
القانون: الكلية
ساعة عقد اإلمتحانيوم عقد االمتحاناسم المدرسرقم الشعبةرقم المساقاسم المساق

pm 5:00-16/5/20214:00األحد بهاء األحمد11110111650/51/52/53قانون اداري 

ائب  pm 5:00-16/5/20214:00األحد حسن فالح1110131450/51/52المالية العامة والضر

اقة1110141250/51/52القضاء االداري  ن محمد الشر pm 5:00-17/5/20214:00اإلثني 

ي 
ام/ القانون المدنر ر pm 5:00-18/5/20214:00الثالثاء رنا دواس1110111551/53مصادر اإللت 

ر  pm 5:00-18/5/20214:00الثالثاء اكرم داود1110132150/51/52قانون التامي 

pm 5:00-19/5/20214:00األربعاء غسان خالد1110131151/52اصول المحاكمات المدنية والتجارية 

ن1110131250/51/53قانون البينات  ف حسي  pm 5:00-19/5/20214:00األربعاء اشر

pm 5:00-20/5/20214:00الخميس نور عدس1110111450/51/52/53 1القسم العام /قانون العقوبات 

pm 5:00-20/5/20214:00الخميس امجد حسان1110141050/51/52القانون الدولي الخاص

pm 5:00-23/5/20214:00األحد اسحق علي برقاوي1110132050/51/52قانون التنفيذ 

كات وافالس /القانون التجاري ن محمد ابو شهاب1110121550/51شر pm 5:00-24/5/20214:00اإلثني 

ن مؤيد حطاب1110131950/51قانون العمل والضمان اإلجتماعي  pm 5:00-24/5/20214:00اإلثني 

pm 5:00-25/5/20214:00الثالثاء رنا دواس1110141150/51/52الحقوق العينية األصلية 

pm 5:00-26/5/20214:00األربعاء محمد ابو شهاب1110132250/51قانون التحكيم 

pm 5:00-27/5/20214:00الخميس فادي شديد1110131550/51اصول المحاكمات الجزائية 

pm 5:00-29/5/20214:00السبت ريم شيخ قاسم1110133350/51اخالقيات المهن الحقوقية 

االمتحانات الموحدة



القانون: الكلية
ةاسم المساق ساعة عقد اإلمتحانيوم عقد االمتحاناسم المدرسرقم المساقموعد المحاضر

ي والعقارات 
ن األراضن pm 2:00-16/5/20211:00األحد اسحق علي برقاوي 1151/11101413-9.5ارب  ع /احدقواني 

ي
pm 2:00-16/5/20211:00األحد مؤيد حطاب 1152/11101313 -9.5ارب  ع /احد 1العقود المسماة/القانون المدنن

ي 
ام /القانون المدنن ن pm 2:00-16/5/20211:00األحد علي مصلح 1150/11101210 -9.5ارب  ع /احداحكام الت 

pm 2:00-16/5/20211:00األحد نائل طه 52/11101315 11 -9.5ارب  ع /احداصول المحاكمات الجزائية 

pm 2:00-16/5/20211:00األحد باسل منصور 50/11101113 11 -9.5ارب  ع /احدمبادئ القانون الدولي العام 

ن حسن فالح 12.551/11101110- 11خميس /اثنمدخل لدراسة القانون  pm 2:00-17/5/20211:00اإلثني 

يعات البيئة وتخطيط المدن  ن محمد ابو الرب 12.550/11101415-11خميس /اثنتشر pm 2:00-17/5/20211:00اإلثني 

ي 
ام / القانون المدنن ن pm 2:00-18/5/20211:00الثالثاء اكرم داود 3.550/11101115- 2سبت /ثالثمصادر اإللت 

ن 252/11101319-12.5ارب  ع /احدقانون العمل والضمان اإلجتماعي  ف حسي  pm 2:00-18/5/20211:00الثالثاء اشر

pm 2:00-18/5/20211:00الثالثاء امجد حسان 251/11101323 -12.5ارب  ع /احدالملكية الفكرية 

" المناهج والتطبيقات"البحث العلمي  pm 2:00-19/5/20211:00األربعاء ريم شيخ قاسم 3.552/11101212 -2خميس /اثن 

pm 2:00-19/5/20211:00األربعاء نعيم سالمة 3.550/11101310 -2خميس /اثناوراق تجارية وعمليات البنوك / القانون التجاري

ن  ن الفلسطينيي   الدولي والالجئي 
ن ي عاضي 3.550/11101340-2خميس /اثنقانون الالجئي 

pm 2:00-19/5/20211:00األربعاء جونن

ي 
pm 2:00-20/5/20211:00الخميس باسل منصور 12.550/11101214 -11ارب  ع /احدالقانون الدولي اإلنسانن

ي
pm 2:00-20/5/20211:00الخميس علي مصلح 12.551/11101313 -11ارب  ع /احد 1العقود المسماة/القانون المدنن

pm 2:00-20/5/20211:00الخميس مؤيد حطاب 12.550/11101324 -11ارب  ع /احد 2عقود مسماة 

ن  ن الفلسطينيي   الدولي والالجئي 
ن pm 2:00-20/5/20211:00الخميس احمد بشتاوي 12.552/11101340 -11ارب  ع /احدقانون الالجئي 

pm 2:00-20/5/20211:00الخميس نائل طه 12.551/11101317 -11ارب  ع /احدالجرائم الواقعة عل األموال 

ي 
ام / القانون المدنن ن ن علي مصلح 12.552/11101115-11سبت /ثالثمصادر اإللت  pm 2:00-24/5/20211:00اإلثني 

" النظرية العامة "1القانون الدستوري  ي عاضي 12.552/11101112 11سبت /ثالث 
ن جونن pm 2:00-24/5/20211:00اإلثني 

ي والعقارات 
ن األراضن ن غسان خالد 12.550/11101413-11سبت /ثالثقواني  pm 2:00-24/5/20211:00اإلثني 

ن محمد ابو الرب 12.550/11101414-11سبت /ثالثعلم اإلجرام والعقاب  pm 2:00-24/5/20211:00اإلثني 

ن باسل منصور 12.551/11101213 -11سبت /ثالثحقوق انسان  pm 2:00-24/5/20211:00اإلثني 

االمتحانات غير الموحدة



ي  pm 2:00-25/5/20211:00الثالثاء احمد بشتاوي 3.550/11101420-2ارب  ع /احدقانون اإلتحاد األورون 

pm 2:00-25/5/20211:00الثالثاء محمد ابو الرب 3.550/11101341 -2ارب  ع /احدقانون الصحة والمسؤولية الطبية 

ي 
ي    ع الفلسطينن ي التشر

ن
pm 2:00-25/5/20211:00الثالثاء نور عدس 3.550/11101343-2ارب  ع /احدجرائم الفساد ف

pm 2:00-26/5/20211:00األربعاء يحن  فالح 1151/11101310 -9.5سبت /ثالثاوراق تجارية وعمليات البنوك / القانون التجاري

pm 2:00-26/5/20211:00األربعاء باسل منصور 1150/11101251 -9.5سبت /ثالثقانون تجاري 

pm 2:00-26/5/20211:00األربعاء فادي شديد 1150/11101317 -9.5سبت /ثالثالجرائم الواقعة عل األموال 

ي
pm 2:00-26/5/20211:00األربعاء نافذ حمد 1150/11101313 -9.5سبت /ثالث 1العقود المسماة/القانون المدنن

pm 2:00-27/5/20211:00الخميس ريم شيخ قاسم 250/11101213 -12.5سبت /ثالثحقوق انسان 

pm 2:00-27/5/20211:00الخميس نافذ حمد 252/11101310 -12.5سبت /ثالثاوراق تجارية وعمليات البنوك / القانون التجاري

pm 2:00-27/5/20211:00الخميس بهاء االحمد 250/11101318 -12.5سبت /ثالث 2القانون االداري 

pm 2:00-27/5/20211:00الخميس يحن  فالح 252/11101323 -12.5سبت /ثالثالملكية الفكرية 

ونية  ن المعامالت االلكت  نت وقواني  pm 2:00-29/5/20211:00السبت يحن  فالح 550/11101325-3.5سبت /ثالثاإلنت 

pm 2:00-29/5/20211:00السبت  نافذ حمد 550/11101111 -3.5سبت /ثالثمبادئ القانون التجاري والعقود التجارية 

pm 2:00-30/5/20211:00األحد جواد سلمان 550/11101338-3.5ارب  ع /احدالصياغة القانونية 

ي 
pm 2:00-30/5/20211:00األحد ريم شيخ قاسم 1151/11101214 -9.5خميس /اثنالقانون الدولي اإلنسانن


