
                                                                                                                               UNIVERSITY OF  PALESTINE    جامعة ف لسطين                  

  FACULTY OF LAW                                                                                                                          كلية الق انون              

 عمادة الكلية

              

 2018/    10/     13التاريخ:      

افق 2018/10/18  جلسة يوم الخميس املو

 اسم املساق مواعيد االختبارات القاعات املستوى 

ارنهاية االختب اربداية االختب   

310 -304 -305 الرابع  :0013  :0012  الجرائم املستحدثة 

303 -302 الرابع انالقانون الدولي لحقوق االنس 12:00 13:00   

309 -308 الرابع  قانون األراض ي 12:00 13:00 

 

 

 

 



                                                                                                                               UNIVERSITY OF  PALESTINE    جامعة ف لسطين                  

  FACULTY OF LAW                                                                                                                          كلية الق انون              

 عمادة الكلية

 

 2018/   10/ 13التاريخ:        

افق 2018/10/20  جلسة يوم السبت املو

 اسم املساق مواعيد االختبارات القاعات املستوى 

ارنهاية االختب اربداية االختب   

310 -305 -309 األول   :0010  :0009  تاريخ النظم القانونية 

310 -305 -308 الثاني  مناهج البحث 10:30 11:30 

310 -305 -304 -303 -302 الثالث  :0013  :0012 2أحوال شخصية    

310 -305 -308 -307 الرابع  30:14  30:13  أصول الفقه 

 

 

 



                                                                                                                               UNIVERSITY OF  PALESTINE    جامعة ف لسطين                  

  FACULTY OF LAW                                                                                                                          كلية الق انون              

 عمادة الكلية

              

 2018/   10/ 13التاريخ:  

افق 2018/10/21  جلسة يوم األحد املو

 اسم املساق مواعيد االختبارات القاعات املستوى 

ارنهاية االختب اربداية االختب   

310 -305 -304 -303 األول  1مدخل لدراسة القانون  09:00 10:00   

310 -305 -309 الثاني االداري القانون  10:30 11:30   

310 -305 -309 -308 -307 الثالث  قانون التحكيم 12:00 13:00 

310 -305 -304 -303 الرابع 4قانون تجاري  13:30 14:30   

 

 

 

 



                                                                                                                               UNIVERSITY OF  PALESTINE    جامعة ف لسطين                  

  FACULTY OF LAW                                                                                                                          كلية الق انون              

 عمادة الكلية

 
           

 2018/   10/ 13التاريخ:

افق 2018/10/22  جلسة يوم االثنين املو

 اسم املساق مواعيد االختبارات القاعات املستوى 

اراالختبنهاية  اربداية االختب   

310 -305 -304 الثاني 2قانون تجاري  10:30 11:30   

310 -305 -309 -308 -307 الثالث 1العقود املسماة  12:00 13:00   

310 -305 -304 -303 الرابع ةالحقوق العينية األصلي 13:30 14:30   

 

 

 

 



                                                                                                                               UNIVERSITY OF  PALESTINE    جامعة ف لسطين                  

  FACULTY OF LAW                                                                                                                          كلية الق انون              

 عمادة الكلية

 2018/   10/ 13التاريخ:  

افق 2018/10/23  جلسة يوم الثالثاء املو

 اسم املساق مواعيد االختبارات القاعات املستوى 

ارنهاية االختب اربداية االختب   

310 -305 -304 -303 األول   القانون الدستوري والنظم 09:00 10:00 

310 -305 -304 -303 الثالث ريةاملدنية والتجاأصول املحاكمات  12:00 13:00   

310 -309 -305 -304 الرابع  القانون البحري والجوي  13:30 14:30 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               UNIVERSITY OF  PALESTINE    جامعة ف لسطين                  

  FACULTY OF LAW                                                                                                                          كلية الق انون              

 عمادة الكلية

 
 

 2018/   10/ 13التاريخ:  

افق 2018/10/24  جلسة يوم األربعاء املو

 اسم املساق مواعيد االختبارات القاعات املستوى 

ارنهاية االختب اربداية االختب   

310 -305 -304 الثاني منظمات() 2قانون دولي عام  10:30 11:30   

310 -305 -308 -307 الثالث 2قانون عقوبات خاص  12:00 13:00   

310 -305 -304 -303 الرابع 1قانون دولي خاص  13:30 14:30   

 

 

 



                                                                                                                               UNIVERSITY OF  PALESTINE    جامعة ف لسطين                  

  FACULTY OF LAW                                                                                                                          كلية الق انون              

 عمادة الكلية

 
 

 2018/   10/ 13التاريخ:  

افق 2018/10/25  جلسة يوم الخميس املو

 اسم املساق مواعيد االختبارات القاعات املستوى 

ارنهاية االختب اربداية االختب   

310 -305 -304 -303 األول   علم االجرام والعقاب 09:00 10:00 

310 -305 -309 الثاني  مصادر االلتزام 10:30 11:30 

310 -305 -309 -308 الثالث  الصياغة القانونية 12:00 13:00 

310 -309 -305 الرابع عامالجرائم املاسة بالنظام ال 13:30 14:30   

308 -307 الرابع الدولي االنسانيالقانون  13:30 14:30   

304 -303 الرابع  فقه املعامالت اإلسالمية 13:30 14:30 

 


