
 

 

 جامعة الجوف     

 كلية الشريعة والقانون 

 1438/  1437 ) طالب ( لفصل الصيفىلنهائى لرات اختباإلاجدول 



 

 

 الفرتة األوىل اليوم والتاريخ

 10,30ــــ  8,30

 الفرتة الثانية

 1,0ـــ  11,0

 الفرتة الثالثة

 3,30ــــ  1,30من 

رقم  اسم املقرر رمز املقرر

 الشعبة

عدد 

الطال

 ب

رقم  اسم املقرر رمز املقرر القاعة

الشع

 بة

عدد 

الطال

 ب

رقم  اسم املقرر رمز املقرر القاعة

الشع

 بة

عدد 

الطال

 ب

 القاعة

 األحد

28/11/1438  

Law 
474 

املعامالت املالية 

فى الفقه 

 اإلسالمى

296 40 100 Law 111 60 373 مبادئ قانون  
97 

Law 471  القانون الدوىل

 اخلاص

293 33 128 

Law 

231 

القانون الدوىل 

 العام

309 60 97 Law 122  النظرية

العامة 

لإللتزامات 

(1) 

376 60 100 

96 

Law 355  100 34 303 املدنيةالعقود 

النظرية  Law 241 128 40 361 (4أصول الفقه ) شرع 221

العامة 

لإللتزامات 

(2) 

304 60 131 

132 

فقه األميان  شرع 472

 والنذور

332 32 96 

قواعد فقهية  شرع 325

(2) 

364 22 132 Law 353 املدخل  110شرع  128 26 301 قانون اإلثبات

 لدراسة الفقه

372 48 131 

فقه العبادات  112شرع 

(1) 

379 50 131 Law 484  أحكام الضمان

العينى 

 والشخصى 

289 26 136 Law 243  نظام الزكاة

 والضرائب

306 60 97 

           96 27 352 (6أصول الفقه ) شرع 413



 

 

 

000               

اإلثنني 

29/11/

1438 

Law 

235 

مقاصد  شرع 428 97 60 311 القانون التجارى

 (2الشريعة )

357 31 128 Law 473  اإلجراءات

 اجلزائية

292 43 100 

Law 

352 

العقود التجارية 

وعمليات 

 البنوك

300 58 131 

130 

LAW 124  القانون

 (1اإلدارى )

377 39 100 Law 244  القانون

 اجلزائى العام

307 60 97 

Law 

482 

القانون البحرى 

 واجلوى

290 22 132 LAW 233  القانون

 (2اإلدارى )

310 60 97 Law 364  أحكام

املواريث 

والوصايا 

 والوقف

297 24 89 

Law 

112 

املنازعات  Law 242 100 44 375 تاريخ القانون

 اإلدارية

305 15 132 Law 121  القانون

 الدستورى

374 25 96 

فقه اجلهاد  شرع 416

والعالقات 

 الدولية

اخلالف  شرع 423 128 23 356

 واملناظرة

323 48 131      

 0000               

 

الثالثاء 

30/11/1438 

Law 
481 

التأمينات  Law 483 128 26 288 أحكام التنفيذ

 اإلجتماعية

291 29 128 Law 475 96 24 295 قانون البيئة 

Law 

351 

القانون اجلزائى 

 اخلاص

الدعوة  101شرع  131 49 299

 اإلصالحية فى

شبه اجلزيرة 

 العربية

378 50 131 Law 354  مصطلحات

وموضوعات 

قانونية 

خمتارة 

 باإلجنليزية

302 61 97 



 

 

 :هامة جدا مالحظات 

 ، ( صباحًا  11:  00) :الثانية من الساعة ختبار االفرتة تبدأ و ، ( صباحًا10,30) : الساعة وتنتهي، صباحًا (   8,30ة : )من الساع األوىل ختبارالافرتة بدأ : ت أواًل           

 0( عصرا  3.  30)  ( ، وتنتهي 1.  30الثالثة من الساعة )  ختبارتبدأ فرتة االظهرا ، و (1:  00)الساعة  وتنتهي                 

 0 مضى ربع ساعة من بدء االختباربعد ختبار قاعة االولن يسمح بدخوله ، بربع ساعة ختبار االء بدموعد لالختبار قبل ضور احلكل طالب  : جيب على ثانيًا           

طالب يضبط مستخدما وكل ، وسيلة من وسائل الغش  ختبار ، كما يعد استعمال اهلاتف اجلوالاال متناع عن الغش أو حماولته أثناءجيب على كل طالب اال:  ثالثًا           

 هلاتفه 

 ختبار يعترب حماوال للغش ، وحيرر له مبوجب ذلك حمضر الغش .اجلوال أثناء اال                 

 . إطالقا اهلوية الشخصية حضارخول قاعة االختبار دون إبدطالب  ألي، ولن يسمح  ختبارار اهلوية الشخصية لدخول قاعة االحضطالب إ على كلجيب :  رابعًا          

 أقرب وقت ممكن حتى ينظر فى حل هذا التعارض . أن يتقدم بطلب ملنسق الفصل الصيفي يفختبار ، جدول اال طالب يوجد لديه تعارض يفـ جيب على كل  خامسا          

 

 عميد الكلية                                                                                                           

 د. بد بن حممد املعيقل                                                                                                                                          

قانون  Law 245 100 23 298 املالية العامة Law 365 100 38 371 (1أصول الفقه ) 113شرع 

 املرافعات

308 43  

100 

 

شرع 

122 

فقه املعامالت  شرع 328 97 61 367 (2أصول الفقه )

(5) 

355 16 89      

املدخل  115شرع      

للسياسة 

 الشرعية

368 61 97      


