
ةاسم المساق  اسم المدرس ساعه االمتحان تاري    خ االمتحان يوم االمتحان موعد المحاضر

ي والعقارات 
ر االراضر اسحق برقاوي11261010--20219-12-18السبت9:30 -8اربعاءمن -احد قواني 

امجد حسان 11261030--20219-12-18السبت9:30 -8اربعاءمن -احد الملكية الفكرية 

مؤيد حطاب11261090--20219-12-18السبت9:30 -8اربعاءمن -احد قانون العمل والضمان االجتماعي

اقه 11262070--20219-12-18السبت9:30 -8اربعاءمن -احد القضاء االداري محمد الشر

محمد ابو الرب 11260040--20219-12-26االحد11-9:30اربعاءمن -احد 1قانون العقوبات 

انور جانم 11260070--20219-12-26االحد11-9:30اربعاءمن -احد الجرائم الواقعه عىل االشخاص 

سناء الشغىلي 11261030--20219-12-26االحد11-9:30اربعاءمن -احد 1القانون الدستوري 

مؤيد حطاب 11261090--20219-12-26االحد11-9:30اربعاءمن -احد 1عقود مسماة 

احمد بشتاوي 11262010--20219-12-26االحد11-9:30اربعاءمن -احد حقوق االنسان 

نائل طه 11262020--20219-12-26االحد11-9:30اربعاءمن -احد اصول المحاكمات الجزائية 

رنا دواس11262090--20219-12-26االحد11-9:30اربعاءمن -احد الحقوق العينية االصليه 

تامر ابو عيشه11261010--20219-12-23الخميس12:30-11احد اربعاء من قانون التنفيذ

ي 
باسل منصور 11261030--20219-12-23الخميس12:30-11احد اربعاء من القانون الدولي االنسانر

نافذ حمد11261070--20219-12-23الخميس12:30-11احد اربعاء من اوراق تجاريه وعمليات البنوك 

ام  ر ي احكام الت 
رنا دواس11262010--20219-12-23الخميس12:30-11احد اربعاء من القانون المدنر

ي احمد بشتاوي 11260040--20219-12-28الثالثاء 2- 1230:احد اربعاء من قانون االتحاد االورون 

انور جانم 11260070--20219-12-28الثالثاء 2-12:30احد اربعاء من الجرائم الواقعه عىل امن الدوله 

اسحق برقاوي11261010--20219-12-28الثالثاء 2-12:30احد اربعاء من قانون التنفيذ

نائل طه 11261020--20219-12-28الثالثاء 2-12:30احد اربعاء من اصول المحاكمات الجزائية 

يعات البيئه وتخطيط المدن محمد ابو الرب 11261070--20219-12-28الثالثاء 2-12:30احد اربعاء من تشر

سناء الشغىلي11261030--20219-12-28الثالثاء 2-12:30احد اربعاء من 1قانون دستوري 

ام  ر ي احكام الت 
مؤيد حطاب 11261090--20219-12-28الثالثاء 2-12:30احد اربعاء من القانون المدنر

نافذ حمدقديم//1161070--20219-12-28الثالثاء 2-12:30احد اربعاء من قانون تجاري

ر1:30260040--202111:30-12-19االحد3:30 -2احد اربعاء من قانون العمل والضمان االجتماعي ف حسي  اشر

نافذ حمد1:30261010--202111:30-12-19االحد3:30 -2احد اربعاء من 2عقود مسماه 

نائل طه 1:30261020--202111:30-12-19االحد3:30 -2احد اربعاء من 2قانون العقوبات 

رنا دواس1:30261030--202111:30-12-19االحد3:30 -2احد اربعاء من الحقوق العينية االصليه 

كات وافالس  ه 1:30262090--202111:30-12-19االحد3:30 -2احد اربعاء من القانون التجاري شر فهد االتت 



ام  ر ي احكام الت 
ر خميس من القانون المدنر ر9:30 -8اثني  عىلي مصح11261020--20219-12-20االثني 

ر خميس من قانون العمل والضمان االجتماعي ر9:30 -8اثني  مؤيد حطاب11261090--20219-12-20االثني 

ر خميس من البحث العلمي المناهج والتطبيقات  ر9:30 -8اثني  تامر ابو عيشه11262020--20219-12-20االثني 

ر خميس من اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه  ر 9:30 -8اثني  نواف حجاب 11260070--20219-12-20االثني 

ر خميس من1القانون الدستوري  ي عاضي11260030--20219-12-21الثالثاء 11-9:30اثني 
جونر

ر خميس من 1قانون اداري  بهاء االحمد 11261010--20219-12-21الثالثاء 11-9:30اثني 
ر ر الفلسطينيي   الدولي والالجئي 

ر ر خميس من قانون الالجئي  ي فضل 11261070--20219-12-21الثالثاء 11-9:30اثني 
عالء بنر

ر خميس من اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه  غسان خالد11261090--20219-12-21الثالثاء 11-9:30اثني 
ر ر الفلسطينيي   الدولي والالجئي 

ر ر خميس من قانون الالجئي  احمد بشتاوي 11262010--20219-12-21الثالثاء 11-9:30اثني 

ي عقود مسماة 
ر خميس من 1القانون المدنر رنا دواس11262020--20219-12-21الثالثاء 11-9:30اثني 

ر خميس من قانون الصحه والمسؤوليه الطبية محمد ابو الرب 11262070--20219-12-21الثالثاء 11-9:30اثني 

ر خمس من الجرائم الواقعه عىل االموال ر12:30-11اثني  نائل طه 11260020--20219-12-27االثني 

ر خميس من  النظريه العامه 1القانون الدستوري  ر12:30-11اثني  ي عاضي 11260070--20219-12-27االثني 
جونر

ائب  ر خميس من الماليه العامه والضر ر12:30-11اثني  حسن فالح11261070--20219-12-27االثني 

ام  ر ي احكام الت 
ر خميس من القانون المدنر ر 12:30-11اثني  رنا دواس11261090--20219-12-27االثني 

ر خميس من  النظريه العامه 1القانون الدستوري  محمد ابو الرب 1:30260070--202111:30-12-22االربعاء2-12:30اثني 

ر خميس من القانون التجاري اوراق تجاريه وعمليات البنوك  نعيم سالمه 1:30261070--202111:30-12-22االربعاء2-12:30اثني 

ر خميس من الصياغه القانونيه  ه 1:30262070--202111:30-12-22االربعاء2-12:30اثني  فهد االتت 

ر خميس من اخالقيات المهن الحقوقية  محمد ابو الرب 1:30261070--202111:30-12-26االحد3:30-2اثني 

ي
ي    ع الفلسطينر ي التشر

ر
ر خميس من جرائم الفساد ف نور عدس 1:30262090--202111:30-12-26االحد3:30 -2اثني 

ر خميس من قانون تجاري ي فضلقديم1:3062250--202111:30-12-26االحد3:30 -2اثني 
عالء بنر

امجد حسان 11261030--20219-12-22االربعاء9:30 -8ثالثاء سبت من الملكية الفكرية 

غسان خالد11261070--20219-12-22االربعاء9:30 -8ثالثاء سبت من األحكام وطرق الطعن فيها 

ي والعقارات 
ر االراضر اسحق برقاوي11262030--20219-12-22االربعاء9:30 -8ثالثاء سبت من قواني 

انور جانم 11260070--20219-12-29االربعاء11-9:30ثالثاء سبت من الجرائم الوقعه عىل االشخاص

ائب  حسن فالح11261020--20219-12-29االربعاء11-9:30ثالثاء سبت من الماليه العامه والضر

ي عاضي 11262010--20219-12-29االربعاء11-9:30ثالثاء سبت من 1القانون الدستوري النظريه العامه 
جونر



اسحق برقاوي11262030--20219-12-29االربعاء11-9:30ثالثاء سبت منقانون التنفيذ

ام  ر ي مصادر االلت 
تامر ابو عيشه11262070--20219-12-29االربعاء11-9:30ثالثاء سبت من القانون المدنر

عىلي مصلح11262090--20219-12-29االربعاء11-9:30ثالثاء سبت من الحقوق العينية االصليه 

//11--20219-12-29االربعاء11-9:30ثالثاء سبت من قانون تجاري يحن  فالح62250حرم قديم

انور جانم 11260070--20219-12-19االحد12:30-11ثالثاء سبت من علم االجرام والعقاب 

نور عدس11261010--20219-12-19االحد12:30-11ثالثاء سبت من الجرائم الواقعه عىل االموال

غسان خالد11261090--20219-12-19االحد12:30-11ثالثاء سبت من اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه 

شاكر بشارات 11262010--20219-12-19االحد12:30-11ثالثاء سبت من منظمات دوليه واقليمية 

اقه 11262070--20219-12-19االحد12:30-11ثالثاء سبت من القضاء االداري محمد الشر

كات وافالس  تامر ابو عيشه1:30261070--202111:30-12-23الخميس2-12:30ثالثاء سبت من القانون التجاري شر

فادي شديد1:30262010--202111:30-12-23الخميس2-12:30ثالثاء سبت من اصول المحاكمات الجزائية 

ي 
اقه 1:30262070--202111:30-12-23الخميس2-12:30ثالثاء سبت من القانون الدولي االنسانر محمد الشر

يحن  فالحقديم//1:3061070--23/12/202111:30الخميس2--12.5ثالث سبت قانون تجاري 

يحن  فالح1:30262090--202111:30-12-21الثالثاء 3:30-2ثالثاء سبت من قانون التجارة الدولية 

رحقوق انسان  سناء الشغىلي1260040--30/1211الخميس 2--12.5خميس /اثني 


