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 القاعات المادة الساعة اليوم التاريخ

 K106/K110 القانون الدولي الخاص 10:11-00:11 الخميس 50/50/7502
 K201 أحكام االلتزام 00:11-10:11 السبت 52/50/7502

50/50/7502 57:55-07:55 األحد   K202/K201 فقه المعامالت اإلسالمية 

50/50/7502 57:55-07:55 األحد  لمعمل الجنائيالطب الشرعي وا   K208/K209/K210 

50/50/7502 57:55-07:55 األحد   K207 المنازعات الدولية بشأن حقوق اإلنسان 

50/50/7502 00:55-50:55 االثنين   K305 المالية العامة والتشريع الضريبي 

50/50/7502 00:55-50:55 االثنين   K310 دستور فلسطيني 

50/50/7502 57:55-07:55 االثنين  ر االلتزاممصاد   K302/K303/K304/K305/K309/K310 

05/50/7502 00:55-50:55 الثالثاء   K204/K203/K202/K201 أصول المحاكمات المدنية والتجارية 

05/50/7502 00:55-50:55 الثالثاء  (نظرية الحق)مدخل إلى القانون   K302/K303/K304/K305/K310 

05/50/7502 57:55-07:55 الثالثاء  لدولية لحقوق اإلنسانالمنظمة ا   K310 

05/50/7502 57:55-07:55 الثالثاء   K302/K303/K304 مهارات التقاضي الجنائي 

05/50/7502 57:55-07:55 الثالثاء   K310 مهارات التفاضي في منازعات الملكية 

00/50/7502 00:55-50:55 األربعاء  (4)قانون تجاري   K310 

00/50/7502 00:55-50:55 األربعاء  صطلحات قانونيةم   K310 

00/50/7502 57:55-07:55 األربعاء   K302/K303/K304/K305/K310/K309 المنظمات الدولية 

07/50/7502 00:55-50:55 الخميس  (7)أحوال شخصية   K202/K203/K308/K309/K310 

07/50/7502 00:55-50:55 الخميس   K302/K303/K304/K305/K306/K307 تاريخ النظم القانونية 

07/50/7502 57:55-07:55 الخميس   K310 القانون الدولي اإلنساني 

07/50/7502 57:55-07:55 الخميس   K303/K304/K305 مهارات التحقيق واالستجواب 
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07/50/7502 57:55-07:55 الخميس   K310 نظرية األحكام القضائية 

04/50/7502 00:55-50:55 السبت   K302/K303/K304/K305/K306/K310 العقود المسماة 

04/50/7502 57:55-07:55 السبت  (شركات وإفالس()7)قانون تجاري   K302/K303/K304/K305/K306/K310 

00/50/7502 00:55-50:55 األحد   K302/K303/K304/K305/K310/K309 القانون الدستوري والنظم السياسية 

00/50/7502 00:55-50:55 األحد   K307/K306 حقوق عينية أصلية 

00/50/7502 57:55-07:55 األحد   K302/K303/K305/K310 قانون البينات والتنفيذ 

01/50/7502 00:55-50:55 األثنين   K302/K303/K304/K305/K306/K307/K310 قانون التحكيم 

01/50/7502 57:55-07:55 األثنين   K302/K303/K304/K305/K310 مناهج البحث واإلحصاء التطبيقي 

02/50/7502 00:55-50:55 الثالثاء  /K302/K303/K304/K305/K306/K307/K308/K309 أصول التعبير والصياغة القانونية 

K310 

02/50/7502 57:55-07:55 الثالثاء   K309/K310 عقود التأمين 

00/50/7502 00:55-50:55 األربعاء   K302/K302/K304/K305/K306/K307/K310 علم اإلجرام والعقاب 

00/50/7502 57:55-07:55 األربعاء   K302/K303/K304/K305/K306/K310 القانون اإلداري 

00/50/7502 00:55-50:55 الخميس  (7)قانون العقوبات الخاص   K302/K303/K304/K305/K310 

00/50/7502 57:55-07:55 الخميس   K302/K303/K305/K310 القانون البحري والجوي 
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