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   10.30-8.30األولى  الفترة 1443-5-12 الخميس 

 المسجلين المحاضر المقرر اسم المقرر الشعبة
 مكان

 االختبار
  االعمدة

96 370 ACC 11 احمد فيروز محمد الدين تاج  المحاسبية المعلومات نظم 

  المسرح

- 

 

1 

20 111 MGT 10-8-6-4-2 45 الفراج فهد سلطان  األعمال إدارة مبادئ 

21 111 MGT 20-18-16-14-12 45 الفراج فهد سلطان  األعمال إدارة مبادئ 

72 314 MIS 24-22 10 الهجرس عبد العزيز عبد هللا علي  اإلمداد سلسلة إدارة 

 26 2 األمين فضل ياسر  االنجليزية اللغة في الصوتي النظام نجل 422 201

165 ENGL 311 28 9 على حسن مأمون عبد اللطيف  األمريكيتان والمسرحية الرواية 

187 ENGL 411 30 7 العارف عوض ابراهيم عبد النعيم  البحث مناهج 

   1-11الفترة الثانية     1443-5-12الخميس 

32 212 ECO 33 عبد المجيد هاشم خالد  الكلي االقتصاد مبادئ 

 المسرح

- 

 

1-3-5-7 

22 121 LAW 15-13-11-9 41 العمر برجس عمر برجس  1 اإلداري القانون 

46 224 LAW 25-23-21-19-17 42 عيسى سليمان أحمد محمد  2 العام الدولي القانون 

78 320 LAW 8-6-4-2 35 الخصاونه حسين صقر عادل  الخاص الدولي القانون 

122 420 LAW 29-27 21 الغامدي صالح خالد وليد  والشخصي العيني الضمان أحكام 

   10.30-8.30الفترة األولى  1443-5-16االثنين 

44 221 QUA 35 حمد محمد علي عبد المنعم  2 اإلداري اإلحصاء 

 المسرح

- 

 

1-3-5-7 

62 310 MGT 11-9 11 احمد فيروز محمد الدين تاج  األعمال ادارة في البحث منهج 

171 411 HRM 15-13 11 حموده احمد نصر حسان  والتعويضات االداء إدارة 

29 210 LAW 27-25-23-21-19-17 54 خالد عبد هللا الطيب محمد  والعقاب اإلجرام علم 

61 310 LAW 8-6-4-2 40 الخصاونه حسين صقر عادل  العمل قانون 

97 401 LAW 18-16-14-12-10 38 الغامدي صالح خالد وليد  الجوي القانون 

161 ENGL 222 28 8 على حسن مأمون عبد اللطيف  البريطانيتان والمسرحية الرواية 

1-11الفترة الثانية  1443-5-16االثنين     

24 121 MGT 3-1 المسرح 13 الباز مصطفى ماجد  1 األعمال إدارة في إنجليزية قراءات 
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23 121 MGT 22 الفراج فهد سلطان  1 األعمال إدارة في إنجليزية قراءات - 

 

 

 ح رالمس

5-7-9 

113 413 FIN 13-11 11 بابكر احمد محمد عبدالعزيز  المالية المخاطر وإدارة التأمين مبادئ 

59 261 CSI 17-15 11 بابكر احمد محمد عبدالعزيز  البيانات قواعد أساسيات 

64 311 HRM 21-19 12 المصرى يونس محمد توفيق  المنظمات وتصميم التنظيم نظريات 

155 ENGL 211 23 10 على حسن مأمون عبد اللطيف  األدب إلى مقدمة 

181 ENGL 321 25 8 العارف عوض ابراهيم عبدالنعيم  االنجليزي للشعر شامل مسح 

3010.- 8.30 الفترة األولى   1443-5-17الثالثاء     

1 100 LAW 46 العمر برجس عمر برجس  القانون مبادئ 

 المسرح

- 

 

1-3-5-7-9 

76 318 LAW 17-15-13-11 35 العمر برجس عمر برجس  والضرائب الزكاة نظام 

153 ENGL 122 19 6 العبيد محمد احمد محمد  العملية الصوتيات 

188 ENGL 412 21 8 السديس علي عبدالرحمن علي  والتداولية الداللة علم 

1 - 11 الفترة الثانية    1443-5-17الثالثاء     

47 225 LAW 41 الخصاونه حسين صقر عادل  2  لاللتزامات العامة النظرية 
 المسرح

- 

 

1-3-5 

84 324 LAW 13-11-9-7 37 الغامدي صالح خالد وليد  االجتماعية التأمينات قانون 

129 425 LAW 19-17-15 27 الحربي صالح ضيدان عبدهللا  البيئة قانون 

10.30 – 8.30 الفترة األولى   1443- 5 – 18االربعاء      

54 230 MGT 16 بابكر احمد محمد عبد العزيز  العمليات إدارة 

 المسرح

- 

 

1-3 

63 311  MIS 5 10 بابكر احمد محمد عبد العزيز  والبرمجة الخوارزميات أسس 

105 404 MGT 9-7 10 الهجرس عبدالعزيز عبد هللا علي  الشاملة الجودة إدارة 

33 212 LAW 19-17-15-13-11 42 الضلعان محمد سليمان محمد  التجاري القانون 

69 313 LAW 29-27-25-23-21 47 خالد عبد هللا الطيب محمد  العام الجزائي القانون 

99 402 LAW 4-2 18 العجالن صالح عبد العزيز  الملكية أحكام 

169 ENGL 315 6 8 األمين فضل ياسر  المتقدمة الترجمة 

1 –  11 الفترة الثانية   1443- 5 – 18االربعاء      

34 212 QUA 40 حمد محمد علي عبد المنعم  1 اإلداري اإلحصاء  

 المسرح

 

 

1-3-5-7 

103 403 MIS 9 10 الحسين علي عبد الحميد مصعب  اإلدارية المعلومات نظم في بحث حلقة 

178 423 HRM 13-11 16 عبد المجيد هاشم خالد  التنظيمي والتطوير التغيير 



 جامعة المجمعة 
 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

 وكالة الكلية الشؤون التعليمية
 1444-1443للعام الجامعي  األولجدول اختبارات ومراقبات الفصل الدراسي 

3 
 

48 226 LAW المسرح 49 العجالن صالح عبدالعزيز  والتجارية الفكرية الملكية أحكام 

 
15-17-19-21-23-25 

156 ENGL 212 قاعة  8 الرجيعي محمد عبدهللا محمد  2 والمحادثة االستماع  

3010.- 8.30 الفترة األولى   1443 - 5- 19الخميس      

28 210 FIN 32 احمد فيروز محمد الدين تاج  المالية مبادئ 

 المسرح

- 

 

1-3-5-7 

172 412 HRM 13-11-9 24 عبد المجيد الرسول جاه طارق  المدنية والخدمة العمل نظام 

2 102 LAW 23-21-19-17-15 45 الضلعان محمد سليمان محمد  القانون تاريخ 

149 ENGL 111 27-25 23 السكاكر علي محمد صالح  1الجملة وكتابة االنجليزية اللغة قواعد 

164 ENGL 225 29 5 األمين فضل ياسر  الثانية اللغة اكتساب 

1- 11 الفترة الثانية   1443 - 5- 19الخميس      

10 110 ECO 31 عبدالمجيد هاشم خالد  الجزئي االقتصاد مبادئ 

 المسرح

- 

1-3-5-7 

11 110 ECO 11-9 21 اللهيب حمد عبدهللا باسم  الجزئي االقتصاد مبادئ 

80 321 MGT 17-15-13 24 عبدالمجيد الرسول جاه طارق  االجتماعية والمسؤولية العمل أخالقيات 

25 122 LAW 14-12-10-8-6-4-2 64 الحربي صالح ضيدان عبد هللا  1 لاللتزامات العامة النظرية 

88 328 LAW 27-25-23-21-19 42 الغامدي صالح خالد وليد  اإلداري القضاء 

134 430 LAW 24-22-20-18 30 خالد عبدهللا الطيب محمد  الجزائية اإلجراءات قانون 

 26 1 رشوان فؤاد ممدوح  والمجتمع اللغة نجل 407 107

192 ENGL 416 29 6 السديس علي عبد الرحمن علي  البيئية اللغويات 

10.30 – 8.30الفترة األولى   1443- 5- 22االحد      

18 111 MET 25 بابكر احمد محمد عبدالعزيز  والبحث والتفكير التعليم مهارات  

 

 

 

 

 المسرح

 

 

 

 

 

 

1-3-5 

19 111 MET 15-13-11-9-7 46 المطيري فرج فيصل  والبحث والتفكير التعليم مهارات 

68 312 MIS 25 9 المجحدي محمد صالح علي  النظم وتصميم تحليل 

70 313 MGT 21-19-17 23 الحسين علي عبد الحميد مصعب  اإلدارية المهارات 

109 411 MIS 22-20 11 المصرى يونس محمد توفيق  المعلومات تقنية مشروعات إدارة 

26 123 LAW 10-8-6-4-2 46 العمر برجس عمر برجس  الدستوري القانون 

49 227 LAW 18-16-14-12 36 ابودياب حسين السيد على  2 اإلداري القانون 

154 ENGL 123 23 8 السكاكر علي محمد صالح  2 المفردات وبناء القراءة 

167 ENGL 313 27 7 الرجيعي محمد عبدهللا محمد  التطبيقية اللغويات 
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189 ENGL 413 المسرح 8 العبيد محمد احمد محمد  النحو علم 

- 

 

29 

1 - 11الفترة الثانية   1443- 5- 22االحد      

37 213 MGT 40 الدريويش علي عبدهللا خالد  2 األعمال إدارة في إنجليزية قراءات 

 المسرح

- 

 

1-3-5-7 

91 330 MGT 13-11-9 23 الحسين علي عبدالحميد مصعب  االستراتيجية االدارة 

100 402 MIS 17-15 12 حموده احمد نصر حسان  الويب تطبيقات تطوير 

89 329 LAW 41 العجالن صالح عبدالعزيز  الشركات قانون 
19-21-23-25-27 

140 439 LAW 10-8-6-4-2 45 الحربي صالح ضيدان عبدهللا  المالية األسوق قوانين 

 29 2 األمين فضل ياسر  التعليمي اللغة علم في التقنية الطرق نجل 406 194

183 ENGL 323 14-12 13 على حسن مأمون عبداللطيف  والمجتمع الثقافة 

10.30 – 8.30الفترة األولى   1443- 5- 23االثنين      

43 221 MIS 34 المجحدي محمد صالح علي  اإلدارية المعلومات نظم 

 المسرح

- 

 

1-3-5-7 

3 103 LAW 15-13-11-9 41 الطوالة حذيفة سلطان  اإلسالمي الفقه إلى المدخل 

102 403 LAW 21-19-17 32 الخصاونه حسين صقر عادل  واالفالس التجارية األوراق 

160 ENGL 221 23 6 العارف عوض ابراهيم عبدالنعيم  األدبي النقد مبادئ 

150 ENGL 112 قاعة  21 السكاكر علي محمد صالح  1 والمحادثة االستماع  

1 -11الفترة الثانية   1443- 5- 23االثنين      

180 321 HRM 15 عبد المجيد الرسول جاه طارق  البشرية الموارد وتدريب تنمية  

 

 المسرح

- 

 

1-3 

36 213 LAW 19-17-15-13-11-9-7-5 66 الحربي صالح ضيدان هللاعبد   البحري القانون 

74 316 LAW 12-10-8-6-4-2 52 العجالن صالح عبد العزيز  والتنفيذ اإلثبات طرق 

14 110 MAT 18-16-14 20 عمر عبد الرحمن صالح عبد الرحمن  الرياضيات في مقدمة 

15 110 MAT 27-25-23-21 33 عمر عبدالرحمن صالح عبد الرحمن  الرياضيات في مقدمة 

10.30 – 8.30الفترة االولى   1443- 5- 24الثالثاء      

79 320 MGT 26 بابكر احمد محمد عبد العزيز  التنظيمي السلوك 

 المسرح

- 

 

1-3-5 

173 413 HRM 11-9-7 25 الهجرس عبد العزيز عبد هللا علي  المشكالت وحل القرارات صنع 

116 414 LAW 21-19-17-15-13 45 الغامدي صالح خالد وليد  المدنية المعامالت 

170 ENGL 316 23 6 السكاكر علي محمد صالح  اللغة تعلم استراتيجيات 
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1 – 11الفترة الثانية   1443- 5- 24الثالثاء      

125 422 MIS 10 حموده احمد نصر حسان  اإلدارة في اآللي الحاسب تطبيقات 

 المسرح

 المسرح

- 

 

1 

27 124 LAW 13-11-9-7-5-3 52 ابودياب حسين السيد على  1 العام الدولي القانون 

50 228 LAW 21-19-17-15 35 العبد المنعم سعدون عبد المنعم عبد هللا  والوقف والوصايا المواريث أحكام 

90 330 LAW 10-8-6-4-2 41 خالد عبد هللا الطيب محمد  الخاص الجزائي القانون 

139 438 LAW 20-18-16-14-12 39 ابودياب حسين السيد على  الطاقة قوانين 

 22 1 السديس علي عبد الرحمن علي  الصوتيات علم نجل 328 193

157 ENGL 213 23 10 الرجيعي محمد عبد هللا محمد  3 المفردات وبناء القراءة 

186 NS 101 24 6 السديس علي عبد الرحمن علي  عددية مهارات 

10.30 – 8.30الفترة االولى   1443- 5- 25االربعاء      

111 412 MIS 12 بابكر احمد محمد عبد العزيز  اإلدارية المعلومات نظم في متخصصة قراءات 

 المسرح

- 

 

1-3 

39 215 LAW 15-13-11-9-7-5 49 العجالن صالح عبد العزيز  المرافعات قانون 

75 317 LAW 27-25-23-21-19-17 48 الضلعان محمد سليمان محمد  البنوك وعمليات التجارية العقود 

104 404 LAW 10-8-6-4-2 46 الغامدي صالح خالد وليد  التأمين قانون 

147 ENG 101 14-12 24 الرجيعي محمد عبد هللا محمد  االنجليزية اللغة 

148 ENG 101 18-16 13 السديس علي عبد الرحمن علي  االنجليزية اللغة 

152 ENGL 121 28 6 العبيد محمد احمد محمد  التواصل سياق في القواعد 

162 ENGL 223 30 4 العارف عوض ابراهيم عبد النعيم  التعاونية الكتابة 

1 – 11الفترة الثانية   1443- 5- 25االربعاء      

30 210 MKT 43 الهجرس عبدالعزيز عبدهللا علي  التسويق مباديء 

 المسرح

- 

 

1-3-5-7-9 

81 321 MIS 11 11 الشايع عبد هللا بن شايع  واإلتصاالت الشبكات إدارة 

123 420 MGT 13 10 المجحدي محمد صالح علي  والمتوسطة الصغيرة المشاريع ادراة 

179 421 HRM 17-15 16 الجمعه علي عبدهللا عبد السالم  اإلبتكار وإدارة القيادة 

 19 2 العارف عوض ابراهيم عبدالنعيم  االمريكى االدب فى مقدمة نجل 371 200

146 CS 101 21 5 الرجيعي محمد عبدهللا محمد  التواصل مهارات 

10.30 –  8.30الفترة األولى    1443- 5- 26الخميس      

52 230 ACC 7-5-3-1 المسرح 36 احمد فيروز محمد الدين تاج  اإلدارية والمحاسبة التكاليف مباديء 
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66 311 MGT 9 عمر عبدالرحمن صالح عبد الرحمن  العمليات بحوث  

 

 

 

 

 المسرح

- 

 

9 

98 402 HRM 15-13-11 20 عبدالمجيد الرسول جاه طارق  الدولية البشرية الموارد إدارة 

174 414 HRM 19-17 12 عبد المجيد الرسول جاه طارق  البشرية الموارد وتوظيف تخطيط 

 27-25-23-21 32 الدريويش علي عبدهللا خالد  اآللي الحاسب عن مقدمة تال 107 8

 6-4-2 26 علي نافع محمد فيصل  اآللي الحاسب عن مقدمة تال 107 208

151 ENGL 114 10-8 21 الرجيعي محمد عبد هللا محمد  1الكتابة 

166 ENGL 312 12 6 السديس علي عبد الرحمن علي  والصواتة الصوتيات 

191 ENGL 415 29 5 األمين فضل ياسر  الترجمة في خاصة موضوعات 

1 – 11الفترة الثانية   1443- 5- 26الخميس      

126 423 MIS 11 المجحدي محمد صالح علي  اإللكترونية األعمال 

 

 

 

 المسرح

- 

 

1 

195 110 LAW 3 11 ابودياب حسين السيد على  القانون مباديء 

13 110 LAW 13-11-9-7-5 45 العمر برجس عمر برجس  القانون مباديء 

51 229 LAW 21-19-17-15 33 العبد المنعم سعدون عبد المنعم عبد هللا  األسرة أحكام 

92 331 LAW 29-27-25-23 33 العبد المنعم سعدون عبد المنعم عبد هللا  الفقه أصول 

158 ENGL 214 4-2 11 األمين فضل ياسر  2 الكتابة 

182 ENGL 322 6 6 السديس علي عبد الرحمن علي  االنجليزية اللغة تاريخ 

3010. -8.30 الفترة االولى   1443-5-29االحد       

41 221 HRM 39 الجمعه علي عبدهللا عبد السالم  البشرية الموارد إدارة 

 المسرح

- 

 

1-3-5-7-9 

82 322 MIS 11 11 حموده احمد نصر حسان  القرار دعم نظم 

77 319 LAW 19-17-15-13 34 الطيار عبد هللا أسامة  االسالمي الفقه في الفقهية القواعد 

86 326 LAW 25-23-21 27 الضلعان محمد سليمان محمد  التجاري القانون 

163 ENGL 224 27 7 األمين فضل ياسر  الترجمة إلى مدخل 

168 ENGL 314 29 8 العبيد محمد احمد محمد  الصرف علم 

1 - 11 الفترة الثانية   1443-5-29االحد       

16 111 ACC 38 احمد فيروز محمد الدين تاج  المالي والتقرير المحاسبة مبادئ  

 

 المسرح

 

1-3-5-7 

101 403 HRM 9 10 المجحدي محمد صالح علي  البشرية الموارد معلومات نظم 

 11 1 على حسن مأمون عبد اللطيف  متقدمة كتابة نجل 413 206
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159 ENGL 215 المسرح 8 السكاكر علي محمد صالح  اللغويات في مقدمة 

- 

 

13 

184 ENGL 324 17-15 10 األمين فضل ياسر  اآللي الحاسب بمساعدة الترجمة 

 


