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 للمقررات عن بعداالختبارات االلكترونية في ( ملوعد دارة األعمالإطالب كلية ) توقيعكشف 

  MGT 110ورمز املقرر:  كود-االتصالمهارات  املقرر:اسم 

 األعمال إدارة بكلية: – كلية إدارة األعمال املجمعةمعمل  في

 04: 44   الى    04:   00  : من الوقت 8/8448/ 4بتاريخ - األحد لالختبار يوم

 طالب (40)لطالب لسموح به العدد امل

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  فيصل بن ناصر بن محمد الفوزان  372,103,908

3.  
 منتظم  إدارة األعمال  نواف بن حمود بن عبدالعزيز المزيني  371,101,446

4.  
 منتظم  المحاسبة  الوليد بن سليمان بن عبدالرحمن الصعب  361,101,851

5.  
 منتظم  المحاسبة  عبداهلل بن ناصر بن عبداهلل العيسى  361,101,825

6.  
 منتظم  المحاسبة  بسام بن سليمان بن احمد الزيد  361,101,847

7.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالعزيز بن فهد بن احمد الدهمش  361,103,116

8.  
 منتظم  إدارة األعمال  عمر  يحيى  ابراهيم الجمل  372,104,943

9.  
 منتظم  المحاسبة  عمر بن مفرج بن شجاع المطيري  371,102,813

11.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالرحمن بن عبداهلل بن عبدالرحمن السعيد  372,103,040

11.  
 منتظم  إدارة األعمال  حاتم بن منير بن نوار المطيرى  372,103,074

12.  
 منتظم  إدارة األعمال  بجاد بن عبيد بن مبارك العتيبي  372,103,083
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 للمقررات عن بعداالختبارات االلكترونية في ( ملوعد دارة األعمالإطالب كلية ) توقيعكشف 

  MGT 110ورمز املقرر:  كود-االتصالمهارات  املقرر:اسم 

 األعمال إدارة بكلية: – كلية إدارة األعمال املجمعةمعمل  في

 04: 44   الى    04:   00  : من الوقت 8/8448/ 4بتاريخ - األحد لالختبار يوم

 طالب (40)لطالب لسموح به العدد امل

2 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

13.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالعزيز بن عبدالملك بن عبداهلل الشمري  372,103,093

14.  
 منتظم  إدارة األعمال  عائض بن عوض بن سعد المطيري  372,103,133

15.  
 منتظم  إدارة األعمال  ابراهيم بن حمد السلمانحمد بن   372,103,155

16.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبداالله بن خالد بن محمد الشيحه  372,103,168

17.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالرحمن بن محمد بن راشد المطيري  372,103,230

18.  
 تظممن  إدارة األعمال  عبدالعزيز بن نور بن دغيليب العتيبي  372,103,394

19.  
 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

21.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالعزيز بن عادل بن عبدالعزيز اليوسف  372,103,309

22.  
 منتظم  إدارة األعمال  بداهلل بصيصفيصل بن تركي بن ع  372,103,341

23.  
 منتظم  إدارة األعمال  أمجد بن فهد بن عبدالعزيز الشويعر  372,103,371

24.  
 منتظم  إدارة األعمال  عامر بن عياط بن االسود الحربي  372,103,387
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 للمقررات عن بعداالختبارات االلكترونية في ( ملوعد دارة األعمالإطالب كلية ) توقيعكشف 

  MGT 110ورمز املقرر:  كود-االتصالمهارات  املقرر:اسم 

 األعمال إدارة بكلية: – كلية إدارة األعمال املجمعةمعمل  في

 04: 44   الى    04:   00  : من الوقت 8/8448/ 4بتاريخ - األحد لالختبار يوم

 طالب (40)لطالب لسموح به العدد امل

3 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

25.  
 منتظم  إدارة األعمال  وليد بن فهد بن سعد الفهد  372,103,395

26.  
 منتظم  إدارة األعمال  ن بن صويلح بن شارع المطيريسلطا  372,103,404

27.  
 منتظم  إدارة األعمال  خالد بن عطيه بن حاجي المطيري  372,103,474

28.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالعزيز بن زايد بن شريد المطيري  372,103,480

29.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالمحسن بن عباس بن مشحن الدوسري  372,103,485

31.  
 منتظم  إدارة األعمال  فيصل بن محمد بن ابراهيم االمان  372,103,535

31.  
 منتظم  إدارة األعمال  ماجد بن سعد بن سعيدان الجبيري  372,103,558

32.  
 منتظم  إدارة األعمال  غالي بن محمد بن غالي العتيبي  372,103,590

33.  
 منتظم  إدارة األعمال  يمحماس بن دريهم بن شجاع الدوسر  372,103,602

34.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبداهلل بن سالم بن مبارك العوبثاني  372,103,660

35.  
 منتظم  القانون  سعد بن محمد بن سعد الشلوى  372,103,076

36.  
 منتظم  القانون  خالد بن محسن بن حمدان العنزي  372,103,099
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 للمقررات عن بعداالختبارات االلكترونية في ( ملوعد دارة األعمالإطالب كلية ) توقيعكشف 

  MGT 110ورمز املقرر:  كود-االتصالمهارات  املقرر:اسم 

 األعمال إدارة بكلية: – كلية إدارة األعمال املجمعةمعمل  في

 04: 44   الى    04:   00  : من الوقت 8/8448/ 4بتاريخ - األحد لالختبار يوم

 طالب (40)لطالب لسموح به العدد امل

4 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

37.  
 منتظم  القانون  مودمحمد بن خالد بن محمد الح  372,103,157

38.  
 منتظم  القانون  محمد بن سليمان بن محمد الدخيل  372,103,252

39.  
 منتظم  القانون  فهد بن ناصر بن عبداهلل العبداهلل  372,103,265

41.  
 منتظم  القانون  عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز الماضي  372,103,296
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

  MGT 110كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: مهارات االتصال

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 04: 44الى       04:   00: من   الوقت 8/8448/ 4بتاريخ -لالختبار يوم األحد 

 ( طالب40العدد املسموح به للطالب )

1 
 مسؤول التسجيل

 ء التسجيل/تاريخ انها                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
372,103,299 

 منتظم  القانون  عبداهلل بن عبدالعزيز بن عبداللطيف المفرج 

2.  
 منتظم  القانون  عبدالعزيز بن رياض بن عبدالكريم العبدالكريم  372,103,881

3.  
 منتظم  انونالق  عبدالكريم بن عبدالعزيز بن مشارى العبدالكريم  371,102,228

4.  
 منتظم  القانون  مهند بن مطلق بن محمد المطيرى  372,103,433

5.  
 منتظم  القانون  سالم بن فهد بن سالم السويلم  372,103,494

6.  
 منتظم  القانون  انس بن سلمان بن سليمان السلمان  372,103,498

7.  
 منتظم  القانون  اسامه بن عيد بن سمير المخلفي  372,103,506

8.  
 منتظم  القانون  خالد بن عبداهلل بن احمد البريك  372,103,510

9.  
 منتظم  القانون  ابراهيم بن خالد بن حشاش العنزي  372,103,536

11.  
 منتظم  القانون  يزن بن ناصر بن عبدالرحمن الشنيفي  372,103,627

11.  
 ممنتظ  القانون  ابراهيم بن فهد بن ابراهيم السويلم  372,103,630

12.  
 منتظم  القانون  مويد بن احمد بن محمد الركبان  372,104,014
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

  MGT 110كود ورمز املقرر: -اسم املقرر: مهارات االتصال

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 04: 44الى       04:   00: من   الوقت 8/8448/ 4بتاريخ -لالختبار يوم األحد 

 ( طالب40العدد املسموح به للطالب )

2 
 مسؤول التسجيل

 ء التسجيل/تاريخ انها                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

13.  
 منتظم  القانون  سعد بن حمد بن عوض الحربي  371,102,523

14.  
 منتظم  القانون  تركي بن حمد بن تركي العسعوس  371,102,918

15.  
 منتظم  القانون  عبدالكريم بن محمد بن احمد المبارك  372,104,939

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  سلمان  جمال  عبداهلل بوحسين  372,102,990

21.  
 منتظم  المحاسبة  موسى بن خالد بن موسى الحمدان  372,103,031

21.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالعزيز بن عبداهلل بن سعد المفرج  372,103,060

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  عبداهلل بن ناصر بن عيسى العيسى  372,103,140
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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  متعب بن هزاع بن متعب المطيري  372,103,298

28.  
 منتظم  المحاسبة  سعود بن الفي بن سعد الهفتاء  372,103,313

29.  
 منتظم  المحاسبة  نايف بن عناد بن ناصر المطيري  372,103,337

31.  
 منتظم  المحاسبة  عمر بن ابراهيم بن شداد العتيبي  372,103,359

31.  
 منتظم  المحاسبة  محمد بن عماش بن الحميدي العتيبي  372,103,408

32.  
 منتظم  المحاسبة  سلمان بن عطيه بن رزيق المطيري  372,103,419

33.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الباللي  372,103,466

34.  
 منتظم  المحاسبة  هبدان بن عبدالرحمن بن عبداهلل الهبدان  372,103,557

35.  
 نتظمم  المحاسبة  عبداالله بن عثمان بن عبدالعزيز اليوسف  372,103,571

36.  
 منتظم  المحاسبة  راكان بن زيدان بن عضيب العنزي  372,103,588
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 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

37.  
 منتظم  المحاسبة  فيصل بن أحمد بن سليمان الوعالن  372,103,633

38.  
 منتظم  المحاسبة  ابراهيم بن تركي بن تهامي مجرشي  372,103,656

39.  
 منتظم  المحاسبة  خالد بن طالل بن نهاب الشمري  371,102,249

41.  
 منتظم  المحاسبة  محمد بن عبدالرحمن بن محمد الخريجي  371,101,456
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1.  
372,103,215 

 منتظم  المحاسبة  اياد بن احمد بن حمد الثميري 

2.  
 منتظم  المحاسبة  زيد بن ضويحي بن ضاري المطيري  371,102,224

3.  
 منتظم  المحاسبة  فيصل بن عارف بن محمد الشمري  372,104,587

4.  
 منتظم  إدارة األعمال  ر بن عقيل العنزيسلطان بن كسا  372,104,552

5.  
 منتظم  إدارة األعمال  طالل بن مسباح بن ضحوي الشمري  372,104,474

6.  
 منتظم  المحاسبة  مؤيد بن سعيد بن عبداهلل الشهراني  361,103,205

7.  
 منتظم  إدارة األعمال  خالد بن احمد بن ابراهيم الشنيفي  371,101,811

8.  
 منتظم  القانون  أمجد بن عبدالعزيز بن عثمان ابن االمير  371,101,687

9.  
 منتظم  القانون  عبداهلل بن محمد بن سليمان الدخيل  371,102,035

11.  
 منتظم  المحاسبة  خالد بن محارب بن شبيب المطيري  362,103,427

11.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالمجيد بن فليح بن مطني العنزي  362,104,964

12.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالرحمن بن اديهم بن عقيل الظفيري  372,104,482
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13.  
 منتظم  المحاسبة  أحمد  صالح   مصطفى محمد  361,103,831

14.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالرحمن بن عبداهلل بن عبدالرحمن أبانمي  362,103,631

15.  
 منتظم  المحاسبة  عمر بن ناصر بن عبدالرحمن الطحنون  371,101,789

16.  
 منتظم  إدارة األعمال  محمد بن احمد بن عبدالعزيز الدهش  362,105,040

17.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبداهلل بن سعد بن حسين العسيرى  371,101,483

18.  
 منتظم  القانون  بندر بن خالد بن حمدان الشمري  371,103,802

19.  
 منتظم  سبةالمحا  عبداهلل  يحيى  احمد مصارط  361,103,834

21.  
 منتظم  إدارة األعمال  عمير بن ماهر بن عمير العتيبي  372,104,542

21.  
 منتظم  إدارة األعمال  يزيد بن عبداهلل بن فالح القحطاني  372,105,297

22.  
 منتظم  المحاسبة  فهد بن عثمان بن ابراهيم اليوسف  372,102,983

23.  
 منتظم  القانون  ابراهيم بن غانم بن عبدالعزيز الغانم  372,105,431

24.  
 منتظم  القانون  محمد بن نواف بن فواز العنزي  372,103,517
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25.  
 منتظم  المحاسبة  محمد بن عبداهلل بن فيصل الفيصل  361,102,166

26.  
 منتظم  القانون  عبداالله بن حمد بن عبدالرحمن أبانمي  371,102,474

 


