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

  SALAM 310ورمز املقرر:  كود-االسالملنظام االقتصادي في ا املقرر:اسم 

 األعمال إدارة بكلية: – كلية إدارة األعمال املجمعةمعمل  في

 40: 14   الى    40: 00    : من الوقت 8/4148/ 41   بتاريخ- األربعاء يوملالختبار 

 ( طالب10) لطالب لالعدد املسموح به 

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
352,100,612 

 منتظم  إدارة األعمال  حامد بن سعود بن حامد العجوني الرشيدي 

2.  
 منتظم  اإلدارة المالية  خالد بن نواف بن غالب بصيص  341,100,784

3.  
 منتظم  المحاسبة  سعود بن سحيم بن مسعود القحطاني  362,104,987

4.  
 منتظم  المحاسبة  رجيان بن عواد بن رجيان العتيبي  362,104,531

5.  
 منتظم  إدارة األعمال  باسل بن محمد بن كسار العنزي  361,103,565

6.  
 منتظم  المحاسبة  فهد بن مقبل بن مناور المشرافي المطيري  341,100,464

7.  
 تظممن  إدارة األعمال  يزيد بن سالم بن سفر المطيري  372,102,989

8.  
 منتظم  القانون  محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سنان  372,103,235

9.  
342,100,783 

طالل بن متعب بن الحميدي البديري  

 منتظم  القانون  المطيري

11.  
 منتظم  المحاسبة  محمد بن مبارك بن محمد القحطاني  431,320,183

11.  
 منتظم  القانون  فيريضيف اهلل بن اليذ بن شاهر  الظ  332,110,441
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 للمقررات عن بعداالختبارات االلكترونية في ( ملوعد إدارة األعمالطالب كلية ) توقيعكشف 

  SALAM 310ورمز املقرر:  كود-االسالملنظام االقتصادي في ا املقرر:اسم 

 األعمال إدارة بكلية: – كلية إدارة األعمال املجمعةمعمل  في

 40: 14   الى    40: 00    : من الوقت 8/4148/ 41   بتاريخ- األربعاء يوملالختبار 

 ( طالب10) لطالب لالعدد املسموح به 

2 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

12.  
 منتظم  القانون  عبدالرحمن بن بدر بن عبداهلل الحسيني  331,103,849

13.  
 منتظم  القانون  محمد بن عثمان بن شايع الحقيل  331,103,861

14.  
 منتظم  القانون  ابراهيم بن محمد بن ابراهيم السماعيل  332,111,568

15.  
 منتظم  المحاسبة  هلل الشويعرنايف بن سليمان بن عبدا  341,101,113

16.  
 منتظم  المحاسبة  فيصل بن محمد بن راشد الغريب  331,103,213

17.  
 منتظم  المحاسبة  احمد بن ممدوح بن غريب المعداني الظفيري  341,105,962

18.  
 منتظم  المحاسبة  محمد بن ضيف اهلل بن محمد الزهراني  332,111,209

19.  
 منتظم  المحاسبة  ي بن عبداهلل الظفيريفهد بن ثوين  332,111,037

21.  
 منتظم  إدارة األعمال  سعود بن سعد بن شبيب السهلي  371,103,982

21.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبداهلل بن فالح بن عبداهلل المطيري  371,101,577

22.  
 منتظم  المحاسبة  يوسف بن محمد بن حمد المشاري  362,103,946

23.  
 منتظم  اإلدارة المالية  ح بن عبدالرحمن بن الصعب التويجريصال  331,103,223
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 للمقررات عن بعداالختبارات االلكترونية في ( ملوعد إدارة األعمالطالب كلية ) توقيعكشف 

  SALAM 310ورمز املقرر:  كود-االسالملنظام االقتصادي في ا املقرر:اسم 

 األعمال إدارة بكلية: – كلية إدارة األعمال املجمعةمعمل  في

 40: 14   الى    40: 00    : من الوقت 8/4148/ 41   بتاريخ- األربعاء يوملالختبار 

 ( طالب10) لطالب لالعدد املسموح به 

3 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

24.  
 منتظم  اإلدارة المالية  ماجد بن عايض بن هاجد المطيري  331,103,233

25.  
 منتظم  اإلدارة المالية  مشعل بن عوض بن هاجد المطيري  331,103,234

26.  
 ممنتظ  القانون  ناصر بن عبداهلل بن فائز العتيبي  361,102,252

27.  
 منتظم  القانون  تركي بن سلمان بن عايد العنزي  361,102,259

28.  
 منتظم  القانون  فهد بن عبيد بن سويد الرشيدي  361,103,231

29.  
 منتظم  القانون  ابراهيم بن محمد بن سليمان البريه  361,102,209

31.  
 منتظم  القانون  فيصل بن منصور بن عمر السليم  371,101,958

31.  
 منتظم  القانون  مشاري بن سعد بن عائض المطيري  371,102,102

32.  
 منتظم  المحاسبة  بنيان بن سالم بن صالح الرشيدي  361,102,198

33.  
352,106,019 

عبداهلل بن عايض بن محمد الصعيري  

 منتظم  المحاسبة  المطيري

34.  
 منسحب  المحاسبة  سعد بن عبداهلل بن عبدالعزيز السهو  331,104,587
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 للمقررات عن بعداالختبارات االلكترونية في ( ملوعد إدارة األعمالطالب كلية ) توقيعكشف 

  SALAM 310ورمز املقرر:  كود-االسالملنظام االقتصادي في ا املقرر:اسم 

 األعمال إدارة بكلية: – كلية إدارة األعمال املجمعةمعمل  في

 40: 14   الى    40: 00    : من الوقت 8/4148/ 41   بتاريخ- األربعاء يوملالختبار 

 ( طالب10) لطالب لالعدد املسموح به 

4 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

35.  
 منسحب  المحاسبة  عبدالمجيد بن ناصر بن عبداهلل الهاللي  331,104,598

36.  
 منتظم  المحاسبة  أحمد بن بندر بن عبدالرزاق الشيحه  351,101,305

37.  
342,100,793 

فهد بن مرزوق بن عبدالرحمن العجرمي  

 منتظم  القانون  الرشيدي

38.  
 منتظم  القانون  يعبداهلل بن سالم بن محمد الصيعر  332,111,557

39.  
 منتظم  القانون  تركي بن خالد بن يوسف المقبل  362,102,241

41.  
 منتظم  القانون  راكان بن سالمه بن راكان الظفيري  362,104,009
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 االلكترونية للمقررات عن بعد طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات توقيعكشف 

  SALAM 103كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: النظام االقتصادي في االسالم

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 01: 14الى       01: 00: من     الوقت 8/4148/ 41بتاريخ   -لالختبار يوم األربعاء 

 ( طالب10ب ) العدد املسموح به للطال 

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
371,102,736 

 منتظم  القانون  محمد بن دويلي بن دليل الرشيدي 

2.  
351,100,645 

عبدالرحمن بن عوض بن عواض القالدي  

 منتظم  القانون  الرشيدي

3.  
 منتظم  القانون  مشاري بن خالد بن محمد الميموني المطيري  352,100,589

4.  
 منتظم  القانون  تركي بن محمد بن عايد الظفيري  361,104,043

5.  
 منتظم  القانون  مهند بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن أبانمي  361,101,881

6.  
 منتظم  القانون  احمد بن عبدالكريم بن محمد الزميلي  352,107,291

7.  
 منتظم  القانون  مشعل بن مفلح بن عبداهلل الجهمي  342,107,184

8.  
 منتظم  القانون  حمد بن حسن بن نوبان المطيري  362,102,221

9.  
 منتظم  القانون  محمد بن ناصر بن براهيم العريج  362,102,243

11.  
 منتظم  القانون  عبدالمجيد بن فالح بن عبيد الهفتاء  351,101,314

11.  
 منتظم  القانون  عبدالرحمن بن ندى بن عايد الظفيري  371,102,308
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 االلكترونية للمقررات عن بعد طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات توقيعكشف 

  SALAM 103كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: النظام االقتصادي في االسالم

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 01: 14الى       01: 00: من     الوقت 8/4148/ 41بتاريخ   -لالختبار يوم األربعاء 

 ( طالب10ب ) العدد املسموح به للطال 

2 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

12.  
 منتظم  القانون  عمر بن عبدالعزيز بن علي الناصر  371,103,803

13.  
 منتظم  المحاسبة  محمد بن عليان بن عايض الحربي  331,104,133

14.  
 منتظم  المحاسبة  احمد بن ضيف اهلل بن سعيد الزهراني  341,100,330

15.  
 منتظم  المحاسبة  ناصر بن فايز بن فريح الشمالني العنزي  341,105,833

16.  
 منتظم  المحاسبة  فيصل بن عثمان بن عبدالعزيز العيبان  361,102,274

17.  
351,101,335 

بدر بن بعيجان بن مرزوق العجرمي  

 منتظم  المحاسبة  الرشيدي

18.  
 منتظم  المحاسبة  تركي بن شباب بن نائف المهيمزي الرشيدي  351,101,740

19.  
 منتظم  إدارة األعمال  المطيري عبدالملك بن دخيل اهلل بن عيد  361,102,227

21.  
 منتظم  المحاسبة  يوسف بن عبداهلل بن محمد العثمان  341,101,665

21.  
 منتظم  المحاسبة  وائل بن وراد بن شطي العنزي  341,101,947

22.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالرحمن بن هليل بن مجزع العنزي  361,103,039
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 االلكترونية للمقررات عن بعد طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات توقيعكشف 

  SALAM 103كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: النظام االقتصادي في االسالم

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 01: 14الى       01: 00: من     الوقت 8/4148/ 41بتاريخ   -لالختبار يوم األربعاء 

 ( طالب10ب ) العدد املسموح به للطال 

3 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

23.  
 منتظم  المحاسبة  ابراهيم الثميري محمد بن عبداهلل بن  351,101,951

24.  
 منتظم  المحاسبة  خالد بن عطااهلل بن حميد المطيري  361,102,318

25.  
 منتظم  المحاسبة  غزاي بن ناحي بن نخيالن العوني المطيري  352,101,092

26.  
 منتظم  إدارة األعمال  علي بن عوض بن دليم القحطاني  361,103,440

27.  
 منتظم  إدارة األعمال  بن احمد بن علي الصنع اهلل سطام  351,100,593

28.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالرحمن بن زيد بن عبدالرحمن الشلهوب  351,106,273

29.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالعزيز بن مرشد بن ابراهيم المرشد  362,103,215

31.  
 منسحب  إدارة األعمال  تركي بن فايز بن ناصر الفايز  362,103,222

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

32.  
 منتظم  المحاسبة  معاذ بن حمود بن صالح الغميز  361,103,401

33.  
332,101,866 

عبدالعزيز بن مطلق بن سعود آل طويران  

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

  SALAM 103كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: النظام االقتصادي في االسالم

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 01: 14الى       01: 00: من     الوقت 8/4148/ 41بتاريخ   -لالختبار يوم األربعاء 

 ( طالب10ب ) العدد املسموح به للطال 
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 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

34.  
 منتظم  المحاسبة  د بن شطى  العنزيسلطان بن ورا  342,106,795

35.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز البرغش  332,111,098

36.  
 منتظم  إدارة األعمال  مهند بن عيضه بن بخيت الدهيسي المالكي  351,101,462

37.  
 منتظم  إدارة األعمال  خالد بن عوض بن نايف الرشيدي  362,102,234

38.  
 منتظم  إدارة األعمال  فهد بن احمد بن حسن العوله  361,102,305

39.  
 منتظم  المحاسبة  طارق بن عوض بن خليف الرشيدي  371,102,693

41.  
 منتظم  اإلدارة المالية  شبيب بن مرزوق بن شبيب العتيبي  332,110,452
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  ب ليي  إدارة  رعأمال(  وموم  ي  رخاتبالةر  رخاكترونيي  كياررةر  م  عد طلا توقيعكشف 

ا SALAM 103كوا نةمز رومررة: -رسم رومررة: ركنظلم رخاقبصلاي ي  رخاسلم

ابكيي : دارة  رعأمال( – ي  مدال ليي  دارة  رعأمال( رومجاد 

ا00: 10رلى       00: 00: م      ركوقت 8/4148/ 41ببلةيخ   -كلتبالة يوم رعأةبدلء 

   طلكب10ركد ا رومساوح به كيطل ب إ 

 

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
341,101,997 

 منتظم  اإلدارة المالية  عبداهلل بن احمد بن ناصر التويجري 

2.  
 منتظم  القانون  عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل  361,103,744

3.  
 ظممنت  القانون  عبدالرحمن بن دواس بن ثامر الدعجانى  362,102,268

4.  
 منتظم  القانون  محمد بن حمود بن مطخان العنزي  332,110,359

5.  
 منتظم  القانون  عبدالمجيد بن سعد بن سبيل الجميلي  352,104,551

6.  
 منتظم  المحاسبة  أحمد بن محمد بن سليمان المجلي  341,101,214

7.  
341,100,440 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن  

 منتظم  المحاسبة  طيريالسعدوني الم

8.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالملك بن عبدالرحمن بن محمد  بن مشرف  341,105,969

9.  
 منتظم  المحاسبة  أحمد بن ناصر بن سعد الربيع  362,102,280

11.  
 منتظم  المحاسبة  أحمد بن توفيق بن محمد العسكر  351,101,329

11.  
 منتظم  المحاسبة  الزامل عبدالرحمن بن سعد بن محمد  352,105,621
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  ب ليي  إدارة  رعأمال(  وموم  ي  رخاتبالةر  رخاكترونيي  كياررةر  م  عد طلا توقيعكشف 

ا SALAM 103كوا نةمز رومررة: -رسم رومررة: ركنظلم رخاقبصلاي ي  رخاسلم

ابكيي : دارة  رعأمال( – ي  مدال ليي  دارة  رعأمال( رومجاد 
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 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

12.  
 منتظم  المحاسبة  فهيد بن عوجان بن محمد المطيري  362,104,805

13.  
 منتظم  المحاسبة  عبداهلل  يحيى  احمد مصارط  361,103,834

14.  
 منتظم  المحاسبة  أحمد بن عائض بن عبداهلل العلوي الحربي  352,105,913

15.  
 منتظم  القانون  د المليفيخالد بن ابراهيم بن محم  351,101,108

16.  
 منتظم  المحاسبة  سلطان بن مهدي بن سلطان الجميلي  351,105,805

17.  
 منتظم  القانون  صديان بن محمد بن كابد الشمري  361,102,441

18.  
 منتظم  المحاسبة  صالح بن علي بن عبدالكريم الغزي  362,104,893

19.  
 منتظم  إدارة األعمال  لعنزيفهد بن زيد بن عبدالهادي ا  362,102,319

21.  
 منتظم  إدارة األعمال  فيصل بن عبداهلل بن دليم القحطاني  361,103,438

21.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبداهلل بن عبدالعزيز بن سلطان المعجل  351,101,254

22.  
 منتظم  القانون  احمد بن سعود بن عبدالعزيز العسيالن  332,111,214
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ا SALAM 103كوا نةمز رومررة: -رسم رومررة: ركنظلم رخاقبصلاي ي  رخاسلم

ابكيي : دارة  رعأمال( – ي  مدال ليي  دارة  رعأمال( رومجاد 

ا00: 10رلى       00: 00: م      ركوقت 8/4148/ 41ببلةيخ   -كلتبالة يوم رعأةبدلء 

   طلكب10ركد ا رومساوح به كيطل ب إ 

 

3 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

23.  
 منتظم  القانون  يزيد بن ناصر بن هادي الذويبي الحربي  342,101,477

24.  
 منتظم  القانون  بدر بن بجاد بن جعيثن المطيري  361,102,204

25.  
 منتظم  إدارة األعمال  نواف بن سلطان بن حمد بن بتأل الحربي  351,101,501

26.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالرحمن بن ابراهيم بن احمد العمار  352,100,507

27.  
 منتظم  إدارة األعمال  جراح بن غربي بن سعد الظفيري  361,102,290

28.  
 منتظم  القانون  خالد بن عيد بن معاود الصعير المطيري  341,101,798

29.  
 منتظم  القانون  مشاري بن فهد بن مرزوق العقيل البعيجي  351,105,618

31.  
 منتظم  القانون  لمحلسيعبدالمجيد بن صنيتان بن صنهات ا  351,101,275

31.  
 منتظم  القانون  عمر بن عبدالعزيز بن عبداهلل الكنهل  352,102,082

32.  
 منتظم  القانون  عبداهلل بن عبدالرحمن بن عوض الشمراني  351,101,366

33.  
 منتظم  القانون  مراد بن علي بن محمد ال سعيد الكثيري  351,101,523

 


