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  نهائي– القانونقسم جدول االختبارات النهائية  

ــ 1444للعام الدراسي الثاني للفصل   ه

 الرابعة الفترة  
 م 5:30م الى  3:30من 

 الفترة الثالثة 
 م 3:00م الى  1:00من 

 الفترة الثانية 
 م 12:30ص الى 10:30من

 الفترة األولى 
 ص 10:00ص الى   8:00من

 اليوم  التاريخ 

44 43 42 41 

28-07 -1444 
19-02 -2023 

 األحد 
 

اسس النظام االقتصادي في   
 ( 103االسالم)سلم 

 ( 101سلم )

 المدخل للثقافة االسالمية 

 
(  1400مهارات االتصال)علم   

 2( 140)علم 

4 3 2 1 

29-07 -1444 

20-02 -2023 
 اإلثنين 

أحكام الضمان العيني  
 قان(  4220والشخصي )

المجتمع  االسالم وبناء 
 ( 102)سلم 

 ( 101المهارات اللغوية)عرب ( 103التحرير العربي)عرب

 القانون المالي 
 قان(  3130)

مقدمة في االعمال )عمل  
 قانون ( 201

نظم المعلومات اإلدارية )نما  
 )قانون 201

 القانون التجاري 
 قان(  2090)

 اإلجراءات الجنائية   
 قان(  4230)

 الشركات التجارية 
 قان(  3040)

 
 (1220مهارات الكتابة)نجم   

 قانون 

9 8 7 6 

01-08 -1444 

21-02 -2023  
 الثالثاء 

 قانون العقوبات العام
 قان  2020)

مهارات  
 قانون (1210القراءة)نجم

مهارات التعلم والتفكير  
 ( 140)نهجوالبحث

 (  106السيرة النبوية ) سلم 

 قانون العقوبات الخاص 
 قان(  3050)

المواريث والوصايا  
 قان(  3080والوقف )

 األوراق التجارية واإلفالس  
 قان(  4050)

14 13 12 11 

05-08 -1444 
25-02 -2023 

 السبت 

 الملكية الفكرية 
 قان(  4150)

 قانون األسرة 
 قان(  2110)

 المدخل الى الفقه اإلسالمي 

 ( 1040)قان  
 1القانون اإلداري  

 قان(  2010)

 
 واألموال الملكية 

 قان(  4010)
 عقود مدنية 

 قان(  3010)

 2القانون اإلداري  

 قان(  2050)

   
 القانون الدولي الخاص 

 قان(  3110)

19 18 17 16 

06-08 -1444 
26-02 -2023 

 األحد 

 التحكيم التجاري 
 قان(  4100)

 أصول الفقه 
 قان(  4090)

 القانون الجوي 
 قان(  4070)

 المدخل الى القانون 

 قان(  1010)

   
 مصادر االلتزام 

 قان(  2040)

   
 أحكام االلتزام 

 قان(  2060)

24 23 22 21 

07-08 -1444 
27-02 -2023 

 االثنين 
 القانون البحري 

 قان(  4040)
 حقوق اإلنسان 

 قان(  3060)

 القانون الدولي العام 
(2030 ) 

 التجارة اإللكترونية 
 قان(  4140)

 القانون الدستوري 
 قان(  1030)

 
 المنظمات الدولية 

 قان(  2070)
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29 28 27 26 

08-08 -1444 
28-02 -2023 

 الثالثاء 

 المسؤولية المدنية 

 قان(  4180)
 قانون المرافعات المدنية 

 قان(  2080)
العقود التجارية وعمليات  

 قان(  3120)  البنوك
 قانون العمل 

 قان(  3020)

 تاريخ النظم القانونية  

 قان(  1020)
 البحث أصول 

 قان(  4030)
 التدريب القانوني 

 قان(  4080)

 

االثبات في المواد  
المدنية والتجارية  

 قان(  3030)
  

34 33 32 31 

09-08 -1444 
01-03 -2023 

 أحكام التأمين  األربعاء 
 قان(  3090)

 قانون البيئة

 قان(  4120)

 قانون النفط والغاز 

 قان(  4110)

 Eمصطلحات قانونية  
 قان(  4020)

 المنازعات اإلدارية 
 قان(  4060)

39 38 37 36 

10-08 -1444 
02-03 -2023 

 الخميس 
  

 أحكام التنفيذ 
 قان(  4170)

 أخالقيات المهن القانونية 

 قان(  3070)

  
السلوك التنظيمي  

 ( 221)امب 
 

 
 


