
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

إلىمن

 3783نجم1101(1) انجليزية لغةم 12:30ص 10:30 B 20149 0481 02 2القحطاني جديع محمد سعد

 3936نجم1101(1) انجليزية لغةم 12:30ص 10:30 B 20244 0481 02 2اقبال   جاويد

 2807نجم1101(1) انجليزية لغةم 12:30ص 10:30 B 00159 0481 02 1القرنى ابراهيم رافع ابراهيم

 1732نجم1101(1) انجليزية لغةم 12:30ص 10:30 B 10255 0481 02 2المنصور عبدالعزيز صالح ناصر

 3792نجم1101(1) انجليزية لغةم 12:30ص 10:30 B 20349 0481 02 2حمدان ال حمد فهد بندر

 3925نجم1101(1) انجليزية لغةم 12:30ص 10:30 B 10352 0481 02 2الحربى الشويمس عبالن حسين سلطان

 2810نجم1101(1) انجليزية لغةم 12:30ص 10:30 B 30238 0481 02 3على  انور سيد

 3598نجم1102(2) لغةانجليزيةم 12:30ص 10:30 B 30157 0481 02 3على  انور سيد

 2808نجم1102(2) لغةانجليزيةم 12:30ص 10:30 B 00260 0481 02 1اقبال   جاويد

 1734نجم1102(2) لغةانجليزيةم 12:30ص 10:30 B 10147 0481 02 2اقبال   جاويد

 1770نجم1102(2) لغةانجليزيةم 12:30ص 10:30 B 30323 0481 02 3على  انور سيد

 1681حسب1206والزكاة الضريبية المحاسبةم 12:30ص 10:30 B 30433 0481 02 3جباره فايز حسن غسان

 1700نظم1323والتنفيذ التقاضي اجراءاتم 12:30ص 10:30 B 30539 0481 02 3عيد حسين محمد ايهاب

 1693نظم1204االسالمي الفقه في المالية المعامالتم 04:00م 01:00 B 00246 0481 02 1الثنيان إبراهيم عبدالرحمن طالل

1439-08-13   االحد

ي من العام الجامعي 
 
هـ1439/1438جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثان

 التاريخاليوم
الوقت

المسجلينالقاعةالمحاضرالشعبةالمقررالمقرر اسم

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية

   1       



كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

إلىمن

ي من العام الجامعي 
 
هـ1439/1438جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثان

 التاريخاليوم
الوقت

المسجلينالقاعةالمحاضرالشعبةالمقررالمقرر اسم

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية

 1689نظم1101القانون مباديءم 12:30ص 10:30 B 20242 0481 02 2ضمرة عوض محمد مهند

 3937نظم1101القانون مباديءم 12:30ص 10:30 B 20334 0481 02 2العيسى سليمان عبدهللا سليمان

 3222قصد1103االقتصاد مبادىءم 12:30ص 10:30 B 00153 0481 02 1التويجرى حمد عبدالعزيز حمد

B 20512 0481 02 2محمد أنس فوزي شمسي1667تسق1204التسعير ادارةم 12:30ص 10:30

 1701نظم1332والضرائب الزكاة نظامم 12:30ص 10:30 B 20438 0481 02 2عيد حسين محمد ايهاب

 2833حال1103الشخصي الحاسب على تطبيقاتم 12:30ص 10:30 A 00531 0481 04 2الشوربجى  الشوربجى جمال

 1662حال1103الشخصي الحاسب على تطبيقاتم 12:30ص 10:30 A 00631 0481 04 2غنيم على محمد احمد

 3943حال1103الشخصي الحاسب على تطبيقاتم 12:30ص 10:30 A 01022 0481 04 2التميم عبدهللا عبدالعزيز تركى

 3597حال1103الشخصي الحاسب على تطبيقاتم 12:30ص 10:30 A 01131 0481 04 2التميم عبدهللا عبدالعزيز تركى

 3926حال1103الشخصي الحاسب على تطبيقاتم 12:30ص 10:30 A 00932 0481 04 2التميم عبدهللا عبدالعزيز أحمد

 3794قصد1101االقتصاد مباديءم 04:00م 01:00 B 00257 0481 02 1المالكى القرشى صالح محمد عبدهللا

 1745قصد1101االقتصاد مباديءم 04:00م 01:00 B 10231 0481 02 2حراثي فرح حسناوي نيزار

 1711قصد1211والبنوك النقود اقتصادياتم 04:00م 01:00 B 30124 0481 02 3التويجرى حمد عبدالعزيز حمد

 1694نظم1221االلتزام مصادرم 04:00م 01:00 B 00145 0481 02 1عيسى عبدالسالم محمد رضا

1439-08-14 االثنين

   2       



كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

إلىمن

ي من العام الجامعي 
 
هـ1439/1438جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثان

 التاريخاليوم
الوقت

المسجلينالقاعةالمحاضرالشعبةالمقررالمقرر اسم

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية

 3938حسب1101(1) مالية محاسبةم 12:30ص 10:30 B 10236 0481 02 2سالم عيد سليمان صالح

 1746حسب1101(1) مالية محاسبةم 12:30ص 10:30 B 10144 0481 02 2جباره فايز حسن غسان

 3247حسب1101(1) مالية محاسبةم 12:30ص 10:30 B 00258 0481 02 1عبدالرحمن محمود يوسف أحمد

 1752مال1101المالية مبادىءم 12:30ص 10:30 B 30534 0481 02 3العنزى الشمالنى قاسم راضى عبدالكريم

 1679حسب1251المحاسبية المعلومات نظمم 12:30ص 10:30 B 30627 0481 02 3جباره فايز حسن غسان

 1706نظم1422واألموال الملكية نظامم 12:30ص 10:30 B 20230 0481 02 2عيسى عبدالسالم محمد رضا

 3927حال1101الشخصي الحاسب على تطبيقاتم 12:30ص 10:30 A 00724 0481 04 2حورانى بديع زهير محمد

 3948حال1101الشخصي الحاسب على تطبيقاتم 12:30ص 10:30 A 00923 0481 04 2هاشمى عبدهللا على حسين

 2813حال1101الشخصي الحاسب على تطبيقاتم 12:30ص 10:30 A 00622 0481 04 2الرحال  بشير عبدالملك

 1747دار1201االتصال مهاراتم 04:00م 01:00 B 00148 0481 02 1عيد حسين محمد ايهاب

 3238دار1201االتصال مهاراتم 04:00م 01:00 B 10130 0481 02 2الحاج عبده طاهر عبدالملك

 3825دار1201االتصال مهاراتم 04:00م 01:00 B 10349 0481 02 2محمد عبدهللا هللا حبيب سامي

 3939دار1201االتصال مهاراتم 04:00م 01:00 B 30140 0481 02 3القضاه حامد محمد باسل

1439-08-15الثالثاء

   3       



كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

إلىمن

ي من العام الجامعي 
 
هـ1439/1438جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثان

 التاريخاليوم
الوقت

المسجلينالقاعةالمحاضرالشعبةالمقررالمقرر اسم

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية

 1744دار1101األعمال إدارة مبادئم 12:30ص 10:30 B 30225 0481 02 3الحاج عبده طاهر عبدالملك

 3930دار1101األعمال إدارة مبادئم 12:30ص 10:30 B 10226 0481 02 2اليمنى عثمان ناصر وليد

 3826دار1101األعمال إدارة مبادئم 12:30ص 10:30 B 00151 0481 02 1شموط عبداللطيف مصطفى مروان

 3793دار1101األعمال إدارة مبادئم 12:30ص 10:30 B 00251 0481 02 1العنزى الشمالنى قاسم راضى عبدالكريم

 1684حسب1205المراجعةم 12:30ص 10:30 B 10128 0481 02 2جباره فايز حسن غسان

 3512صرف1211المصرفية والمنتجات الخدمات تسويقم 12:30ص 10:30 B 20510 0481 02 2ريحان محمد على محمد

 1697نظم1431المدنية العقودم 12:30ص 10:30 B 20126 0481 02 2عيسى عبدالسالم محمد رضا

B 10117 0481 02 2محمد أنس فوزي شمسي1669تسق1211التسويق في عملية حاالتم 04:00م 01:00

 1702نظم1321االجتماعية والتأمينات العمل نظامم 04:00م 01:00 B 10229 0481 02 2عيد حسين محمد ايهاب

1439-08-16االربعاء

   4       



كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

إلىمن

ي من العام الجامعي 
 
هـ1439/1438جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثان

 التاريخاليوم
الوقت

المسجلينالقاعةالمحاضرالشعبةالمقررالمقرر اسم

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية

 1750كمى1101العام االحصاءم 12:30ص 10:30 B 00163 0481 02 1اسماعيل على عبدالجليل عماد

 1675حسب1102(2) مالية محاسبةم 12:30ص 10:30 B 20124 0481 02 2خليل الغني عبد محمد يحيي

 1664نظم1202التجاري القانون نظمم 12:30ص 10:30 B 20236 0481 02 2ضمرة عوض محمد مهند

 1668تسق1207الترويج ادارةم 12:30ص 10:30 B 20512 0481 02 2شموط عبداللطيف مصطفى مروان

 3940نظم1232االداري القانونم 12:30ص 10:30 B 30134 0481 02 3القعيد سلمان عبدالعزيز احمد

 2812نظم1232االداري القانونم 12:30ص 10:30 B 30341 0481 02 3عيد حسين محمد ايهاب

 1708نظم1311البنوك وعمليات التجارية العقودم 12:30ص 10:30 B 30425 0481 02 3ضمرة عوض محمد مهند

 1683حسب1201االدارية المحاسبةم 04:00م 01:00 B 20432 0481 02 2جباره فايز حسن غسان

 3278صرف1220المصرفي المصطلحم 04:00م 01:00 B 3069 0481 02 3الكلية من يحدد لم

1439-08-17  الخميس

   5       



كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

إلىمن

ي من العام الجامعي 
 
هـ1439/1438جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثان

 التاريخاليوم
الوقت

المسجلينالقاعةالمحاضرالشعبةالمقررالمقرر اسم

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية

 3514دار1301الفروع وعمليات التنظيمي الهيكلم 12:30ص 10:30 B 30410 0481 02 3ريحان محمد على محمد

 1695نظم1322واالثبات القضاء نظامم 12:30ص 10:30 B 10236 0481 02 2ضمرة عوض محمد مهند

 1692نظم1337االدارية العقودم 12:30ص 10:30 B 00242 0481 02 1الضويان محمد ابراهيم فهد

 1665احص1105العام االحصاءم 12:30ص 10:30 B 10138 0481 02 2حجار  طاهر رمضان

 1680عال1207بيانات قواعدم 12:30ص 10:30 B 20133 0481 02 2الهمامى صالح محمد صالح

 1672تسق1206التسويق بحوثم 04:00م 01:00 B 3059 0481 02 3شموط عبداللطيف مصطفى مروان

 3515حسب1220المالية التقارير تحليلم 04:00م 01:00 B 30224 0481 02 3ريحان محمد على محمد

19-08-1439    السبت

   6       



كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

إلىمن

ي من العام الجامعي 
 
هـ1439/1438جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثان

 التاريخاليوم
الوقت

المسجلينالقاعةالمحاضرالشعبةالمقررالمقرر اسم

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية

 2263حسب1103المحاسبة مباديءم 12:30ص 10:30 B 10319 0481 02 2جباره فايز حسن غسان

 1676نظم1201التجاري القانونم 12:30ص 10:30 B 30521 0481 02 3عيد حسين محمد ايهاب

 3941نظم1234(1) الجزائي النظامم 12:30ص 10:30 B 30634 0481 02 3عيد حسين محمد ايهاب

 2811نظم1234(1) الجزائي النظامم 12:30ص 10:30 B 00242 0481 02 1عيسى عبدالسالم محمد رضا

 3511صرف11101 المصرفية العملياتم 03:00م 01:00 B 30413 0481 02 3ريحان محمد على محمد

 3516صرف21201 المصرفية العملياتم 03:00م 01:00 B 2056 0481 02 2ريحان محمد على محمد

 1670تسق1203التسويق منشآت ادارةم 03:00م 01:00 B 30614 0481 02 3شموط عبداللطيف مصطفى مروان

B 30226 0481 02 3فؤاد عبدالعزيز حمد الحسيني1682حسب1204المحاسبة في الحاسب استخدامم 03:00م 01:00

 1705نظم1421الخاص الدولي القانونم 03:00م 01:00 B 10230 0481 02 2عيد حسين محمد ايهاب

1439-08-20   االحد

   7       



كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

إلىمن

ي من العام الجامعي 
 
هـ1439/1438جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثان

 التاريخاليوم
الوقت

المسجلينالقاعةالمحاضرالشعبةالمقررالمقرر اسم

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية

 1666تسق1209البيع عمليات ادارةم 12:30ص 10:30 B 30617 0481 02 3شموط عبداللطيف مصطفى مروان

 1663تسق1101التسويق مباديءم 03:00م 01:00 B 10231 0481 02 2شموط عبداللطيف مصطفى مروان

 1696نظم1222االلتزام احكامم 03:00م 01:00 B 10335 0481 02 2عيسى عبدالسالم محمد رضا

 1704نظم1411واالفالس التجارية األوراقم 03:00م 01:00 B 20225 0481 02 2ضمرة عوض محمد مهند

 1677احص1104العام االحصاءم 03:00م 01:00 B 20336 0481 02 2حجار  طاهر رمضان

 1710حال1105المصارف في اآللي الحاسب استخداماتم 03:00م 01:00 A 01034 0481 04 2ريحان محمد على محمد

1439-08-21 االثنين

   8       



كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

إلىمن

ي من العام الجامعي 
 
هـ1439/1438جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثان

 التاريخاليوم
الوقت

المسجلينالقاعةالمحاضرالشعبةالمقررالمقرر اسم

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية

B 30618 0481 02 3محمد أنس فوزي شمسي1673تسق1208المادي التوزيعم 12:30ص 10:30

 1690نظم1223والشخصي العيني الضمان احكامم 12:30ص 10:30 B 00245 0481 02 1عيسى عبدالسالم محمد رضا

 1678حسب1202الحكومية المحاسبةم 03:00م 01:00 B 30624 0481 02 3سالم عيد سليمان صالح

 3517صرف1301االسالمية المصرفية الخدماتم 03:00م 01:00 B 30210 0481 02 3ريحان محمد على محمد

 1698نظم1335(2) الجزائي النظامم 03:00م 01:00 B 30435 0481 02 3ضمرة عوض محمد مهند

1439-08-22الثالثاء

   9       



كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

إلىمن

ي من العام الجامعي 
 
هـ1439/1438جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثان

 التاريخاليوم
الوقت

المسجلينالقاعةالمحاضرالشعبةالمقررالمقرر اسم

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية

 1671تسق1210المستهلك سلوكم 12:30ص 10:30 B 10112 0481 02 2شموط عبداللطيف مصطفى مروان

 3518صرف1410للمصارف القانوني النظامم 12:30ص 10:30 B 1024 0481 02 2ضمرة عوض محمد مهند

 1699نظم1211التجاري القانونم 03:00م 01:00 B 30228 0481 02 3ضمرة عوض محمد مهند

 1703نظم1416الجزائية االجراءاتم 03:00م 01:00 B 30325 0481 02 3عيد حسين محمد ايهاب

1439-08-23االربعاء

   10       



كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

إلىمن

ي من العام الجامعي 
 
هـ1439/1438جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثان

 التاريخاليوم
الوقت

المسجلينالقاعةالمحاضرالشعبةالمقررالمقرر اسم

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية

 1707نظم1417والتجارية الصناعية الملكية احكامم 12:30ص 10:30 B 20134 0481 02 2الضويان محمد ابراهيم فهد

 1691نظم1205األسرة نظامم 03:00م 01:00 B 30143 0481 02 3عيد حسين محمد ايهاب

B 2016 0481 02 2فؤاد عبدالعزيز حمد الحسيني3519مال1301المالية والمؤسسات االسواقم 03:00م 01:00

1439-08-24  الخميس

   11       


