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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 MGT 110كود ورمز املقرر: -مهارات االتصالاسم املقرر: 

 األعمال إدارةبكلية:  – بالزلفيمعمل كلية إدارة األعمال  في

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

 ( طالب40العدد املسموح به للطالب )

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
371,102,795 

 منتظم  إدارة األعمال   خالد بن مساعد بن عبدالعزيز الرومي 

2.  
 منتظم  المحاسبة   مشاري بن عبدالرحمن بن حمد المشاري  371,103,972

3.  
 منتظم  القانون   عبداهلل بن ناصر بن محمد السهلي  372,105,362

4.  
 منتظم  المحاسبة   محمد بن علي بن محمد الخنيني  371,102,705

5.  
 منتظم  إدارة األعمال   عبدالملك بن صالح بن عبدالرزاق المسعود  372,103,046

6.  
 منتظم  إدارة األعمال   فوزان بن عقيل بن عبداهلل العقيل  372,103,056

7.  
 منتظم  األعمال إدارة   عبداهلل بن علي بن مساعد الحمد  372,103,071

8.  
 منتظم  إدارة األعمال   عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الفهيد  372,103,106

9.  
 منتظم  إدارة األعمال   مساعد بن سلطان بن عبداهلل المدبل  372,103,156

11.  
 منتظم  إدارة األعمال   عبدالعزيز بن محمد بن دخيل الفهيد  372,103,163

11.  
 منتظم  إدارة األعمال   ب بن سليمان بن ابراهيم الطريقيايو  372,103,251

12.  
 منتظم  إدارة األعمال   مشعل بن مفلح بن دخيل الدوسري  372,103,282
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 للمقررات عن بعداالختبارات االلكترونية طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في  توقيعكشف 

 MGT 110كود ورمز املقرر: -مهارات االتصالاسم املقرر: 

 األعمال إدارةبكلية:  – بالزلفيمعمل كلية إدارة األعمال  في

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

 ( طالب40العدد املسموح به للطالب )

2 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

13.  
 منتظم  إدارة األعمال   محمد بن احمد بن محمد المشاري  372,103,305

14.  
 منسحب  مال إدارة األع  عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عثمان اليحيى  372,103,308

15.  
 منتظم  إدارة األعمال   فيصل بن عبد العزيز بن حسين السفياني  372,103,328

16.  
 منتظم  إدارة األعمال   فهد بن سليمان بن محمد الغفيص  372,103,391

17.  
 منتظم  إدارة األعمال   خالد بن احمد بن علي الحمد  372,103,887

18.  
 منتظم  إدارة األعمال   الشمريسعد بن نوري بن شالل   371,102,495

19.  
 منتظم  إدارة األعمال   راكان بن عبدالرحمن بن عبداهلل المهنا  372,103,447

21.  
 منتظم  إدارة األعمال   علي بن سالم بن شالش الشمري  372,103,457

21.  
 منتظم  إدارة األعمال   علي بن ناصر بن عبداهلل الملحم  372,103,470

22.  
 منتظم  إدارة األعمال   حمود بن راشد بن زيد الرومي  372,103,530

23.  
 منتظم  إدارة األعمال   فهد بن ابراهيم بن سابح الطيار  372,103,581

24.  
 منتظم  إدارة األعمال   احمد بن محمد بن عبداهلل الخليف  372,103,589
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 للمقررات عن بعداالختبارات االلكترونية طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في  توقيعكشف 

 MGT 110كود ورمز املقرر: -مهارات االتصالاسم املقرر: 

 األعمال إدارةبكلية:  – بالزلفيمعمل كلية إدارة األعمال  في

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

 ( طالب40العدد املسموح به للطالب )

3 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

25.  
 منتظم  القانون   تركي بن احمد بن حسن الفيفي  372,103,493

26.  
 منتظم  إدارة األعمال   عبدالرحمن بن حمدان بن عبداهلل الحمدان  352,104,412

27.  
 منتظم  إدارة األعمال   ضيدان بن فهد بن نهار الصقر  371,102,754

28.  
 منتظم  القانون   عبدالمجيد بن سليمان بن احمد الذويخ  372,103,223

29.  
 منتظم  انون الق  نواف بن عبداهلل بن هالل الحربي  372,104,897

31.  
 منتظم  القانون   عبدالرحمن بن عبداهلل بن خلف الحربي  372,103,015

31.  
 منتظم  القانون   عبدالرحمن بن سليمان بن احمد الحمد  372,103,029

32.  
 منتظم  القانون   احمد بن عبدالرحمن بن عبداهلل الحميدي  372,103,038

33.  
 منتظم  القانون   المطيريعسكر بن شريد بن قينان   372,103,131

34.  
 منتظم  القانون   خالد بن غزاي بن شالح المطيري  372,103,162

35.  
 منتظم  القانون   عبداهلل بن فهد بن عبدالعزيز العبيد  372,103,184
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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 بالزلفي

 40: 44الى       40:   00: من   الوقت 8/8448/ 4بتاريخ -األحد لالختبار يوم 

 ( طالب40العدد املسموح به للطالب )

 
 

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
372,103,199 

 منتظم  القانون   أحمد بن محمد بن عقيل العقيلي 

2.  
 منتظم  القانون   كنعان بن سليمان بن عبدالعزيز السالم  372,103,198

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

4.  
 منتظم  القانون   أحمد بن عبد اهلل بن علي الجبر  372,103,465

5.  
 منتظم  القانون   حمد بن علي بن عقاب المطيري  372,103,475

6.  
 منتظم  القانون   فيصل بن ماجد بن عواض المطيري  372,103,489

7.  
 منتظم  القانون   ريان بن رمضان بن فالج العنزي  372,103,513

8.  
 منتظم  القانون   لي بن صالح الضبيبفيصل بن ع  372,103,527

9.  
 منتظم  القانون   عبدالرحمن بن سعود بن مالعب العنزي  372,103,610

11.  
 منتظم  القانون   محمد بن خالد بن عبدالعزيز المطيويع  372,103,652

11.  
 منتظم  القانون   سطام بن خالد بن كركز الشمري  371,102,624
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 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 بالزلفي

 40: 44الى       40:   00: من   الوقت 8/8448/ 4بتاريخ -األحد لالختبار يوم 

 ( طالب40العدد املسموح به للطالب )

 
 

2 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

12.  
 منتظم  القانون   يف  اهلل بن سعود العصيميوائل بن ض  371,101,999

13.  
 منتظم  القانون   محمد بن سعد بن بنيدر العتيبي  371,102,978

14.  
 منتظم  القانون   خالد بن عويد بن ثايب المطيري  371,102,558

15.  
 منتظم  القانون   عبداهلل بن سليمان بن داود الجميل  372,104,799

16.  
 منتظم  القانون   ن الرويبخ بن سليمان الطريقيسليمان ب  371,102,264

17.  
 منتظم  القانون   عبداهلل بن عبدالرحمن بن عبداهلل الالحم  372,103,967

18.  
 منتظم  القانون   محمد بن احمد بن محمد السويد  371,103,837

19.  
 منتظم  المحاسبة   فهد بن هادي بن راشد الشمري  372,104,421

21.  
 منتظم  المحاسبة   بدالعزيز بن هادي بن سليمان العليويع  372,102,981

21.  
 منتظم  المحاسبة   تركي بن متعب بن خلف الرويلي  372,102,985

22.  
 منتظم  المحاسبة   ناصر بن محمد بن عيد المطيري  372,103,010
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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 بالزلفي

 40: 44الى       40:   00: من   الوقت 8/8448/ 4بتاريخ -األحد لالختبار يوم 

 ( طالب40العدد املسموح به للطالب )

 
 

3 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

23.  
 منتظم  المحاسبة   مشعل بن زويهر بن عبداهلل الزويهري  372,103,055

24.  
 منتظم  المحاسبة   عبداهلل بن ابراهيم بن عبداهلل الورثان  372,103,094

25.  
 منتظم  المحاسبة   عبدالعزيز بن عبداهلل بن محمد الزنيدي  372,103,245

26.  
 منتظم  المحاسبة   مشاري بن محمد بن سليمان العصيمي  372,103,334

27.  
 منتظم  المحاسبة   علي بن احمد بن محمد البديع  372,103,356

28.  
 منتظم  المحاسبة   حاتم بن مالس بن محمد البقمي  372,103,369

29.  
 منتظم  المحاسبة   سلمان بن خلف بن حمد الظفيري  372,103,883

31.  
 منتظم  المحاسبة   عبدالرحمن بن سعود بن عبداهلل الذويخ  372,103,449

31.  
 منتظم  حاسبة الم  عبداللطيف بن سليمان بن فائز الفائز  372,103,456

32.  
 منتظم  المحاسبة   فهد بن محمد بن عساف الدوسري  372,103,567

33.  
 منتظم  المحاسبة   خالد بن سعد بن زيد العليق  372,103,591
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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 بالزلفي

 40: 44الى       40:   00: من   الوقت 8/8448/ 4بتاريخ -األحد لالختبار يوم 

 ( طالب40العدد املسموح به للطالب )
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 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

34.  
 منتظم  المحاسبة   اسماعيل بن عبداهلل بن سكران السكران  372,103,216

35.  
 منتظم  حاسبة الم  بدر بن الحميدي بن سبيل الحربي  372,104,315
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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 بالزلفي

 50: 45الى       50:   00: من   الوقت 8/8448/ 4ريخ بتا-لالختبار يوم األحد 

 ( طالب40العدد املسموح به للطالب )
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 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
372,104,335 

 منتظم  المحاسبة   عبداهلل بن عبدالرحمن بن سليمان المطرودي 

2.  
 منتظم  المحاسبة   عمر بن عبداهلل بن شريد المطيري  372,104,348

3.  
 منتظم  المحاسبة   مناحي بن فهد بن خاتم المطيري  372,104,504

4.  
 منتظم  المحاسبة   علي بن تركي بن علي الميمان  372,104,924

5.  
 منتظم  إدارة األعمال   احمد بن عبداهلل بن حمدان الحمدان  372,105,299

6.  
 منتظم  إدارة األعمال   مشعل بن خالد بن كركز الشمري  371,102,189

7.  
 منتظم   المحاسبة  عبدالرحمن بن عبدالكريم بن ابراهيم الدويش  371,101,433

8.  
 منتظم  إدارة األعمال   تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز الفرهود  371,102,374

9.  
 منتظم  القانون   صالح بن عبداهلل بن محمد العنزي  371,101,953

11.  
 منتظم  إدارة األعمال   بسام بن منور بن مرزوق الحربي  371,101,600

11.  
 منتظم  إدارة األعمال   المطيري وائل بن ابراهيم بن عويد  372,103,616
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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 بالزلفي

 50: 45الى       50:   00: من   الوقت 8/8448/ 4ريخ بتا-لالختبار يوم األحد 

 ( طالب40العدد املسموح به للطالب )
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 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

12.  
 منتظم  المحاسبة   محمد بن فهد بن جريد المطيري  372,105,330

13.  
 منتظم  إدارة األعمال   عبدالعزيز بن سليمان بن حمود الطريقي  371,101,621

14.  
 منتظم  المحاسبة   عبدالرحمن بن علي بن مطلق العنزي  371,101,494

15.  
 منتظم  المحاسبة    بن احمد بن صالح الينينيعبداهلل  361,103,685

16.  
 منتظم  القانون   احمد بن جحالن بن احمد الجحالن  361,101,866

17.  
372,103,641 

سليمان بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز  

 منتظم  إدارة األعمال   السمحان

18.  
 منتظم  عمال إدارة األ  عبداإلله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز النافع  372,105,093

19.  
 منتظم  إدارة األعمال   ابراهيم بن عبداهلل بن بدر البدر  372,103,878

21.  
 منتظم  إدارة األعمال   محمد بن صالح بن عبدالعزيز الزنيدي  372,103,043

21.  
 منتظم  القانون   صالح بن احمد بن عبداهلل الحالفي  361,101,798

22.  
 منتظم  المحاسبة   أسامة بن عبدالعزيز بن عبداهلل الفرهود  371,101,840
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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 بالزلفي

 50: 45الى       50:   00: من   الوقت 8/8448/ 4ريخ بتا-لالختبار يوم األحد 

 ( طالب40العدد املسموح به للطالب )
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 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

23.  
 منتظم  إدارة األعمال   ضيدان بن ناصر بن غازي السهلي  372,104,502

24.  
 منتظم  القانون   أحمد بن غيث بن موسى الغيث  371,101,495

25.  
 منتظم  القانون   فهد بن جاراهلل بن عبداهلل الحمد  372,105,300

26.  
 منتظم  إدارة األعمال   هشام بن حسين بن محمد المسعود  372,104,024

27.  
 منتظم  المحاسبة   عبدالعزيز بن احمد بن صالح الينيني  361,101,860

28.  
 منتظم  المحاسبة   مهند بن عبداهلل بن محمد الذييب  361,101,827

29.  
 تظممن  القانون   عبداهلل بن فهيد بن مبارك المطيري  332,111,006

 


