
 

 

 14/11/2018التاريخ: 

1الصفحة  من   8 
 

 

  جدول االختبارات النصفية الثانية

 "2018نوفمرب/تشرين الثاين  29ولغاية  ،نوفمرب/تشرين الثاين 21"تعقد االختبارات يف الفرتة من 
 

 مع خالص أمنياتنا لكم ابلتقدم والنجاح

 

 

 



 

 

 14/11/2018التاريخ: 

2الصفحة  من   8 
 

 

 21/11/2018املوافق  األربعاءيوم  اتجلس
 اسم املساق مواعيد االختبارات القاعات املستوى

 بداية االختبار هناية االختبار
 اجلرائم املستحدثة 13:30 14:30 304 -310 -305 الرابع
 القانون الدويل حلقوق االنسان 13:30 14:30 303 – 302 الرابع
 قانون األراضي 13:30 14:30 309 -307 الرابع

 

 عمادة الكلية

 

 



 

 

 14/11/2018التاريخ: 

3الصفحة  من   8 
 

 

 24/11/2018املوافق  السبتيوم  اتجلس
 اسم املساق مواعيد االختبارات القاعات املستوى

 بداية االختبار هناية االختبار
 -310 – 303 – 304 – 305 –306 الثالث

309 - 307 
 2أحوال شخصية  12:00 13:00

 – 303 – 304 – 305 - 306 الرابع
310- 309 

 أصول الفقه 13:30 14:30

 

 عمادة الكلية

 

 



 

 

 14/11/2018التاريخ: 

4الصفحة  من   8 
 

 

 25/11/2018املوافق  األحديوم  اتجلس
 اسم املساق مواعيد االختبارات القاعات املستوى

 بداية االختبار هناية االختبار
 اتريخ النظم القانونية 09:00 10:00 308 -307 – 309 – 310 -305 األول
 البحث واالحصاء التطبيقيمناهج  10:30 11:30 307– 309 – 310 -305 الثاين
 -307 -305 -304 -303 -302 الثالث

308 -310 
 قانون التحكيم 12:00 13:00

 )العقود التجارية( 4قانون جتاري  13:30 14:30 308 -307 – 309 – 310 -305 الرابع
 

 عمادة الكلية

 



 

 

 14/11/2018التاريخ: 

5الصفحة  من   8 
 

 26/11/2018املوافق  االثننييوم  اتجلس
 اسم املساق مواعيد االختبارات القاعات املستوى

 بداية االختبار هناية االختبار
 1مدخل لدراسة القانون  09:00 10:00 309-308 -310-305 –306 األول
 داريالقانون اإل 10:30 11:30 308-307 -310-305 الثاين
-307-305-304-303-302 الثالث

310 
 1العقود املسماة  12:00 13:00

-309-308-307-305 –306 الرابع
310 

 احلقوق العينية األصلية 13:30 14:30

 

 عمادة الكلية

 



 

 

 14/11/2018التاريخ: 

6الصفحة  من   8 
 

 27/11/2018يوم الثالاثء املوافق  اتجلس
 اسم املساق مواعيد االختبارات القاعات املستوى

 بداية االختبار هناية االختبار
310-308-307-305 الثاين  )شركات جتارية( 2قانون جتاري 10:30 11:30 
 أصول احملاكمات املدنية والتجارية 12:00 13:00 310-309-308-307 -305 الثالث
310-309-308-307 -305 الرابع  القانون البحري واجلوي 13:30 14:30 

 

 عمادة الكلية

 

 

 



 

 

 14/11/2018التاريخ: 

7الصفحة  من   8 
 

 28/10/2018يوم األربعاء املوافق  اتجلس
 اسم املساق مواعيد االختبارات القاعات املستوى

 االختباربداية  هناية االختبار
308-307-310 -305 األول  القانون الدستوري والنظم السياسية 09:00 10:00 
303-302-310-305 الثاين  )املنظمات الدولية( 2قانون دويل عام  10:30 11:30 
-307-309-310-305 الثالث

308-304  
 2قانون العقوابت اخلاص  12:00 13:00

-307-308-309-310 الرابع
305-304  

 )جنسية وموطن( 1قانون دويل خاص  13:30 14:30

 

 عمادة الكلية
 

 29/11/2018يوم اخلميس املوافق  اتجلس



 

 

 14/11/2018التاريخ: 

8الصفحة  من   8 
 

 اسم املساق مواعيد االختبارات القاعات املستوى
 بداية االختبار هناية االختبار

 علم اإلجرام والعقاب 09:00 10:00 310-309-308-307-305 األول
 مصادر االلتزام 10:30 11:30 305-304-303-302 -306 الثاين
 الصياغة القانونية 12:00 13:00 310-308-307-305-304-303 الثالث
 اجلرائم املاسة ابلنظام العام 13:30 14:30 310-305 الرابع
 القانون الدويل اإلنساين 13:30 14:30 303-302 الرابع
 فقه املعامالت اإلسالمية 13:30 14:30 308-307 الرابع

 

 الكلية عمادة


