
األول: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

2696100 LAW  سعفان محمد يوسف تامر 46ص 10:50ص 351001 08:00محاضرة 3القانون مبادئ

2845100 LAW  سعفان محمد يوسف تامر 46م 01:50ص 351004 11:00محاضرة 3القانون مبادئ

2697102 LAW  المطيري عبدالكريم عوض 53م 08:50م 3 06:00عن بعد71محاضرة 3القانون تاريخ

2698103 LAW  السمحان عبدالعزيز صالح مشعل 37م 05:50م 1 03:00عن بعد67محاضرة 3اإلسالمي الفقه إلى المدخل

1405ENG 101 31م 07:50م 4 06:00عن بعد90محاضرة 2االنجليزية اللغة

110 INF  محاضرة 3المعلومات وتقنية الحاسب مهارات

MGT110محاضرة 3مهارات االتصال

محاضرة 2متطلب جامعة سلم 

محاضرة متطلب جامعة عرب

On line

On line

On line

On line

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
1444 / 1443الفصل الدراسي األول القانون: القسم



الثاني: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

2700111 ECO  الدريهم عبدالعزيز عبدهللا 40م 05:50م 4 03:00عن بعد49محاضرة 3االقتصاد مباديء

2701121 LAW  الحوري زايد سائد 28م 01:50ص 301003 11:00محاضرة 13 اإلداري القانون

3181121 LAW  الحوري زايد سائد 28ص 10:50ص 252053 08:00محاضرة 13 اإلداري القانون

2702122 LAW  سعفان محمد يوسف تامر 36ص 10:50ص 332044 08:00محاضرة 13 لإللتزامات العامة النظرية

3182122 LAW  الخولي فتحي محمد احمد 36م 01:50ص 251005 11:00محاضرة 13 لإللتزامات العامة النظرية

2703123 LAW  زعتر محمد احمد هديه 52م 05:50م 3 03:00عن بعد59محاضرة 3الدستوري القانون

2704124 LAW  المطيري عبدالكريم عوض 46م 05:50م 2 03:00عن بعد57محاضرة 13 العام الدولي القانون

2847131 LAW  سليمان صالح فارس الفارس، 38باإلتفاق عن بعد18محاضرة 3االنسان وحقوق األنظمة

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
1444 / 1443الفصل الدراسي األول القانون: القسم



الثالث: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

2705210 LAW  الحوري زايد سائد 38م 05:50م 4 03:00عن بعد58محاضرة 3والعقاب اإلجرام علم

2706212 LAW  المقرن محمد سعد عبدهللا 49م 01:50ص 291083 11:00محاضرة 3التجاري القانون

2707213 LAW  الخولي فتحي محمد احمد 44م 04:50م 2 03:00عن بعد47محاضرة 2البحري القانون

2708215 LAW  محمد بدر احمد ياسر 32م 01:50ص 374004 11:00محاضرة 3المرافعات قانون

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
1444 / 1443الفصل الدراسي األول القانون: القسم



الرابع: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

2709224 LAW  زعتر محمد احمد هديه 47م 01:50ص 501012 11:00محاضرة 23 العام الدولي القانون

2710225 LAW  سعفان محمد يوسف تامر 35ص 10:50ص 303002 08:00محاضرة 23  لاللتزامات العامة النظرية

2714226 LAW  اللحيدان عبدهللا سليمان عبدهللا 54م 07:50م 4 06:00عن بعد44محاضرة 2والتجارية الفكرية الملكية أحكام

2711227 LAW  هللا غالم محمد بشير حيدر 41ص 10:50ص 384001 08:00محاضرة 23 اإلداري القانون

2712228 LAW  زعتر محمد احمد هديه 26م 01:50ص 322043 11:00محاضرة 3والوقف والوصايا المواريث أحكام

2713229 LAW  محمد بدر احمد ياسر 16م 05:50م 2 03:00عن بعد19محاضرة 3األسرة أحكام

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
1444 / 1443الفصل الدراسي األول القانون: القسم



الخامس: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

2715310 LAW  محمد بدر احمد ياسر 49م 01:50ص 394001 11:00محاضرة 3العمل قانون

2716313 LAW  الحوري زايد سائد 22م 01:50ص 311084 11:00محاضرة 3العام الجزائي القانون

3189313 LAW  الحوري زايد سائد 22م 01:50ص 321011 11:00محاضرة 3العام الجزائي القانون

2717316 LAW  هللا غالم محمد بشير حيدر 31ص 10:50ص 384004 08:00محاضرة 3والتنفيذ اإلثبات طرق

2718317 LAW  اللحيدان عبدهللا سليمان عبدهللا 37ص 10:50ص 253082 08:00محاضرة 3البنوك وعمليات التجارية العقود

3215317 LAW  37باإلتفاق 0205محاضرة 3البنوك وعمليات التجارية العقود

3217317 LAW  محمد بدر احمد ياسر 37ص 10:50ص 261085 08:00محاضرة 3البنوك وعمليات التجارية العقود

2719318 LAW  اللحيدان عبدهللا سليمان عبدهللا 28م 05:50م 4 03:00عن بعد48محاضرة 3والضرائب الزكاة نظام

2720319 LAW  الشمراني هزاع علي احمد 43م 05:50م 1 03:00عن بعد60محاضرة 3االسالمي الفقه في الفقهية القواعد

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
1444 / 1443الفصل الدراسي األول القانون: القسم



السادس: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

2721320 LAW  محمد بدر احمد ياسر 29م 05:50م 5 03:00عن بعد80محاضرة 3الخاص الدولي القانون

2726324 LAW  18م 07:50م 5 06:00عن بعد41محاضرة 2االجتماعية التأمينات قانون

2722328 LAW  الحوري زايد سائد 52ص 10:50ص 251082 08:00محاضرة 3اإلداري القضاء

2723329 LAW  السمحان عبدالعزيز صالح مشعل 40م 01:50ص 331001 11:00محاضرة 3الشركات قانون

2724330 LAW  هللا غالم محمد بشير حيدر 46م 01:50ص 384003 11:00محاضرة 3الخاص الجزائي القانون

2725331 LAW  الشمراني هزاع علي احمد 17م 05:50م 2 03:00عن بعد69محاضرة 3الفقه أصول

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
1444 / 1443الفصل الدراسي األول القانون: القسم



السابع: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

2727325 LAW  محمد بدر احمد ياسر 28م 05:50م 4 03:00عن بعد5محاضرة 3البحري القانون

2733401 LAW  اللحيدان عبدهللا سليمان عبدهللا 47م 04:50م 2 03:00عن بعد63محاضرة 2الجوي القانون

2728402 LAW  الخولي فتحي محمد احمد 32ص 10:50ص 271083 08:00محاضرة 3الملكية أحكام

2729403 LAW  الشمراني هزاع علي احمد 50ص 10:50ص 301002 08:00محاضرة 3واالفالس التجارية األوراق

2730404 LAW  الخولي فتحي محمد احمد 45م 08:50م 4 06:00عن بعد100محاضرة 3التأمين قانون

2731414 LAW  الخولي فتحي محمد احمد 38م 01:50ص 291002 11:00محاضرة 3المدنية المعامالت

2732438 LAW  هللا غالم محمد بشير حيدر 19م 05:50م 3 03:00عن بعد60محاضرة 3الطاقة قوانين

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
1444 / 1443الفصل الدراسي األول القانون: القسم



الثامن: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

2734420 LAW  محمد بدر احمد ياسر 48م 01:50ص 152085 11:00محاضرة 3والشخصي العيني الضمان أحكام

2735425 LAW  هللا غالم محمد بشير حيدر 16م 05:50م 2 03:00عن بعد14محاضرة 3البيئة قانون

2736430 LAW  السليمان عبدالكريم صالح سليمان 41م 08:50م 2 06:00عن بعد87محاضرة 3الجزائية اإلجراءات قانون

2737432 LAW  العبدالكريم عبدالرحمن خالد عبدالرحمن م 08:50م 3 06:00عن بعد22محاضرة 3وتدريب بحث قاعة

2738432 LAW  الرشود مبارك عبدهللا عبدالعزيز م 08:50م 4 06:00عن بعد22محاضرة 3وتدريب بحث قاعة

2848432 LAW  المطيري عبدالكريم عوض باإلتفاق عن بعد22محاضرة 3وتدريب بحث قاعة

2739436 LAW  زعتر محمد احمد هديه 53م 08:50م 1 06:00عن بعد108محاضرة 3المقارن القانون

المجمعة- الجدول الدراسي 
1444 / 1443الفصل الدراسي األول القانون: القسم

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات


















