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 هـ1435/1436للفصل الدراسي األول للعام (النهائي )جداول االختبارات النهائية 
 

األول :                                  المستوىالقانون: القسم
 

 اسم المقرر المقرر رمز

 موعد االختبار

 الوقت التاريخ اليوم

 10:30-8:30  هـ1436 / 6/3 األحذ  انثقافح اإلساليٍحإنىانًذخم  سهى101

  3-1  هـ1436 / 8/3 انثالثاء إَجهٍزٌح نغح َجى101

110 MGT 10:30-8:30  هـ1436 /10/3 انخًٍس االذصال يهاراخ 

110INF 3-1  هـ1436 /14/3 االثٍٍُ يهاراخ انحاسة وذقٍُح انًعهىياخ 

111 MGT 10:30-8:30  هـ1436 /16/3 األرتعاء يثادئ اإلدارج واألعًال 

110 LAW ٌ10:30-8:30  هـ1436 /21/3 االثٍٍُ يثادئ انقاَى 
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 هـ1435/1436للفصل الدراسي األول للعام (النهائي )جداول االختبارات النهائية 
 

 الثاني : المستوى                                  القانون: القسم
 

 اسى انًقرر انًقرر ريز

 يىعذ االخرثار

 انىقد انرارٌخ انٍىو

 10:30-8:30           هـ 1436 / 7/3 االثٍٍُ  انهغىٌحيهاراخال عرب101

131LAW 10:30-8:30  هـ1436 /9/3 األرتعاء اإلَساٌ األَظًح وحقىق 

112LAW ٌ10:30-8:30  هـ1436 /13/3 األحذ ذارٌخ انقاَى 

113LAW  10:30-8:30  هـ1436/ 16/3 األرتعاء  انفقه اإلساليًإنىانًذخم 

101PSC 12:45-10:45  هـ1436 /20/3 األحذ يقذيح فً عهى انسٍاسح 

110ECO 10:30-8:30  هـ22/3/1436 انثالثاء االقرصاد يثادئ 
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 هـ1435/1436للفصل الدراسي األول للعام (النهائي )جداول االختبارات النهائية 
 

 الثالث : المستوى                                      القانون: القسم
 

 اسم المقرر المقرر رمز

 موعد االختبار

 الوقت التاريخ اليوم

217LAW 3-1  هـ6/3/1436 األحذ أحكاو األسرج 

 10:30-8:30  هـ8/3/1436 انثالثاء اإلسالو وتُاء انًجرًع سهى 102

220LAW 10:30-8:30  هـ14/3/1436 االثٍٍُ (1 )نالنرزاياخ انُظرٌح انعايح 

235LAW 12:45-10:45  هـ17/3/1436 انخًٍس (1 )انقاَىٌ انذونً انعاو 

233LAW  ٌ3-1  هـ1436 /20/3 األحذ انذسرىريانقاَى 

230LAW  3-1  هـ22/3/1436 انثالثاء (1)انقاَىٌ اإلداري 
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 هـ1435/1436للفصل الدراسي األول للعام (النهائي )جداول االختبارات النهائية 
 

رابع ال : المستوى                                      القانون: القسم
 

 اسم المقرر المقرر رمز

 موعد االختبار

 الوقت التاريخ اليوم

231LAW 3-1  هـ9/3/1436 األرتعاء انزكاج وانضرائة 

 10:30-8:30  هـ1436 /10/3 نخًٍسا  االسالمي فيالنظام االقتصاد  سلم103

231LAW  3-1  هـ13/3/1436 األحذ (2)انقاَىٌ اإلداري 

221LAW  10:30-8:30  هـ16/3/1436 األرتعاء (2)انُظرٌح انعايح نالنرزاياخ 

244LAW  ٌ10:30-8:30  هـ20/3/1436 األحذ انجزائًانقاَى 

214LAW  ٌ10:30-8:30  هـ23/3/1436 األرتعاء انًرافعاخقاَى 
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 هـ1435/1436للفصل الدراسي األول للعام (النهائي )جداول االختبارات النهائية 
 

خامس ال : المستوى                                      القانون: القسم
 

 اسم المقرر المقرر رمز

 موعد االختبار

 الوقت التاريخ اليوم

101 Ent   3-1 هـ 1436 /3/ 7 االثنين  رىاده االعمال 

315 Law 10:30-8:30  هـ9/3/1436 االربعاء المعامالت المدنيه 

335LAW 10:30-8:30 هـ 13/3/1436 االحد 2القانون  الدولى  العام 

338LAW 10:30-8:30 هـ 1436 /3/ 15 الثالثاء القضاء االدارى 

327LAW 10:30-8:30 هـ 17/3/1436 الخميس أحكام المواريث والوصايا والوقف 

326LAW 10:30-8:30 هـ 1436 /20/3 االحد  القانون التجارى 

 
 


