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

  2SALAM 10ورمز املقرر:  كود-إلسالم وبناء املجتمع ا املقرر:اسم 

 األعمال إدارة بكلية: – كلية إدارة األعمال املجمعةمعمل  في

 40: 34الى  40: 00 : منالوقت 21/8/2348 بتاريخ- اإلثنين يوملالختبار 

 ( طالب30لطالب )لالعدد املسموح به 

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                م/ االس

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
 منتظم  إدارة األعمال  أحمد بن سليمان بن عبداهلل المطيري  362,102,303

2.  
 منتظم  اإلدارة المالية  علي بن عبداهلل بن عوض المطيري  332,110,308

3.  
 ممنتظ  اإلدارة المالية  عثمان بن محمد بن ابراهيم المجحد  341,100,803

4.  
 منتظم  إدارة األعمال  احمد بن سعود بن غندور المطيري  361,103,216

5.  
 منتظم  إدارة األعمال  بدر بن فيصل بن حسين العتيبي  362,102,292

6.  
 منتظم  المحاسبة  مرزوق بن الحويلي بن مسحل الميموني المطيري  352,106,187

7.  
 منتظم  المحاسبة  مريعبدالرحمن بن ماطر بن حواس الش  371,101,926

8.  
 منتظم  القانون  طلق بن محمد بن مرشد المطيري  371,102,524

9.  
 منتظم  القانون  فيصل بن عبدالعزيز بن مريشيد المطيري  371,102,907

11.  
 منتظم  القانون  عبداهلل بن فالح بن ساري العيباني المطيري  351,101,098

11.  
 منتظم  القانون  عبداهلل الدوسري عبداهلل بن محمد بن  362,102,425

12.  
 منتظم  المحاسبة  عمر بن مفرج بن شجاع المطيري  371,102,813
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 للمقررات عن بعداالختبارات االلكترونية في ( ملوعد إدارة األعمالطالب كلية ) توقيعكشف 

  2SALAM 10ورمز املقرر:  كود-إلسالم وبناء املجتمع ا املقرر:اسم 

 األعمال إدارة بكلية: – كلية إدارة األعمال املجمعةمعمل  في

 40: 34الى  40: 00 : منالوقت 21/8/2348 بتاريخ- اإلثنين يوملالختبار 

 ( طالب30لطالب )لالعدد املسموح به 
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 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                م/ االس

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

13.  
 منتظم  إدارة األعمال  نايف بن عبداهلل بن نايف المطيري  372,103,415

14.  
 منتظم  القانون  خالد بن محسن بن حمدان العنزي  372,103,099

15.  
 منتظم  القانون  علي الشهري سعود بن محمد بن  372,103,141

16.  
 منتظم  القانون  مقبل بن خالد بن نهار المطيري  372,103,212

17.  
 منتظم  القانون  فهد بن ناصر بن عبداهلل العبداهلل  372,103,265

18.  
 منتظم  القانون  خالد بن فهيد بن حزام المطيرى  372,103,270

19.  
 منتظم  القانون  بداللطيف المفرجعبداهلل بن عبدالعزيز بن ع  372,103,299

21.  
 منتظم  القانون  تركي بن صالح بن مطيران العنزي  372,103,477

21.  
 منتظم  القانون  عبدالسالم بن سليمان بن عبدالعزيز الجنيح  372,103,503

22.  
 منتظم  القانون  خالد بن عبداهلل بن احمد البريك  372,103,510

23.  
 منتظم  القانون  د بن غازي المطيريقاسم بن محم  372,103,528

24.  
 منتظم  القانون  صالح بن عايد بن سعود المطيري  372,103,618
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 للمقررات عن بعداالختبارات االلكترونية في ( ملوعد إدارة األعمالطالب كلية ) توقيعكشف 

  2SALAM 10ورمز املقرر:  كود-إلسالم وبناء املجتمع ا املقرر:اسم 

 األعمال إدارة بكلية: – كلية إدارة األعمال املجمعةمعمل  في

 40: 34الى  40: 00 : منالوقت 21/8/2348 بتاريخ- اإلثنين يوملالختبار 

 ( طالب30لطالب )لالعدد املسموح به 

3 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                م/ االس

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

25.  
 منتظم  القانون  ابراهيم بن فهد بن ابراهيم السويلم  372,103,630

26.  
 منتظم  القانون  عبداالله بن حمد بن محمد حمدي  372,103,651

27.  
 منتظم  القانون  بن سلطان المطيريمعال بن عبدالرزاق   371,102,043

28.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالعزيز بن عبداهلل بن سعد المفرج  372,103,060

29.  
 منتظم  المحاسبة  نادر بن بدر بن شاهر المحلسي  372,103,138

31.  
 منتظم  المحاسبة  عبداهلل بن ناصر بن عيسى العيسى  372,103,140

31.  
 منتظم  المحاسبة  ن متعب المطيريمتعب بن هزاع ب  372,103,298

32.  
 منتظم  المحاسبة  زيد بن ضويحي بن ضاري المطيري  371,102,224

33.  
 منتظم  المحاسبة  سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان التويجري  332,111,395

34.  
 منتظم  إدارة األعمال  مؤيد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ابانمي  371,102,827

35.  
 منتظم  إدارة األعمال  سعود بن سعد بن شبيب السهلي  371,103,982

36.  
 منتظم  إدارة األعمال  يوسف بن احمد بن جمعان الزهراني  371,101,507
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 للمقررات عن بعداالختبارات االلكترونية في ( ملوعد إدارة األعمالطالب كلية ) توقيعكشف 

  2SALAM 10ورمز املقرر:  كود-إلسالم وبناء املجتمع ا املقرر:اسم 

 األعمال إدارة بكلية: – كلية إدارة األعمال املجمعةمعمل  في

 40: 34الى  40: 00 : منالوقت 21/8/2348 بتاريخ- اإلثنين يوملالختبار 

 ( طالب30لطالب )لالعدد املسموح به 
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 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                م/ االس

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

37.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبداهلل بن فالح بن عبداهلل المطيري  371,101,577

38.  
 نتظمم  إدارة األعمال  نواف بن مداهلل بن صالح العنزي  371,101,602

39.  
 منتظم  إدارة األعمال  عزيز بن غازي بن شداد المطيرى  371,101,611

41.  
 منتظم  إدارة األعمال  عمر بن عبدالمحسن بن محمد الماضى  371,101,914
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

  SALAM 102كود ورمز املقرر: -بناء املجتمع اسم املقرر: اإلسالم و 

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 03: 34الى  03: 00: من الوقت 21/8/2348بتاريخ -اإلثنين  لالختبار يوم

 ( طالب30العدد املسموح به للطالب )

 

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
371,101,925 

 منتظم  إدارة األعمال  نايف بن براك بن ضياع الظفيري 

2.  
 منتظم  إدارة األعمال  احمد بن مفلح بن اغالب المطيرى  371,102,336

3.  
 منتظم  إدارة األعمال  محمد بن فايز بن محمد المطيري  371,102,341

4.  
 منتظم  اإلدارة المالية  علي بن عبداهلل بن راضي العنزي  332,111,081

5.  
 منتظم  إدارة األعمال  ماجد بن ناصر بن خليفه المطيري  371,102,388

6.  
 منتظم  إدارة األعمال  فواز بن سالم بن معيبد المزيني  371,102,419

7.  
 منتظم  الإدارة األعم  عبداهلل بن فالح بن عبيد الهفتاء  371,102,605

8.  
 منتظم  إدارة األعمال  ناصر بن فؤاد بن ناصر التويجري  371,102,626

9.  
 منتظم  إدارة األعمال  محمد بن فضي بن سحيب الرشيدي  371,102,658

11.  
 منتظم  إدارة األعمال  بدر بن عبدالرحمن بن صالح العمري  371,102,763

11.  
 منتظم  إدارة األعمال  عزيز الجلويعبدالعزيز بن يوسف بن عبدال  371,102,771



 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 

  SALAM 102كود ورمز املقرر: -بناء املجتمع اسم املقرر: اإلسالم و 

 بكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

 03: 34الى  03: 00: من الوقت 21/8/2348بتاريخ -اإلثنين  لالختبار يوم

 ( طالب30العدد املسموح به للطالب )

 

2 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

12.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالعزيز بن ربيعه بن محمد الربيعه  371,103,936

13.  
 منتظم  القانون  ريان بن عبداهلل بن ناصر الفايز  362,102,230

14.  
 منتظم  القانون  سليمان بن عبداهلل بن محمد العطني  361,102,260

15.  
 منتظم  القانون  ن عقيل بن عنز المطيريبدر ب  361,102,267

16.  
 منتظم  القانون  عبدالرحمن  محمد  مصباح عابد  362,105,171

17.  
 منتظم  القانون  بدر بن ضيف اهلل بن بخيتان الحربي  371,102,853

18.  
 منتظم  القانون  أحمد بن فهد بن عبدالرحمن الضاحي  371,102,875

19.  
 منتظم  القانون  د بن عبداهلل السبيعيعبداهلل بن سع  371,102,932

21.  
 منتظم  القانون  علي بن بريك بن سالم الشهري  371,101,521

21.  
 منتظم  القانون  عبداهلل بن محمد بن عبدالمحسن العبيد  371,101,551

22.  
 منتظم  القانون  ابراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن السلطان  371,101,583
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 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

23.  
 منتظم  القانون  جد بن عبدالعزيز بن عثمان ابن االميرأم  371,101,687

24.  
 منتظم  القانون  عبدالعزيز بن ناصر بن احمد الضعيان  371,101,698

25.  
 منتظم  القانون  محمد بن عبداهلل بن رجاء المطيري  371,101,846

26.  
 منتظم  القانون  حمد بن خالد بن حمد الجعوان  371,101,895

27.  
 منتظم  القانون  فيصل بن منصور بن عمر السليم  371,101,958

28.  
 منتظم  القانون  نهار بن خالد بن عبدالرحمن الحيدر  371,102,055

29.  
 منتظم  القانون  سلطان بن مقبل بن بجاد المطيري  371,102,059

31.  
 منتظم  القانون  عبداهلل بن علي بن عبداهلل القديري  371,102,155

31.  
 منتظم  القانون  دالسالم بن عبدالرحمن بن اعبداهلل التويجريعب  371,102,251

32.  
 منتظم  القانون  نادر بن نوار بن مطلق العتيبي  371,102,286

33.  
 منتظم  المحاسبة  عمر بن علي بن ضيف  اهلل المطيري  371,102,859
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 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

34.  
371,102,330 

عبد العزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز  

 تظممن  القانون  البخيت

35.  
 منتظم  القانون  عمر بن عبدالعزيز بن محمد ابن االمير  371,102,425

36.  
 منتظم  القانون  مثنى بن منصور بن ناصر السحيباني  371,102,472

37.  
 منتظم  القانون  عبداهلل بن عبدالعزيز بن عثمان العنقري  371,102,545

38.  
 منتظم  انونالق  تركي بن محمد بن احمد النخيالن  371,102,561

39.  
 منتظم  القانون  عمر بن خلف بن سعود المطيري  371,102,600

41.  
 منتظم  القانون  ابراهيم بن احمد بن مزيد المزيد  371,103,801
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1.  
371,103,804 

 منتظم  القانون  احمد بن سعود  بن محمد  العجالن  

2.  
 منتظم  المحاسبة  علي بن عبدالعزيز بن محمد الحميد  362,104,742

3.  
 منتظم  المحاسبة  عبداهلل بن عبدالرحمن بن محمد المطيري  371,101,606

4.  
 منتظم  المحاسبة  رائد بن عبدالعزيز بن عثمان الريس  371,101,874

5.  
 منتظم  المحاسبة  محمد  بيان  محمد اللحام  371,103,895

6.  
 منتظم  المحاسبة  تركي بن جابر بن تركي الظفيري  371,102,329

7.  
 منتظم  المحاسبة  فهد  محمد  . المطر  371,103,899

8.  
 منتظم  المحاسبة  ابراهيم المجحدفراس بن مجحد بن   371,102,192

9.  
 منتظم  المحاسبة  عبداهلل بن حمد بن ابراهيم ابوغانم  371,102,510

11.  
 منتظم  القانون  طارق بن صالح بن سعد الخالدي  362,103,034

11.  
 منتظم  القانون  عبدالرحمن بن عوض بن سعيد المطيرى  362,102,231
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12.  
 منتظم  القانون  عد الحربيوليد بن زيد بن س  362,102,275

13.  
 منتظم  القانون  عبدالرحمن بن عبدالرزاق بن فيصل الدويش  352,107,379

14.  
 منتظم  القانون  معاذ بن عامر بن خزعل الشمري  362,104,630

15.  
 منتظم  القانون  عبدالرحمن بن ندى بن عايد الظفيري  371,102,308

16.  
 منتظم  القانون  ء العنزيخالد بن وادى بن رجا  371,102,312

17.  
 منتظم  القانون  خالد بن عثمان بن ناصر الفايز  371,102,718

18.  
 منتظم  القانون  محمد بن مليح بن محمد الحميدانى  361,102,480

19.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالرحمن بن علي بن صالح الجربوع  362,102,307

21.  
 منتظم  المحاسبة  م المناعمحمد بن عبداهلل بن ابراهي  351,104,451

21.  
 منتظم  المحاسبة  عبد المجيد بن ضاوي بن عبيد الدغيلبي  351,101,255

22.  
 منتظم  المحاسبة  محمد بن عطيه بن تركي العتيبي  362,103,226
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23.  
 منتظم  إدارة األعمال  ايوب بن عبداهلل بن ابراهيم الحسيني  362,102,276

24.  
 منتظم  المحاسبة  بن عبدالعزيز بن مياح الظفيريعبدالسالم   352,107,295

25.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالرحمن بن نداء بن هالل المطيري  362,102,251

26.  
 منتظم  إدارة األعمال  ريان بن عواض بن الضفيدعي المطيري  352,100,726

27.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبداالله بن علي مرعي ال قوت القحطاني  351,104,168

28.  
 منتظم  المحاسبة  معاذ بن حمود بن صالح الغميز  361,103,401

29.  
 منتظم  المحاسبة  محمد بن منصور بن صقر المطيري  371,102,799

31.  
 منتظم  المحاسبة  ابراهيم بن سعيد بن مفلح ال قهيدان  351,105,753

31.  
 منتظم  المحاسبة  عمر بن راشد بن محمد السبيت  371,101,467

32.  
 منتظم  المحاسبة  مشعل بن فهد بن بخيت المطيرى  371,101,470

33.  
 منتظم  المحاسبة  عمر بن ناصر بن عبدالرحمن الطحنون  371,101,789
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34.  
 منتظم  المحاسبة  عدي بن عبدالمحسن بن عبداهلل السويد  371,101,900

35.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالمجيد بن حبيب بن رزيق المطيرى  371,102,027

36.  
 منتظم  المحاسبة  طالل بن محمد بن عوضه المالكي  371,102,113

37.  
 منتظم  إدارة األعمال  ريان بن احمد بن سعد آل محي العسيري  351,103,939

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

39.  
 منتظم  المحاسبة  مشاري بن عبيد بن عويد المطيري  371,102,232

41.  
 منتظم  المحاسبة  فهد بن عبداهلل بن سليمان الخنيزان  371,103,976
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

  SALAM 102كود ورمز املقرر: -م وبناء املجتمع اسم املقرر: اإلسالا

ابكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

ا00: 34الى  00: 00: من الوقت 21/8/2348بتاريخ -اإلثنين  لالختبار يوم

 ( طالب30العدد املسموح به للطالب )

 

1 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

1.  
371,102,725 

 منتظم  المحاسبة  خالد بن عبدالحميد بن عبداهلل المعمر 

2.  
 منتظم  إدارة األعمال  يوسف بن محمد بن سعود الشمري  371,101,434

3.  
 منتظم  إدارة األعمال  مازن بن عبدالعزيز بن علي المزيني  371,101,558

4.  
 منتظم  إدارة األعمال  مشاري بن ناصر بن حمد العبدان  371,101,930

5.  
 منتظم  اإلدارة المالية  عبداهلل بن احمد بن ناصر التويجري  341,101,997

6.  
 منتظم  القانون  سيف بن تريحيب بن سيف المطيري  361,102,323

7.  
 منسحب  القانون  عبدالعزيز بن سليمان بن غيالن الزيد  342,100,560

8.  
 منتظم  القانون  ريان بن عبداهلل بن عبدالعزيز المسعود  362,102,298

9.  
 منتظم  المحاسبة  حمد بن عبدالرحمن بن سلطان المعجل  331,104,353

11.  
 منتظم  المحاسبة  عبدالمحسن بن صالح بن عبدالمحسن بن حسن  362,103,704

11.  
 منتظم  المحاسبة  ي العنزيمشاري بن عيد بن فاران السبيع  352,106,183
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

  SALAM 102كود ورمز املقرر: -م وبناء املجتمع اسم املقرر: اإلسالا

ابكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

ا00: 34الى  00: 00: من الوقت 21/8/2348بتاريخ -اإلثنين  لالختبار يوم

 ( طالب30العدد املسموح به للطالب )

 

2 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

12.  
 منتظم  المحاسبة  خالد بن الريض بن رويسان العنزي  362,104,864

13.  
 منتظم  المحاسبة  محمد بن احمد بن ابراهيم الربيعه  361,101,852

14.  
 منتظم  المحاسبة  مشاري بن شويط بن سعود السبيعي  371,102,366

15.  
 منتظم  المحاسبة  لعنزيمشعل بن خالد بن هالل ا  361,102,590

16.  
 منتظم  القانون  سعد بن سعود بن سيف العتيبي  371,101,501

17.  
 منتظم  القانون  نواف بن فهد بن عبداهلل المفرج  361,101,865

18.  
 منتظم  إدارة األعمال  محمد بن عبداهلل بن محمد الحميدى  351,100,521

19.  
 منتظم  إدارة األعمال  طان المعجلعبداهلل بن عبدالعزيز بن سل  351,101,254

21.  
 منتظم  إدارة األعمال  محمد بن صالح بن عويد العنزي  361,102,968

21.  
 منتظم  القانون  عبداهلل بن عبدالرحمن بن محمد المغامس  361,102,197

22.  
 منتظم  إدارة األعمال  عبدالكريم بن عويض بن هليل اليابسي المطيري  351,100,624
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 طالب كلية )إدارة األعمال( ملوعد في االختبارات االلكترونية للمقررات عن بعد توقيعكشف 

  SALAM 102كود ورمز املقرر: -م وبناء املجتمع اسم املقرر: اإلسالا

ابكلية: إدارة األعمال – في معمل كلية إدارة األعمال املجمعة

ا00: 34الى  00: 00: من الوقت 21/8/2348بتاريخ -اإلثنين  لالختبار يوم

 ( طالب30العدد املسموح به للطالب )

 

3 
 مسؤول التسجيل

 تاريخ انهاء التسجيل/                                                                االسم/ 

 التوقيع/

 الحالة القسم اسم الطالب رقم الطالب م

23.  
351,105,688 

عبدالهادي بن مرضي بن عبد اهلل العريفي  

 منتظم  إدارة األعمال  الظفيري

24.  
 منتظم  القانون  أحمد بن عواض بن هليل المطيري  362,103,234

 


