرحمن بن عبداهلل بن عبدالرحمن السعيد  372,103,040
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 للمقررات عن بعداالختبارات االلكترونية في ( ملوعد ة األعمالإدار طالب كلية ) توقيعكشف 

  SALAM 101: املقرر  ورمز كود-االسالمية الثقافة الى املدخل: املقرر  اسم

 األعمال إدارة بكلية: – كلية إدارة األعمال املجمعةمعمل  في

 80: 34   الى    80: 88  : من الوقت 0/8340/ 80بتاريخ - الخميس لالختبار يوم

 طالب (38)لطالب لالعدد املسموح به 

2 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

13.  
 منتظم  إدارة األعمال  حاتم بن منير بن نوار المطيرى  372,103,074

14.  
 منتظم  إدارة األعمال  بجاد بن عبيد بن مبارك العتيبي  372,103,083

15.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبداهلل الشمري عبدالعزيز بن عبدالملك بن  372,103,093

16.  
 منتظم  إدارة األعمال  عائض بن عوض بن سعد المطيري  372,103,133

17.  
 منتظم  إدارة األعمال  حمد بن ابراهيم بن حمد السلمان  372,103,155

18.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبداالله بن خالد بن محمد الشيحه  372,103,168

19.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالعزيز بن نور بن دغيليب العتيبي  372,103,394

21.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالرحمن بن فالح بن صالح المطيري  372,103,255

21.  
 منتظم  إدارة األعمال  محمد بن عبدالرزاق بن فيصل الدويش  372,103,281

22.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالعزيز بن عادل بن عبدالعزيز اليوسف  372,103,309

23.  
 منتظم  إدارة األعمال  فيصل بن تركي بن عبداهلل بصيص  372,103,341

24.  
 منتظم  إدارة األعمال  أمجد بن فهد بن عبدالعزيز الشويعر  372,103,371
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 للمقررات عن بعداالختبارات االلكترونية في ( ملوعد ة األعمالإدار طالب كلية ) توقيعكشف 

  SALAM 101: املقرر  ورمز كود-االسالمية الثقافة الى املدخل: املقرر  اسم

 األعمال إدارة بكلية: – كلية إدارة األعمال املجمعةمعمل  في

 80: 34   الى    80: 88  : من الوقت 0/8340/ 80بتاريخ - الخميس لالختبار يوم

 طالب (38)لطالب لالعدد املسموح به 

3 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

25.  
 منتظم  إدارة األعمال  عامر بن عياط بن االسود الحربي  372,103,387

26.  
 منتظم  إدارة األعمال  ن سعد الفهدوليد بن فهد ب  372,103,395

27.  
 منتظم  إدارة األعمال  سلطان بن صويلح بن شارع المطيري  372,103,404

28.  
 منتظم  إدارة األعمال  نايف بن عبداهلل بن نايف المطيري  372,103,415

29.  
 منتظم  إدارة األعمال  خالد بن عطيه بن حاجي المطيري  372,103,474

31.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالعزيز بن زايد بن شريد المطيري  372,103,480

31.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالمحسن بن عباس بن مشحن الدوسري  372,103,485

32.  
 منتظم  إدارة األعمال  فيصل بن محمد بن ابراهيم االمان  372,103,535

33.  
 منتظم  الإدارة األعم  ماجد بن سعد بن سعيدان الجبيري  372,103,558

34.  
 منتظم  إدارة األعمال  غالي بن محمد بن غالي العتيبي  372,103,590

35.  
 منتظم  إدارة األعمال  محماس بن دريهم بن شجاع الدوسري  372,103,602

36.  
 منتظم  إدارة األعمال  مشعل بن عبداهلل بن عبدالرحمن الصميت  372,103,606
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 للمقررات عن بعداالختبارات االلكترونية في ( ملوعد ة األعمالإدار طالب كلية ) توقيعكشف 

  SALAM 101: املقرر  ورمز كود-االسالمية الثقافة الى املدخل: املقرر  اسم

 األعمال إدارة بكلية: – كلية إدارة األعمال املجمعةمعمل  في

 80: 34   الى    80: 88  : من الوقت 0/8340/ 80بتاريخ - الخميس لالختبار يوم

 طالب (38)لطالب لالعدد املسموح به 

4 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

37.  
 منتظم  القانون  لشلوىسعد بن محمد بن سعد ا  372,103,076

38.  
 منتظم  القانون  سعود بن محمد بن علي الشهري  372,103,141

39.  
 منتظم  القانون  محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سنان  372,103,235

41.  
 منتظم  القانون  محمد بن سليمان بن محمد الدخيل  372,103,252
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

  SALAM 101: املقرر  ورمز كود-االسالمية الثقافة الى املدخل: املقرر  اسم

 بكلية: إدارة األعمال – مجمعةفي معمل كلية إدارة األعمال امل

 88: 34الى       88: 88: من   الوقت 0/8340/ 80بتاريخ -لالختبار يوم الخميس 

 ( طالب38العدد املسموح به للطالب )

1 
 مسؤول التسجيل

 انهاء التسجيل/ تاريخ                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
372,103,270 

 منتظم  القانون  خالد بن فهيد بن حزام المطيرى 

2.  
 منتظم  القانون  عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز الماضي  372,103,296

3.  
 منتظم  القانون  عبدالعزيز بن رياض بن عبدالكريم العبدالكريم  372,103,881

4.  
 منتظم  القانون  عبدالكريم بن عبدالعزيز بن مشارى العبدالكريم  371,102,228

5.  
 منتظم  القانون  مهند بن مطلق بن محمد المطيرى  372,103,433

6.  
 منتظم  القانون  تركي بن صالح بن مطيران العنزي  372,103,477

7.  
 منتظم  القانون  سالم بن فهد بن سالم السويلم  372,103,494

8.  
 منتظم  القانون  عبدالسالم بن سليمان بن عبدالعزيز الجنيح  372,103,503

9.  
 منتظم  القانون  اسامه بن عيد بن سمير المخلفي  372,103,506

11.  
 منتظم  القانون  ابراهيم بن خالد بن حشاش العنزي  372,103,536

11.  
 منتظم  القانون  صالح بن عايد بن سعود المطيري  372,103,618

12.  
 منتظم  القانون  يزن بن ناصر بن عبدالرحمن الشنيفي  372,103,627
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

  SALAM 101: املقرر  ورمز كود-االسالمية الثقافة الى املدخل: املقرر  اسم

 بكلية: إدارة األعمال – مجمعةفي معمل كلية إدارة األعمال امل

 88: 34الى       88: 88: من   الوقت 0/8340/ 80بتاريخ -لالختبار يوم الخميس 

 ( طالب38العدد املسموح به للطالب )

2 
 مسؤول التسجيل

 انهاء التسجيل/ تاريخ                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

13.  
 منتظم  القانون  مويد بن احمد بن محمد الركبان  372,104,014

14.  
 منتظم  القانون  سعد بن حمد بن عوض الحربي  371,102,523

15.  
 منتظم  القانون  تركي بن حمد بن تركي العسعوس  371,102,918

16.  
 منتظم  القانون  عبداالله بن علي بن سلطان التمامي  372,104,023

17.  
 منتظم  القانون  نواف بن عبداهلل بن صالح العواجي  372,103,217

18.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالعزيز بن محمد بن سليمان الدريهم  372,104,936

19.  
 منتظم  المحاسبة  احمد  صالح  محمد القيق  361,103,809

21.  
 منتظم  المحاسبة  لمان  جمال  عبداهلل بوحسينس  372,102,990

21.  
 منتظم  المحاسبة  هالل بن محمد بن هالل الحارثي  372,103,045

22.  
 منتظم  المحاسبة  عبداهلل بن حبيب بن مرزوق العازمي  372,103,068

23.  
 منتظم  المحاسبة  نايف بن منصور بن عوض العنزي  372,103,112

24.  
 منتظم  المحاسبة  بدر بن شاهر المحلسي نادر بن  372,103,138
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 
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3 
 مسؤول التسجيل

 انهاء التسجيل/ تاريخ                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

25.  
 منتظم  المحاسبة  باسم بن مطلق بن نايف المشقور  372,103,246

26.  
 منتظم  المحاسبة  محسن بن علي بن ابراهيم هزازي  372,103,261

27.  
 منتظم  المحاسبة  سعود بن الفي بن سعد الهفتاء  372,103,313

28.  
 منتظم  المحاسبة  نايف بن عناد بن ناصر المطيري  372,103,337

29.  
 منتظم  المحاسبة  محمد بن عماش بن الحميدي العتيبي  372,103,408

31.  
 منتظم  المحاسبة  سلمان بن عطيه بن رزيق المطيري  372,103,419

31.  
 منتظم  المحاسبة  هبدان بن عبدالرحمن بن عبداهلل الهبدان  372,103,557

32.  
 منتظم  المحاسبة  عبداالله بن عثمان بن عبدالعزيز اليوسف  372,103,571

33.  
 منتظم  المحاسبة  راكان بن زيدان بن عضيب العنزي  372,103,588

34.  
 منتظم  المحاسبة  فيصل بن أحمد بن سليمان الوعالن  372,103,633

35.  
 منتظم  المحاسبة  ابراهيم بن تركي بن تهامي مجرشي  372,103,656

36.  
 منتظم  المحاسبة  خالد بن طالل بن نهاب الشمري  371,102,249
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

  SALAM 101: املقرر  ورمز كود-االسالمية الثقافة الى املدخل: املقرر  اسم

 بكلية: إدارة األعمال – مجمعةفي معمل كلية إدارة األعمال امل
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4 
 مسؤول التسجيل

 انهاء التسجيل/ تاريخ                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

37.  
 منتظم  المحاسبة  اياد بن احمد بن حمد الثميري  372,103,215

38.  
 منتظم  المحاسبة  فيصل بن عارف بن محمد الشمري  372,104,587

39.  
 منتظم  إدارة األعمال  سلطان بن كسار بن عقيل العنزي  372,104,552

41.  
 منتظم  إدارة األعمال  طالل بن مسباح بن ضحوي الشمري  372,104,474
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 ت االلكترونية للمقررات عن بعدطالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارا توقيعكشف 

  SALAM 101كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: املدخل الى الثقافة االسالمية

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 88: 34الى       88: 88: من   الوقت 0/8340/ 80بتاريخ -لالختبار يوم الخميس 

 ( طالب38العدد املسموح به للطالب )

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
341,101,508 

 منتظم  القانون  نايف بن عبداهلل بن سرداح الجبري الخالدي 

2.  
 منتظم  إدارة األعمال  خالد بن احمد بن ابراهيم الشنيفي  371,101,811

3.  
 ممنتظ  إدارة األعمال  عبداالله بن سليمان بن ناصر الطيار  371,102,273

4.  
 منتظم  القانون  سليمان بن عبداهلل بن محمد العطني  361,102,260

5.  
 منتظم  القانون  عمر بن صالح بن براهيم السويلم  371,102,930

6.  
 منتظم  القانون  عبداهلل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المتعب  371,101,486

7.  
 منتظم  القانون  علي بن محمد بن علي السعدوني  371,102,727

8.  
 منتظم  المحاسبة  خالد بن محارب بن شبيب المطيري  362,103,427

9.  
 منتظم  المحاسبة  عبداهلل بن مبارك بن هندي الهندي  371,101,715

11.  
 منتظم  المحاسبة  زايد بن خليوي بن زايد المطيري  371,101,989

11.  
 منتظم  المحاسبة  ماجد بن محمد بن عبدالرحمن المسند  371,102,518

12.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز العرفج  371,102,700
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 ت االلكترونية للمقررات عن بعدطالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارا توقيعكشف 
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 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة
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2 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

13.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالرحمن بن اديهم بن عقيل الظفيري  372,104,482

14.  
 منتظم  المحاسبة  أحمد  صالح   مصطفى محمد  361,103,831

15.  
 منتظم  قانونال  معاذ بن محمد بن مسحل العتيبي  341,100,302

16.  
 منتظم  القانون  فاضل بن نايف بن هالل العتيبي  362,102,208

17.  
 منتظم  القانون  خالد بن ظافر بن عبداهلل القرني  352,104,349

18.  
 منتظم  القانون  ياسر بن حميدي بن دعيدش العنزي  361,103,214

19.  
 تظممن  القانون  تركي بن محمد بن عايد الظفيري  361,104,043

21.  
 منتظم  القانون  مهند بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن أبانمي  361,101,881

21.  
 منتظم  القانون  عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز المزيني  362,104,063

22.  
 منتظم  القانون  وليد بن زيد بن سعد الحربي  362,102,275

23.  
 منتظم  قانونال  عبدالمجيد بن محسن بن جراد المطيري  362,102,315

24.  
 منتظم  القانون  عبدالرحمن بن عبدالرزاق بن فيصل الدويش  352,107,379
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 ت االلكترونية للمقررات عن بعدطالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارا توقيعكشف 
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 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

25.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالرحمن بن هندي بن عبدالرحمن الهندي  361,102,257

26.  
 منتظم  المحاسبة  ابراهيم بن محمد بن عبداهلل الحزيمي  361,102,289

27.  
 منتظم  المحاسبة  ن صالح الجربوععبدالرحمن بن علي ب  362,102,307

28.  
 منتظم  المحاسبة  فيصل بن محمد بن مداهلل العجيمان  361,103,221

29.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالرحمن بن عبداهلل بن عبدالرحمن أبانمي  362,103,631

31.  
 منتظم  المحاسبة  خالد بن خلف بن هزاع شعوى المطيرى  342,106,738

31.  
 منتظم  إدارة األعمال  تركي بن صالح بن خويشان المطيري  362,103,227

32.  
351,104,168 

عبداالله بن علي بن مرعي ال قوت  

 منتظم  إدارة األعمال  القحطاني

33.  
 منتظم  المحاسبة  عبداهلل بن عوض بن ناحي العوني المطيري  352,101,316

34.  
 منتظم  اسبةالمح  راكان بن عبداهلل بن حمود الحربي  371,101,940

35.  
 منتظم  إدارة األعمال  ريان بن احمد بن سعد آل محي العسيري  351,103,939
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 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

36.  
 منتظم  إدارة األعمال  عواض بن مرزوق بن عبدالرحمن الرشيدي  361,103,646

37.  
 منتظم  إدارة األعمال  محمد بن فهد بن محمد الثميري  361,102,313

38.  
 منتظم  إدارة األعمال  بن فهد الصالح فهد بن عبدالعزيز  361,102,829

39.  
 منتظم  المحاسبة  سلطان بن راجح بن السبيق المطيري  371,102,594

41.  
331,104,076 

عبدالرحمن بن عبداهلل بن عبدالعزيز  

 منتظم  اإلدارة المالية  العجيمان
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيع كشف

 SALAM 101كود ورمز املقرر: -املدخل الى الثقافة االسالميةاسم املقرر: 

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 81: 34الى       81: 88  : من الوقت 0/8340/ 80بتاريخ -لالختبار يوم الخميس 

 ( طالب38العدد املسموح به للطالب )

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
342,100,560 

 منتظم  القانون  عبدالعزيز بن سليمان بن غيالن الزيد 

2.  
 منتظم  القانون  عبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن الربيعه  351,102,047

3.  
 منتظم  اإلدارة المالية  عبداهلل بن خالد بن عبداهلل الصقير  341,100,790

4.  
 منتظم  إدارة األعمال  عمير بن ماهر بن عمير العتيبي  372,104,542

5.  
 منتظم  إدارة األعمال  يزيد بن عبداهلل بن فالح القحطاني  372,105,297

6.  
 منتظم  المحاسبة  مشعل بن خالد بن هالل العنزي  361,102,590

7.  
 منتظم  المحاسبة  فهد بن عثمان بن ابراهيم اليوسف  372,102,983

8.  
 منتظم  القانون  ابراهيم بن غانم بن عبدالعزيز الغانم  372,105,431

9.  
 منتظم  المحاسبة  محمد بن عبداهلل بن فيصل الفيصل  361,102,166

11.  
 منتظم  المحاسبة  سلطان بن مهدي بن سلطان الجميلي  351,105,805

11.  
 منتظم  لقانونا  ناصر بن محمد بن ناصر البدري المطيري  331,104,612

12.  
 منتظم  القانون  عادل بن ذيب بن عيد الضبيطي المطيري  351,105,686
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيع كشف

 SALAM 101كود ورمز املقرر: -املدخل الى الثقافة االسالميةاسم املقرر: 

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 81: 34الى       81: 88  : من الوقت 0/8340/ 80بتاريخ -لالختبار يوم الخميس 

 ( طالب38العدد املسموح به للطالب )

2 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

13.  
 منتظم  القانون  محمد بن حسن بن عميش الشهري  362,103,434

14.  
 منتظم  القانون  عبداهلل بن عبدالعزيز بن محمد الحنيطه  362,103,041

 


