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

  ARAB 103ورمز املقرر:  كود-العربيالتحرير  املقرر:اسم 

 األعمال إدارة بكلية: – كلية إدارة األعمال املجمعةمعمل  في

 10:  34 الى 10: 00: من الوقت 31/8/3318بتاريخ - الثالثاء لالختبار يوم

 ( طالب  30   لطالب )لالعدد املسموح به 

1 
 لتسجيلمسؤول ا

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
371,102,514 

 منتظم  المحاسبة  عبداهلل بن عبدالمجيد بن براهيم السيف 

2.  
352,106,187 

مرزوق بن الحويلي بن مسحل الميموني  

 منتظم  المحاسبة  المطيري

3.  
 منتظم  اإلدارة المالية  خالد بن حمود بن حسن المطيري  341,100,586

4.  
 منتظم  القانون  عبدالهادي بن فرحان بن خلف الشمري  372,105,416

5.  
 منتظم  القانون  محمد بن مطر بن فهد الشمري  361,103,444

6.  
 منتظم  المحاسبة  عبداهلل بن عثمان بن عبداهلل العثمان  372,103,597

7.  
 ظممنت  إدارة األعمال  خالد بن فهيد بن بدر المطيري  342,100,850

8.  
 منتظم  المحاسبة  فيصل بن فهيد بن عبكي الشمري  372,105,348

9.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبداهلل بن سالم بن مبارك العوبثاني  372,103,660

11.  
 منتظم  القانون  طالل بن متعب بن الحميدي البديري المطيري  342,100,783

11.  
 منتظم  المحاسبة  يمؤيد بن سعيد بن عبداهلل الشهران  361,103,205
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 للمقررات عن بعداالختبارات االلكترونية في ( ملوعد إدارة األعمالطالب كلية ) توقيعكشف 

  ARAB 103ورمز املقرر:  كود-العربيالتحرير  املقرر:اسم 

 األعمال إدارة بكلية: – كلية إدارة األعمال املجمعةمعمل  في

 10:  34 الى 10: 00: من الوقت 31/8/3318بتاريخ - الثالثاء لالختبار يوم

 ( طالب  30   لطالب )لالعدد املسموح به 

2 
 لتسجيلمسؤول ا

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

12.  
 منتظم  القانون  حسام بن هالل بن صالح القميشي المطيري  331,104,455

13.  
 منتظم  القانون  فيصل  عبيد  عودة نزال  332,111,279

14.  
 منتظم  القانون  خالد بن حمدان بن سعود المطيري  332,111,056

15.  
 منتظم  القانون  يسعود بن مشعل بن عايش الظويفري المطير  332,101,824

16.  
 منتظم  القانون  نايف بن عبداهلل بن سرداح الجبري الخالدي  341,101,508

17.  
 منتظم  المحاسبة  سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان التويجري  332,111,395

18.  
 منتظم  المحاسبة  نايف بن سليمان بن عبداهلل الشويعر  341,101,113

19.  
 منتظم  المحاسبة  د بن راشد الغريبفيصل بن محم  331,103,213

21.  
 منتظم  المحاسبة  علي بن حبيش بن علي الخرجي  331,103,315

21.  
 منتظم  المحاسبة  طارق بن نايف بن خليف الشمري  332,111,472

22.  
 منتظم  إدارة األعمال  معاذ بن حمد بن سعد السويد  351,100,503

23.  
 منتظم  إدارة األعمال  الزهرانييوسف بن احمد بن جمعان   371,101,507
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 للمقررات عن بعداالختبارات االلكترونية في ( ملوعد إدارة األعمالطالب كلية ) توقيعكشف 

  ARAB 103ورمز املقرر:  كود-العربيالتحرير  املقرر:اسم 

 األعمال إدارة بكلية: – كلية إدارة األعمال املجمعةمعمل  في

 10:  34 الى 10: 00: من الوقت 31/8/3318بتاريخ - الثالثاء لالختبار يوم

 ( طالب  30   لطالب )لالعدد املسموح به 

3 
 لتسجيلمسؤول ا

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

24.  
 منتظم  إدارة األعمال  عزيز بن غازي بن شداد المطيرى  371,101,611

25.  
 منتظم  إدارة األعمال  هاجد بن عوض بن هاجد المطيري  371,101,932

26.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبداالله بن سليمان بن ناصر الطيار  371,102,273

27.  
 منتظم  إدارة األعمال  بن عبدالعزيز بن ابراهيم الزويد خالد  371,102,309

28.  
 منتظم  إدارة األعمال  احمد بن مفلح بن اغالب المطيرى  371,102,336

29.  
 منتظم  إدارة األعمال  محمد بن فايز بن محمد المطيري  371,102,341

31.  
 ظممنت  اإلدارة المالية  علي بن عبداهلل بن راضي العنزي  332,111,081

31.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبداهلل بن فالح بن عبيد الهفتاء  371,102,605

32.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالعزيز بن ربيعه بن محمد الربيعه  371,103,936

33.  
 منتظم  القانون  مشارى بن عبداهلل بن عبداللطيف الحميدي  361,101,748

34.  
 منتظم  القانون  ريبدر بن عقيل بن عنز المطي  361,102,267

35.  
 منتظم  القانون  أحمد بن فهد بن عبدالرحمن الضاحي  371,102,875
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 للمقررات عن بعداالختبارات االلكترونية في ( ملوعد إدارة األعمالطالب كلية ) توقيعكشف 

  ARAB 103ورمز املقرر:  كود-العربيالتحرير  املقرر:اسم 

 األعمال إدارة بكلية: – كلية إدارة األعمال املجمعةمعمل  في

 10:  34 الى 10: 00: من الوقت 31/8/3318بتاريخ - الثالثاء لالختبار يوم

 ( طالب  30   لطالب )لالعدد املسموح به 

4 
 لتسجيلمسؤول ا

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

36.  
 منتظم  القانون  عبداهلل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المتعب  371,101,486

37.  
 منتظم  القانون  علي بن بريك بن سالم الشهري  371,101,521

38.  
 منتظم  القانون  يريمشاري بن سعد بن عائض المط  371,102,102

39.  
 منتظم  المحاسبة  عمر بن علي بن ضيف  اهلل المطيري  371,102,859

41.  
 منتظم  القانون  عبداهلل بن عبدالعزيز بن عثمان العنقري  371,102,545
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

  ARAB 103كود ورمز املقرر: -املقرر: التحرير العربي اسم

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 03:  34الى  03: 00: من الوقت 31/8/3318بتاريخ -لالختبار يوم الثالثاء 

 ( طالب  30العدد املسموح به للطالب )   

 

1 
 سجيلمسؤول الت

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
371,102,561 

 منتظم  القانون  تركي بن محمد بن احمد النخيالن 

2.  
 منتظم  القانون  علي بن محمد بن علي السعدوني  371,102,727

3.  
 منتظم  المحاسبة  مشاري بن سرداح بن محمد الخالدي  352,107,293

4.  
 منتظم  المحاسبة  دالعزيز بن عثمان الريسرائد بن عب  371,101,874

5.  
 منتظم  المحاسبة  زايد بن خليوي بن زايد المطيري  371,101,989

6.  
 منتظم  المحاسبة  أحمد بن مرزوق بن ابراهيم الشاطري  371,102,284

7.  
 منتظم  المحاسبة  تركي بن جابر بن تركي الظفيري  371,102,329

8.  
 منتظم  القانون  صوربن بن ناصر المويجدحمد بن من  342,100,406

9.  
 منتظم  القانون  بريكان بن بندر بن بريكان المطيري  332,111,247

11.  
 منتظم  القانون  عبدالسالم بن سليمان بن محمد المحارب  361,102,238

11.  
 منتظم  القانون  تركي بن خالد بن يوسف المقبل  362,102,241



 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 

  ARAB 103كود ورمز املقرر: -املقرر: التحرير العربي اسم

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 03:  34الى  03: 00: من الوقت 31/8/3318بتاريخ -لالختبار يوم الثالثاء 

 ( طالب  30العدد املسموح به للطالب )   

 

2 
 سجيلمسؤول الت

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

12.  
 منتظم  القانون  ويلي بن دليل الرشيديمحمد بن د  371,102,736

13.  
 منتظم  القانون  خالد بن محمد بن احمد العمر  351,101,265

14.  
 منتظم  القانون  ناصر بن عثمان بن ناصر التويجري  351,101,259

15.  
 منتظم  القانون  ياسر بن حميدي بن دعيدش العنزي  361,103,214

16.  
 منتظم  القانون  هلل بن عبد الرحمن الحيدرعبد العزيز بن عبد ا  352,103,918

17.  
 منتظم  القانون  عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز المزيني  362,104,063

18.  
 منتظم  القانون  محمد بن ناصر بن براهيم العريج  362,102,243

19.  
 منتظم  المحاسبة  عمر بن محمد بن محياء المطيري  332,110,309

21.  
 منتظم  المحاسبة  لعزيز بن نشاء بن محارب الحربيعبدا  332,101,546

21.  
 منتظم  المحاسبة  ابراهيم بن محمد بن عبداهلل الحزيمي  361,102,289

22.  
 منتظم  المحاسبة  ابراهيم بن عبداهلل بن محمد السبيعي العنزي  352,106,004



 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 

  ARAB 103كود ورمز املقرر: -املقرر: التحرير العربي اسم

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 03:  34الى  03: 00: من الوقت 31/8/3318بتاريخ -لالختبار يوم الثالثاء 

 ( طالب  30العدد املسموح به للطالب )   

 

3 
 سجيلمسؤول الت

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

23.  
 نتظمم  المحاسبة  يوسف بن غازي بن يوسف العيباني المطيري  351,100,927

24.  
 منتظم  المحاسبة  معاذ بن فرج بن حاكم الشمري  362,103,233

25.  
 منتظم  المحاسبة  تركي بن شباب بن نائف المهيمزي الرشيدي  351,101,740

26.  
 منتظم  إدارة األعمال  نايف بن منيف بن نايف البديري  362,102,206

27.  
 منتظم  ألعمالإدارة ا  يزيد بن محمد بن فهاد المطيري  361,102,266

28.  
 منتظم  إدارة األعمال  ايوب بن عبداهلل بن ابراهيم الحسيني  362,102,276

29.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبداهلل بن علي بن راضي العنزي  361,102,278

31.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالرحمن بن مضحي بن جدعان المطيري  361,102,288

31.  
 منتظم  المحاسبة  بن محمد صقيرمعتز بن علي   352,101,391

32.  
 منتظم  إدارة األعمال  عليان بن حمود بن سويد الرشيدي  362,102,291

33.  
 منتظم  إدارة األعمال  سلمان بن ظاهر بن راضي العنزي  361,102,299
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

  ARAB 103كود ورمز املقرر: -املقرر: التحرير العربي اسم

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 03:  34الى  03: 00: من الوقت 31/8/3318بتاريخ -لالختبار يوم الثالثاء 

 ( طالب  30العدد املسموح به للطالب )   

 

4 
 سجيلمسؤول الت

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

34.  
351,100,977 

عبد العزيز بن ذياب بن ثايب الظويفري  

 منتظم  إدارة األعمال  المطيري

35.  
 منتظم  إدارة األعمال  ابراهيم بن عثمان بن شايع الحقيل  361,103,229

36.  
 منتظم  إدارة األعمال  محمد بن خالد بن محمد الجاراهلل  352,106,236

37.  
 منتظم  المحاسبة  عبداهلل بن عوض بن ناحي العوني المطيري  352,101,316

38.  
 منتظم  بةالمحاس  ابراهيم بن علي بن منصور المنصور  371,102,965

39.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالرحمن بن سلطان بن حماد الريس  371,101,679

41.  
 منتظم  إدارة األعمال  عادل بن عبداهلل بن عذال البشري الحربي  352,103,863
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 دارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعدطالب كلية )إ توقيعكشف 

  ARAB 103كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: التحرير العربي

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 00:  30الى  00: 00: من الوقت 31/8/3318بتاريخ -لالختبار يوم الثالثاء 

 ( طالب  30به للطالب )    العدد املسموح

 

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
362,103,060 

 منتظم  إدارة األعمال  ابراهيم بن صالح بن ابراهيم البليطيح 

2.  
 منتظم  إدارة األعمال  خالد بن عوض بن نايف الرشيدي  362,102,234

3.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالرحمن بن شعوف بن عبدالرحمن العيباني  362,102,246

4.  
 منتظم  إدارة األعمال  فهد بن احمد بن حسن العوله  361,102,305

5.  
 منتظم  إدارة األعمال  محمد بن فهد بن محمد الثميري  361,102,313

6.  
 منتظم  القانون  عايد  بن عبيد بن مطير الشمري  372,105,371

7.  
 منتظم  المحاسبة  سلطان بن راجح بن السبيق المطيري  371,102,594

8.  
 منتظم  المحاسبة  طارق بن عوض بن خليف الرشيدي  371,102,693

9.  
 منتظم  اإلدارة المالية  هادي بن محمد بن سعد السهلي  331,103,310

11.  
 منتظم  اإلدارة المالية  عبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن الشيحه  331,104,243

11.  
 منتظم  اإلدارة المالية  احمد بن سليمان بن احمد العمار  331,104,260
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 دارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعدطالب كلية )إ توقيعكشف 

  ARAB 103كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: التحرير العربي

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 00:  30الى  00: 00: من الوقت 31/8/3318بتاريخ -لالختبار يوم الثالثاء 

 ( طالب  30به للطالب )    العدد املسموح

 

2 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

12.  
 منتظم  اإلدارة المالية  سعد بن مزعل بن حمود البديري  332,111,045

13.  
 منتظم  اإلدارة المالية  سيف بن حمود بن فرج الرشيد العنزي  341,101,181

14.  
 منتظم  اإلدارة المالية  عبدالكريم بن الشامي بن رافع الفدعاني العنزي  341,105,713

15.  
 منتظم  القانون  عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل  361,103,744

16.  
 منتظم  القانون  عبدالرحمن بن دواس بن ثامر الدعجانى  362,102,268

17.  
 منتظم  القانون  نواف بن عوض بن ناصر المطيري  341,101,765

18.  
352,100,524 

عبدالملك بن عبدالعالي بن سلطان اليابسي  

 منتظم  القانون  ريالمطي

19.  
 منتظم  القانون  عبدالرحمن بن حزام بن بجاد السبهان المطيري  351,101,828

21.  
 منتظم  القانون  ريان بن نافع بن عذبي المعلومي الظفيري  352,105,918

21.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالرحمن بن احمد بن عبدالعزيز الدهش  361,102,214

22.  
 منتظم  المحاسبة  خالد بن محمد اليوسف محمد بن  361,102,236
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 دارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعدطالب كلية )إ توقيعكشف 

  ARAB 103كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: التحرير العربي

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 00:  30الى  00: 00: من الوقت 31/8/3318بتاريخ -لالختبار يوم الثالثاء 

 ( طالب  30به للطالب )    العدد املسموح

 

3 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

23.  
 منتظم  المحاسبة  ابراهيم بن عثمان بن ابراهيم اليوسف  361,102,283

24.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالمحسن بن صالح بن عبدالمحسن بن حسن  362,103,704

25.  
 منتظم  المحاسبة  فهد بن محمد بن عبدالعزيز الزامل  331,106,570

26.  
 منتظم  المحاسبة  مهند بن مترك بن عبداهلل الدوسري  352,104,433

27.  
 منتظم  المحاسبة  عبداهلل بن عبدالمحسن بن محمد الصدي  351,101,068

28.  
 منتظم  المحاسبة  وائل بن عوض بن مسفر المطيري  331,104,463

29.  
 منتظم  المحاسبة  فالح بن ناصر بن مسلط السهلي  361,103,218

31.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالعزيز بن حمد بن سعد الحسين  351,106,259

31.  
 منتظم  المحاسبة  عمر بن عويض بن رجاء البيضاني الحربي  351,104,532

32.  
 منتظم  المحاسبة  عثمان بن عبداهلل بن عبدالعزيز الحقيل  351,101,333

33.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالكريم بن ناهي بن عيد المطيري  361,102,270
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 دارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعدطالب كلية )إ توقيعكشف 

  ARAB 103كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: التحرير العربي

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 00:  30الى  00: 00: من الوقت 31/8/3318بتاريخ -لالختبار يوم الثالثاء 

 ( طالب  30به للطالب )    العدد املسموح

 

4 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

34.  
 منتظم  المحاسبة  أحمد بن عائض بن عبداهلل العلوي الحربي  352,105,913

35.  
 منتظم  المحاسبة  مشاري بن شويط بن سعود السبيعي  371,102,366

36.  
 منتظم  القانون  نواف بن فهد بن عبداهلل المفرج  361,101,865

37.  
 تظممن  إدارة األعمال  محمد بن خالد بن محمد الشالش  362,102,242

38.  
 منتظم  إدارة األعمال  حمد بن عسعوس بن ابراهيم العسعوس  362,103,430

39.  
 منتظم  إدارة األعمال  طالل بن حمدان بن طلق العجرمي الرشيدي  351,101,084

41.  
 منتظم  إدارة األعمال  أيوب بن شعيب بن فرحان الرشيدي  362,105,153
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيع كشف

  ARAB 103كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: التحرير العربي

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 00:  34الى  00: 00: من الوقت 31/8/3318بتاريخ -لالختبار يوم الثالثاء 

 ( طالب  30العدد املسموح به للطالب )   

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
352,101,475 

 منتظم  إدارة األعمال  سعد بن ابراهيم بن عبدالعزيز المجحد 

2.  
 منتظم  إدارة األعمال  محمد بن صالح بن عويد العنزي  361,102,968

3.  
 منتظم  القانون  محمود بن مرزوق بن محمود العمري الخالدي  341,101,094

4.  
 منتظم  القانون  معاذ بن مساعد بن صالح الجنوبي  331,103,857

5.  
 منتظم  القانون  حمدان بن حبشي بن عبداهلل العنزي  331,104,747

6.  
 منتظم  القانون  خالد بن فهيد بن علي العوني المطيري  341,100,827

7.  
 منتظم  القانون  ضاري بن سعد بن ظاهر الظفيري  361,102,239

8.  
 منتظم  القانون  متعب بن لطيف بن كفاش الشمري  361,102,269

9.  
 منتظم  القانون  عبدالمجيد بن دغمي بن عبداهلل الحربي  362,102,328

11.  
 منتظم  إدارة األعمال  عيسي بن فهد بن عمر العجرمي الرشيدي  352,106,198

11.  
 منتظم  إدارة األعمال  مضر  عبد المطلب  عثمان موسى  352,107,505

12.  
 منتظم  إدارة األعمال  جراح بن غربي بن سعد الظفيري  361,102,290
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيع كشف

  ARAB 103كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: التحرير العربي

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 00:  34الى  00: 00: من الوقت 31/8/3318بتاريخ -لالختبار يوم الثالثاء 

 ( طالب  30العدد املسموح به للطالب )   

2 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

13.  
 منتظم  إدارة األعمال  محمد بن صالح بن محمد النودل  362,104,727

14.  
 منتظم  القانون  عادل بن ذيب بن عيد الضبيطي المطيري  351,105,686

15.  
 منتظم  القانون  محمد بن حسن بن عميش الشهري  362,103,434

16.  
 منتظم  القانون  عبداالله بن علي بن عبداهلل الخضران الشهراني  352,104,365

17.  
 منتظم  القانون  مشاري بن فهد بن مرزوق العقيل البعيجي  351,105,618

18.  
 منتظم  القانون  سعود بن عبداهلل بن فهيد العنزى  361,102,273

 


