
األول: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر

MGT110محاضرة 3مهارات االتصال

2مقرر اختياري سلم

مقرر اختياري عري

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

ي- الجدول الدراسي 
الزلفن

ي القانون: القسم
ن
  1445 / 1444الفصل الدراسي الثان

On line

On line

On line



ي: المستوى
ن
الثان

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر

110 INF  محاضرة 3المعلومات وتقنية الحاسب مهارات

2مقرر اختياري سلم

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

ي- الجدول الدراسي 
الزلفن

ي القانون: القسم
ن
  1445 / 1444الفصل الدراسي الثان

On line

On line



الثالث: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
122210 LAW 8م 05:30م 3 04:30مدمج0محاضرة 3والعقاب اإلجرام علم

م 06:40م 3 05:40مدمج

م 07:50م 4 06:50مدمج

130212 LAW 0محاضرة 3التجاري القانونZ 90 1 S 2354 08:00 ابودياب حسين السيد على 23ص 09:00ص

Z 90 1 S 2354 09:10 ص 10:10ص

Z 90 1 S 2354 11:30 م 12:30ص

133213 LAW 14م 05:30م 4 04:30مدمج0محاضرة 2البحري القانون

م 06:40م 4 05:40مدمج

136215 LAW 0محاضرة 3المرافعات قانونZ 90 4 F 0914 10:20 شعيشع محمد فادي 2ص 11:20ص

Z 90 4 F 0914 01:00 م 02:00م

Z 90 4 F 0914 02:10 م 03:10م

مقرر اختياري عري

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

ي- الجدول الدراسي 
الزلفن

ي القانون: القسم
ن
  1445 / 1444الفصل الدراسي الثان

On line



الرابع: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
139224 LAW 0محاضرة 23 العام الدولي القانونZ 90 1 S 2351 02:10 جمعه محمد سمير محمد 4م 03:10م

Z 90 1 S 2351 01:00 م 02:00م

Z 90 1 S 2351 10:20 ص 11:20ص

142225 LAW 0محاضرة 23  لاللتزامات العامة النظريةZ 90 1 G 1931 09:10 سعفان محمد يوسف تامر 10ص 10:10ص

Z 90 1 G 1931 11:30 م 12:30ص

Z 90 1 G 1931 08:00 ص 09:00ص

143226 LAW 16م 06:40م 1 05:40مدمج0محاضرة 2والتجارية الفكرية الملكية أحكام

م 05:30م 1 04:30مدمج

144227 LAW مانيس اسحق اسماعيل ابكر 28م 12:30ص 02 11:30محاضرة 23 اإلداري القانون

ص 10:10ص 2 09:10

ص 09:00ص 2 08:00

146228 LAW 0محاضرة 3والوقف والوصايا المواريث أحكامZ 90 4 F 0912 10:20 22ص 11:20ص

Z 90 4 F 0912 01:00 م 02:00م

Z 90 4 F 0912 02:10 م 03:10م

149229 LAW 19م 05:30م 2 04:30مدمج0محاضرة 3األسرة أحكام

م 06:40م 2 05:40مدمج

م 07:50م 1 06:50مدمج

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

ي- الجدول الدراسي 
الزلفن

ي القانون: القسم
ن
  1445 / 1444الفصل الدراسي الثان



الخامس: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
151310 LAW 7م 06:40م 4 05:40مدمج0محاضرة 3العمل قانون

م 05:30م 4 5 04:30مدمج

158313 LAW 0محاضرة 3العام الجزائي القانونZ 90 2 F 1334 11:30 خالد عبدهللا الطيب محمد 1م 12:30ص

Z 90 2 F 1334 09:10 ص 10:10ص

Z 90 2 F 1334 08:00 ص 09:00ص

161316 LAW 0محاضرة 3والتنفيذ اإلثبات طرقZ 90 1 S 2453 09:10 شعيشع محمد فادي 13ص 10:10ص

Z 90 1 S 2453 08:00 ص 09:00ص

Z 90 1 S 2453 11:30 م 12:30ص

165317 LAW 0محاضرة 3البنوك وعمليات التجارية العقودZ 90 1 S 2383 10:20 شعيشع محمد فادي 25ص 11:20ص

Z 90 1 S 2383 02:10 م 03:10م

Z 90 1 S 2383 01:00 م 02:00م

168318 LAW 0محاضرة 3والضرائب الزكاة نظامZ 90 1 S 2354 10:20 جمعه محمد سمير محمد 19ص 11:20ص

Z 90 1 S 2354 01:00 م 02:00م

Z 90 1 S 2354 02:10 م 03:10م

ي القانون: القسم
ن
  1445 / 1444الفصل الدراسي الثان

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

ي- الجدول الدراسي 
الزلفن



السادس: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
174320 LAW 0محاضرة 3الخاص الدولي القانونZ 90 1 S 2452 01:00 سعفان محمد يوسف تامر 17م 02:00م

Z 90 1 S 2452 10:20 ص 11:20ص

Z 90 1 S 2452 02:10 م 03:10م

178324 LAW 0محاضرة 2االجتماعية التأمينات قانونZ 90 3 F 1111 01:00 ابودياب حسين السيد على 29م 02:00م

Z 90 3 F 1111 02:10 م 03:10م

180328 LAW 0محاضرة 3اإلداري القضاءZ 90 1 S 2451 08:00 جمعه محمد سمير محمد 5ص 09:00ص

Z 90 1 S 2451 11:30 م 12:30ص

Z 90 1 S 2451 09:10 ص 10:10ص

184330 LAW 0محاضرة 3الخاص الجزائي القانونZ 90 1 S 2452 11:30 خالد عبدهللا الطيب محمد 11م 12:30ص

Z 90 1 S 2452 09:10 ص 10:10ص

Z 90 1 S 2452 08:00 ص 09:00ص

MGT110محاضرة 3مهارات االتصالOn line

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

ي- الجدول الدراسي 
الزلفن

ي القانون: القسم
ن
  1445 / 1444الفصل الدراسي الثان



السابع: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
200331 LAW 0محاضرة 3الفقه أصولZ 87 3 S 2173 01:00 مانيس اسحق اسماعيل ابكر 26م 02:00م

Z 87 3 S 2173 10:20 ص 11:20ص

Z 87 3 S 2173 02:10 م 03:10م

187401 LAW 2م 06:40م 1 05:40مدمج0محاضرة 2الجوي القانون

م 05:30م 1 04:30مدمج

190402 LAW 0محاضرة 3الملكية أحكامZ 87 3 S 2174 10:20 سعفان محمد يوسف تامر 8ص 11:20ص

Z 87 3 S 2174 02:10 م 03:10م

Z 87 3 S 2174 01:00 م 02:00م

192403 LAW 0محاضرة 3واالفالس التجارية األوراقZ 90 1 S 2394 11:30 شعيشع محمد فادي 14م 12:30ص

Z 90 1 S 2394 08:00 ص 09:00ص

Z 90 1 S 2394 09:10 ص 10:10ص

196404 LAW 0محاضرة 3التأمين قانونZ 90 1 S 2393 09:10 ابودياب حسين السيد على 20ص 10:10ص

Z 90 1 S 2393 08:00 ص 09:00ص

Z 90 1 S 2393 11:30 م 12:30ص

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

ي- الجدول الدراسي 
الزلفن

ي القانون: القسم
ن
  1445 / 1444الفصل الدراسي الثان



الثامن: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
213329 LAW 0محاضرة 3الشركات قانونZ 90 4 S 1121 09:10 ابودياب حسين السيد على 10ص 10:10ص

Z 90 4 S 1121 11:30 م 12:30ص

Z 90 4 S 1121 08:00 ص 09:00ص

208414 LAW سعفان محمد يوسف تامر 16م 02:00م 01 01:00محاضرة 3المدنية المعامالت

م 03:10م 1 02:10

ص 11:20ص 1 10:20

202420 LAW 0محاضرة 3والشخصي العيني الضمان أحكامZ 87 3 S 2172 08:00 سعفان محمد يوسف تامر 28ص 09:00ص

Z 87 3 S 2172 09:10 ص 10:10ص

Z 87 3 S 2172 11:30 م 12:30ص

206425 LAW 22م 06:40م 1 05:40مدمج0محاضرة 3البيئة قانون

م 07:50م 2 06:50مدمج

م 05:30م 1 04:30مدمج

220438 LAW 4م 05:30م 2 04:30مدمج0محاضرة 3الطاقة قوانين

م 06:40م 2 05:40مدمج

م 07:50م 1 06:50مدمج

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

ي- الجدول الدراسي 
الزلفن

ي القانون: القسم
ن
  1445 / 1444الفصل الدراسي الثان



التاسع: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
241319 LAW 25م 06:40م 5 05:40مدمج0محاضرة 3االسالمي الفقه في الفقهية القواعد

م 05:30م 5 04:30مدمج

م 07:50م 4 06:50مدمج

225430 LAW خالد عبدهللا الطيب محمد 1ص 10:10ص 03 09:10محاضرة 3الجزائية اإلجراءات قانون

ص 09:00ص 3 08:00

م 12:30ص 3 11:30

229432 LAW جمعه محمد سمير محمد 0محاضرة 3وتدريب بحث قاعة

233432 LAW البشر عبدالرحمن محمد وليد 0محاضرة 3وتدريب بحث قاعة

237436 LAW 7م 06:40م 4 05:40مدمج0محاضرة 3المقارن القانون

م 05:30م 4 04:30مدمج

م 07:50م 5 06:50مدمج

باإلتفاق 

باإلتفاق 

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

ي- الجدول الدراسي 
الزلفن

ي القانون: القسم
ن
  1445 / 1444الفصل الدراسي الثان



 












