
 املكتيب  جدول االختبارات
  2018/2019للفصل األول من العام الدراسي 

خالل  صة ابملساقات املكتبيةاخلا االختبارات تعلن كلية القانون عن عقد وتنظيم
 " 24/12/2018ولغاية 19/12/2018 الفرتة الزمنية ما بني

 تعليمات هامة: 
 وفقا لألجندة املرفقة. مينع التغيب أو التأخري عن موعد االمتحاانت احملددة •
التغيب عن االمتحان ألي سبب يعين أن الطالب راسب يف املساق، وأنه  •

 ظم يف الفصل املقبل. تسيجرب على تسجيل املساق بشكل من
البطاقة اجلامعية  الطالبات املعنيني ابألمر اصطحابجيب على الطالب و  •

 إىل قاعة االمتحان. 
د من تسديد الرسوم التأكابألمر  جيب على الطالب والطالبات املعنيني •

تمكن من دخول قاعة االمتحاانت، أو جلب مستند لاجلامعية للمساقات ل
 )عذر( من اجلهات املختصة ابجلامعة.

 الص أمنياتنا لكم ابلتقدم والنجاحمع خ

 عمادة الكلية

 
 19/12/2018املوافق  األربعاءيوم 

 306القاعة 12:00-10:00 اجللسة األوىل
 



 الرقم اجلامعي أمساء الطالب املعنني املساق #
 120150909 يوسف خليل نصر .1 02 دويل خاصقانون   .1

 120150609 انصر عصام رضوان  .2
 220120063 عالء شفيق اخلطيب .3
 120140296 مؤيد عبد الكرمي اهلليس .4
 120150824 لينا أنور أبو زيد .5
 120162333 عالء الدين منتصر الوحيدي .6
 120151431 حممد رأفت عطا هللا .7
 120152338 حممد خالد عبيد .8
 120151966 هبة حسن بدوي .9

 220150143 طارق جهاد أبو سيف .10
 120162324 وسيم سعد الدردساوي .11
 120151322 حممد بكر أبو عنزة .12
 120150444 عمر املختار الغرابلي .13
 120150944 حممد إايد جابر .14
 220150246 هشام أبو رأسعبد اهلادي  .15
 120141189 داان رايض الدغمة .16
 220140059 محزة انصر حمموج عطا هللا .17
 120140971 بركة  أمحد  عبد هللا حممود .18
 120151218 عيسي أبو عربيان .19

 120151830 إسالم إبراهيم املصري .1 قانون الالجئني الدويل  .2
 120140599 حممد عماد نصر هللا .2

 120141893 دانيا عماد غزال .1 االلتزاماحكام   .3
 120150751 عدانن خالد البحيصي  .1 (املالية)اجنلزيقانون   .4
 

 

 

 

 

 

 22/12/2018يوم السبت املوافق 
 306القاعة 11:00-09:00 ثانيةاجللسة ال

 



 الرقم اجلامعي أمساء الطالب املعنني املساق #
 120140821 فاطمة انصر قديح  .1 التشريع اجلنائي يف اإلسالم  .1

 120152020 مسرية غايل دغمش .2
 120140463 عبد القادر عماد صيام  .3
 120120340 رائد جمدي صقر .4
 220150143 طارق جهاد أبو سيف .5
 220130114 عبد املنعم سامي غنيم  .6
 220120063 عالء شفيق اخلطيب .7
 120151204 إبراهيم كامل أبو طعيمة .8
 120150824 لينا أنور أبو زيد .9

 120151966 هبة حسن بدوي .10
 120141189 داان رايض الدغمة .1 مالية عامة وتشريع ضرييب  .2
 120140599 حممد عماد نصر هللا .1 01قانون عقوابت خاص   .3

 320130041 حممد يوسف العكوك .2
 120140296 مؤيد عبد الكرمي اهلليس .1 عقود التامني  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22/12/2018املوافق  السبتيوم 
 306القاعة 02:00-12:00 اجللسة األوىل

 



 الرقم اجلامعي أمساء الطالب املعنني املساق #
 120150609 انصر عصام رضوان  .1 قانون التنفيذ  .1

 120150944 حممد إايد جابر .2
 320130041 حممد يوسف العكوك .3
 120150444 عمر املختار الغرابلي .4
 120140296 مؤيد عبد الكرمي اهلليس .5
 120151431 حممد رأفت عطا هللا .6
 120150944 حممد إايد جابر .7
 120152338 حممد خالد عبيد .8
 120151204 إبراهيم كامل أبو طعيمة .9

 120152020 مسرية غايل دغمش .10
 220150246 عبد اهلادي هشام أبو رأس .11
 120151322 حممد بكر أبو عنزة .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23/12/2018املوافق  حديوم األ
 306القاعة 11:00-09:00 اجللسة األوىل

 

 الرقم اجلامعي أمساء الطالب املعنني املساق #



 120150751 عدانن خالد البحيصي  .1 ()اجنليزيقانون االجراءات املدنية   .1
 120140821 فاطمة انصر قديح  .1 إجراءات جزائية  .2

 320130041 حممد يوسف العكوك .2
 220150246 عبد اهلادي هشام أبو رأس .1 املدنيةاملسؤولية   .3

 120150444 عمر املختار الغرابلي .2
 120162324 وسيم سعد الدردساوي .3

 120140599 حممد عماد نصر هللا .1 أخالقيات املهنة  .4
 120110710 أسيل سامل العيلة .1 عينية وشخصية أتمينات  .5

 220150143 طارق جهاد أبو سيف .2
 120141112 انصر إبراهيم الفرا  .3
 220140059 محزة انصر حمموج عطا هللا   .4
 120140971 بركة  أمحد  عبد هللا حممود  .5

 

  



 

 23/12/2018املوافق  حديوم األ
 306القاعة 02:00-12:00ثانيةاجللسة ال

 

 الرقم اجلامعي أمساء الطالب املعنني املساق #
 120150909 نصريوسف خليل  .1 العقود الدولية  .1

 220150246  عبد اهلادي أبو رأس .2
 120150444 عمر املختار الغرابلي .3
 120162324 وسيم سعد الدردساوي .4

 120110710 أسيل سامل العيلة .1 قانون العمل والضمان االجتماعي  .2
 120140971 بركة  أمحد  عبد هللا حممود .2

 220130114 عبد املنعم سامي غنيم  .1 قانون البينات  .3
 120151322 حممد بكر أبو عنزة .1 الطب الشرعي واملعمل اجلنائي  .4
 120140821 فاطمة انصر قديح  .1 حمكمة صورية  .5
 120140296 مؤيد عبد الكرمي اهلليس .1 تدريب ميداين  .6
 120150909 يوسف خليل نصر .1 قانون اإلفالس  .7

 120151431 حممد رأفت عطا هللا .2
 120152020 مسرية غايل دغمش .3
 120151966 هبة حسن بدوي .4
 320130041 حممد يوسف العكوك .5
 120152338 حممد خالد عبيد .6
 120151204 إبراهيم كامل أبو طعيمة .7
 120151830 إسالم إبراهيم املصري .8
 120150609 انصر عصام رضوان  .9

  



 

 24/12/2018املوافق  ثننييوم اال
 306القاعة 11:00-09:00 اجللسة األوىل

 

 الرقم اجلامعي أمساء الطالب املعنني املساق #
 120110710 أسيل سامل العيلة .1  02العقود املسماه   .2

 120140463 عبد القادر عماد صيام  .2
 120140296 مؤيد عبد الكرمي اهلليس .3
 220120063 عالء شفيق اخلطيب .4

 

  



 

 24/12/2018املوافق ثنني يوم اال
 306القاعة 02:00-12:00ثانيةاجللسة ال

 

 الرقم اجلامعي أمساء الطالب املعنني املساق #
 120140821 فاطمة انصر قديح  .1 حتري وحتقيق جنائي  .1

 120151322 حممد بكر أبو عنزة .2
 220150143 طارق جهاد أبو سيف .3
 220130114 عبد املنعم سامي غنيم  .4
 220120063 عالء شفيق اخلطيب .5
 120140463 عبد القادر عماد صيام  .6
 120151204 إبراهيم كامل أبو طعيمة .7
 120152338 حممد خالد عبيد .8
 120150824 لينا أنور أبو زيد .9

 120151966 هبة حسن بدوي .10
 120152020 مسرية غايل دغمش .11
 220140059 محزة انصر حمموج عطا هللا  .12

 120151830 إسالم إبراهيم املصري .1 اإلنسايناليات وضمان تنفيذ القانون الدويل   .2

 120140599 حممد عماد نصر هللا .2

 120141112  انصر إبراهيم الفرا  .1 مصطلحات قانونية  .3

 120140330 حممود انور البيوك  .2

 120141857 إمساعيل أبو الكاس .3

 120140971 بركة  أمحد  عبد هللا حممود  .4
 


