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 التاريخ اليوم
 الفترة األولى

ص 333:9  -ص  03:9  
 الفترة الثانية

 م 903:9  - م 12:30

 الثالثةالفترة 

 م 903:9  -م   9:3:9

 الرابعةالفترة 

 م 333:9  -م  903:9

 الخامسةالفترة 

 ص 93:50  - م 33:50

 الثالثاء
 
 

1-9-1442 
[13-04-2021] 

1 2 3 4 5 

(101)سلم سالميةاال الثقافة الى المدخل   
اإلسالم في االقتصادي النظام اسس   

(101)سلم  
(1010قان)القانونية للعلوم لمدخلا    

     التحكيم التجاري )قان0100(

 األربعاء

2-9-1442 
[14-04-2021] 

6 7  8  9 10 

(101)عرب اللغوية المهارات   
 االسالم في السياسي النظام اسس

(010)سلم  

(100)نهج حثوالب والتفكير لتعلما مهارات   
القانونية المهن اخالقيات(1000)قان   

(0100)قان التنفيذ أحكام      

     

 

 الخميس

3-9-1442 
[15-04-2021] 

11 12 13 14 15 

(101)سلم  المجتمع وبناء االسالم  (0110)قان    الجنائي اإلجراءات قانون   مقدمة في األعمال )عمل101( 

(1000)قان  والوقف والوصايا واريثالم   
 مهارات القراءة )نجم1110(

ENGL 1210/Reading Skills 
(Law) 

 

 

 

     

     

 1442-9-5 السبت
[17-04-2021] 

16 17 18 19 20 

 مهارات الكتابة )نجم 1110( قانون   نظم المعلومات االدارية )نما101( قانون 
تنمية مهارات التفكير )نفس 

 101( طالبات
(1000)قانوالتجارية المدنية المرافعات انونق (0110الملكية الفكرية )   

     

     

     

 األحد
6-9-1442 

[18-04-2021] 

21 22 23 24 25 

(101)عربالعربي التحرير   
 والتجارية المدنية المواد في اإلثبات 

(1010)قان  
(1000)قان  االلتزام مصادر  (0000)قان  داريةاإل المنازعات   

    
 

     

 اإلثنين
7-9-1442 

[19-04-2021] 

26 27 28 29 30 

(1110)قانالخاص الدولي القانون   (1000قان   االلتزام أحكام  (0000)قان  الجوي القانون   مبادئ التسويق )تسق101( قانون 

     

     

     

 الثالثاء
8-9-1442 

[20-04-2021] 

31 32 33 34 35 

  )قان0010(األوراق التجارية واإلفالس  القانون التجاري )قان1000(   قانون العمل والتأمينات االجتماعية )قان1010(
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 التاريخ اليوم
 الفترة األولى

ص 333:9  -ص  03:9  
 الفترة الثانية

 م 903:9  - م 12:30
 الثالثةالفترة 

 م 903:9  -م   9:3:9

 الرابعةالفترة 

 م 333:9  -م  903:9

 الخامسةالفترة 

 ص 90:99  - م 33:00

 األربعاء
9-9-1442 

[21-04-2021] 

36 37 38 39 40 

(0000)قان الفقه أصول  (1000)قان  الدولية المنظمات  (1000)قان  اإلسالمي للفقه المدخل  (1110)قان   المالي القانون   

     

 الخميس
10-9-1442 

[22-04-2021] 

41 42 43 44 45 

(1010)قان 1 اإلداري القانون  (0000)قان   العقود المدنية )قان1010(  البحري القانون   

     

     

 السبت
12-9-1442 

[24-04-2021] 

46 47 48 49 50 

(0110)قانوالشخصي العيني الضمان أحكام )  مهارات االتصال )علم 1000قان(  األسرة قانون( 1110قان (1000قان) ينالتام احكام   

     

 األحد
13-9-1442 

[25-04-2021] 

51 52 53 54 55 

    قانون الملكية واألموال )قان0010( القانون الدولي العام )قان1010(  

     

  56 57 58 59 60 

 1442-9-14 اإلثنين
[26-04-2021] 

(1010)قان القانونية النظم تاريخ    الشركات التجارية )قان 1000(   

     

 الثالثاء
15-9-1442 

[27-04-2021] 

61 62 63 64 65 

 )قان0010(
 أصول البحث والصياغة القانونية

  القانون اإلداري 1 )قان1010(
 

)قانالبنوك وعمليات التجارية العقود
1110)  

 

     

 األربعاء
16-9-1442 

[28-04-2021] 

66 67 68 69 70 

(0000التدريب القانوني )قان  قانون العقوبات العام )قان1010( قانون العقوبات الخاص )قان1010(  
 

     

  71 72 73 74 75 

 الخميس
17-9-1442 

[29-04-2021] 

(0010)قان  
اإلنجليزية باللغة قانونية مصطلحات  

(1010)قانالدستوري القانون   طالباتنفس(1110)1علم نفس النمو ـ   

     

  76 77 78 79 80 

 السبت
19-9-1442 
[1-05-2021] 

 حقوق االنسان )قان1000(
المسؤولية المدنية عن األخطاء 

 المهنية)قان0100(
   

  
   

  81 82 83 84 85 

 األحد
20-9-1442 
[2-05-2021] 

  
   

  
   


