
 جدول اختبارات
 هـ1443من العام الدراسي  ثاينهنائية الفصل ال

 ماجستري العلوم السياسيةملقررات برانمج 
 

 هـ28/10/1443 حداأل
 القاعة الساعة اتريخ االختبار أستاذ املقرر أسم املقرر رمز املقرر

ساس 540  د.مثال املطريي نظرايت العالقات الدولية 
 هـ28/10/1443 حداأل

م 12.30 –ص  10.30   
94 

هـ1/11/3414 ثالاثءال  
 القاعة الساعة اتريخ االختبار أستاذ املقرر أسم املقرر رمز املقرر

ساس 535  د.طالل ضاحي قراءات سياسية خمتارة 
هـ1/11/4314 الثالاثء  

م 12.30 –ص  10.30   
94 

هـ3/11/3414اخلميس   
االختباراتريخ  أستاذ املقرر أسم املقرر رمز املقرر  القاعة الساعة 

ساس 520 هـ3/11/4314 اخلميس د.غالب اخلالدي النظرية السياسية  م 12.30 –ص  10.30   94 

هـ6/11/3414 حدألا  
 القاعة الساعة اتريخ االختبار أستاذ املقرر أسم املقرر رمز املقرر

ساس 530 هـ6/11/4314 حداال د.عبدالكرمي الدخيل نظرايت السياسة املقارنة  م 12.30 –ص  10.30   94 

 هـ8/11/1443 ثالاثءال
 القاعة الساعة اتريخ االختبار أستاذ املقرر أسم املقرر رمز املقرر

ساس 538  د.غالب اخلالدي األزمات السياسية الدولية  
 هـ8/11/1443 ثالاثءال

 
م 12.30 –ص  10.30  

94 

هـ01/11/3414 اخلميس  
 القاعة الساعة اتريخ االختبار أستاذ املقرر أسم املقرر رمز املقرر

ساس 532 دراسات سياسية  
 إقليمية

 هـ10/11/1443 اخلميس أ.د.عبدهللا الغامدي
 

م 12.30 –ص  10.30  94 

 هـ13/11/1443 حداأل
 القاعة الساعة اتريخ االختبار أستاذ املقرر أسم املقرر رمز املقرر

ساس 599  د.طالل ضاحي مشروع حبثي 
 هـ13/11/1443 األحد

 
م 12.30 –ص  10.30  

94 

 
 
 
 
 



 جدول اختبارات
 هـ1443من العام الدراسي  ثاينهنائية الفصل ال 

 ملقررات برانمج ماجستري القانون اخلاص 
ه28/10/3414األحد   

 القاعة مالحظات الساعة اتريخ االختبار أستاذ املقرر أسم املقرر رمز املقرر
قخص 527 السرحييد. ايسر   قوانني سوق املال  هـ28/10/4314األحد   م 12.30 –ص  10.30   96 طالب 
قخص 527 هـ28/10/4314األحد  د.معن القضاة قوانني سوق املال  م 12.30 –ص  10.30    طالبات 

ه1/11/3414الثالاثء   
 القاعة مالحظات الساعة اتريخ االختبار أستاذ املقرر أسم املقرر رمز املقرر

قخص 452 خالد ابنصرد.  أعمال البنوك  هـ1/11/4314 الثالاثء  م 12.30 –ص  10.30   96 طالب 
قخص 452 اميان مأموند.  أعمال البنوك  هـ1/11/4314 الثالاثء  م 12.30 –ص  10.30    طالبات 

هـ3/11/3414 اخلميس  
 القاعة مالحظات الساعة اتريخ االختبار أستاذ املقرر أسم املقرر رمز املقرر

قخص 523 العقاريةامللكية   هـ3/11/4314اخلميس  د. حممد البديرات  م 12.30 –ص  10.30   96 طالب 
قخص 523 هـ3/11/4314اخلميس  أ.د. عبدالستار سلمي امللكية العقارية  م 12.30 –ص  10.30    طالبات 

هـ6/11/3414األحد   
رمز 
 املقرر

 القاعة مالحظات الساعة اتريخ االختبار أستاذ املقرر أسم املقرر

قخص 522 املهيدب بد. مهيد أصول املرافعات والتنفيذ  هـ6/11/4314 حداال  م 12.30 –ص  10.30   96 طالب  
قخص 522 املهيدب بد. مهيد أصول املرافعات والتنفيذ  هـ6/11/4314 حداال  م 12.30 –ص  10.30   96 طالب 

قخص 522  أصول املرافعات والتنفيذ 
د.عبدالوهاب 

 اخلضريي
هـ6/11/4314 حداال  

م 12.30 –ص  10.30  
  طالبات

قخص 522 رفاعيالد.حممد  أصول املرافعات والتنفيذ  هـ6/11/4314 حداال  م 12.30 –ص  10.30    طالبات 

ه8/11/3414الثالاثء   
 القاعة مالحظات الساعة اتريخ االختبار أستاذ املقرر أسم املقرر رمز املقرر

قخص 528 عبدهللا املقرن. د ضماانت الديون  م 12.30 –ص  10.30 هـ8/11/1443 ثالاثءال   96 طالب 
قخص 528 م 12.30 –ص  10.30 هـ8/11/1443 ثالاثءال د. عبدهللا املقرن ضماانت الديون    طالبات 

هـ01/11/3414 اخلميس  
 القاعة مالحظات الساعة اتريخ االختبار أستاذ املقرر أسم املقرر رمز املقرر

قخص 520 القانوينمدارس الفكر   هـ10/11/4314 اخلميس د.متويل املرسي  م 12.30 –ص  10.30   96 طالب 
قخص 520 هـ10/11/4314 اخلميس د.متويل املرسي مدارس الفكر القانوين  م 12.30 –ص  10.30    طالبات 

هـ13/11/4314 األحد  
رمز 
 املقرر

 القاعة مالحظات الساعة اتريخ االختبار أستاذ املقرر أسم املقرر
325 

 قخص
ه13/11/4314األحد د. عبدالرزاق جنيب حقوق امللكية الفكرية م 12.30 –ص  10.30   96 طالب 

 



 
هـ41/11/3414اإلثنني   

 القاعة مالحظات الساعة اتريخ االختبار أستاذ املقرر أسم املقرر رمز املقرر
قخص 549 هـ41/11/4314 اإلثنني د. ايسر السرحيي مشروع حبثي  م 12.30 –ص  10.30   96 طالب 
قخص 549 هـ14/11/4314 اإلثنني د. ايسر السرحيي مشروع حبثي  م 12.30 –ص  10.30    طالبات 

 
هـ 3144/  11/  51الثالاثء   

 مالحظات الساعة اتريخ االختبار أستاذ املقرر أسم املقرر رمز املقرر
قخص 535 شهايب الشرقاويا.د. ال التشريعات اإلجتماعية  ه15/11/4314 الثالاثء  م 12.30 –ص  10.30   طالبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول اختبارات
 هـ1443من العام الدراسي  ثاينهنائية الفصل ال

  ماجستري القانون العام ملقررات برانمج 
ه28/01/3414 حداأل  

رمز 
 املقرر

 القاعة مالحظات الساعة اتريخ االختبار أستاذ املقرر أسم املقرر

قعم 505 هـ28/10/4314األحد  د.معاذ اللوحيق قانون املنظمات الدولية  م 12.30 –ص  10.30   94 طالب 
قعم 505 هـ28/10/4314األحد  د.حنان احلسيين قانون املنظمات الدولية  م 12.30 –ص  10.30    طالبات 

ه 3144/  11/  1الثالاثء   
 القاعة مالحظات الساعة اتريخ االختبار أستاذ املقرر أسم املقرر رمز املقرر

قعم 506 هـ1/11/4314 الثالاثء أ.د.ابراهيم احلديثي املسؤولية اإلدارية  م 12.30 –ص  10.30   94 طالب 
قعم 506 هـ1/11/4314 الثالاثء أ.د. الدين بو زيد املسؤولية اإلدارية  م 12.30 –ص  10.30    طالبات 

ه3/11/3414 ميساخل  
رمز 
 املقرر

املقرر أستاذ أسم املقرر  القاعة مالحظات الساعة اتريخ االختبار 

502 
 قعم

حقوق اإلنسان واحلرايت 
 العامة

هـ3/11/4314اخلميس  أ.د. الدين بو زيد م 12.30 –ص  10.30   94 طالب 

502 
 قعم

حقوق اإلنسان واحلرايت 
 العامة

جنالء احلقيل. د هـ3/11/4314اخلميس   م 12.30 –ص  10.30   
  طالبات

هـ 6/11/3144األحد   
رمز 
 املقرر

 القاعة مالحظات الساعة اتريخ االختبار أستاذ املقرر أسم املقرر

قخص 522 املهيدب بد. مهيد أصول املرافعات والتنفيذ  هـ6/11/4314 حداال  م 12.30 –ص  10.30   96 طالب  
قخص 522 املهيدب بد. مهيد أصول املرافعات والتنفيذ  هـ6/11/4314 حداال  م 12.30 –ص  10.30   96 طالب 
قخص 522 هـ6/11/4314 حداال د.عبدالوهاب اخلضريي أصول املرافعات والتنفيذ  م 12.30 –ص  10.30    طالبات 
قخص 522 رفاعيالد.حممد  أصول املرافعات والتنفيذ  هـ6/11/4314 حداال  م 12.30 –ص  10.30    طالبات 

ه8/11/3414الثالاثء   
املقررأستاذ  أسم املقرر رمز املقرر  القاعة مالحظات الساعة اتريخ االختبار 

قعم 508 م 12.30 –ص  10.30 هـ8/11/1443 ثالاثءال د. معتز الزهري اإلجراءات اجلزائية املقارنة   94 طالب 
قعم 508 م 12.30 –ص  10.30 هـ8/11/1443 ثالاثءال د.انصر الدوسري اإلجراءات اجلزائية املقارنة    طالبات 

ه01/11/3414 ميساخل  
 القاعة مالحظات الساعة اتريخ االختبار أستاذ املقرر أسم املقرر رمز املقرر

قخص 520 هـ10/11/4314 اخلميس د.متويل املرسي مدارس الفكر القانوين  م 12.30 –ص  10.30   96 طالب 
قخص 520 هـ10/11/4314 اخلميس د.متويل املرسي مدارس الفكر القانوين  م 12.30 –ص  10.30    طالبات 

 
 



 
هـ13/11/4314األحد   

 
 القاعة مالحظات الساعة اتريخ االختبار أستاذ املقرر أسم املقرر رمز املقرر

عمق 052 فهد الضواين د.أ مشروع حبثي  هـ13/11/4314األحد   م 12.30 –ص  10.30   94 طالب 
قعم 052 هـ13/11/4314األحد  أ.د. الدين بو زيد مشروع حبثي  م 12.30 –ص  10.30    طالبات 

 


