
      جامعة فلسطين          

 10/05/2018                                                    2018-2017  الثانيللفصل الدراسي  النهائيةجدول االمتحانات                      القانونتخصصات كلية                           

يلي آخر  وم الدراسي الذيرئ تؤجل لليوم الطافي حال حدوث أي طارئ وتم تأجيل االمتحانات من قبل لجنة االمتحانات المركزية ألي يوم من األيام أعاله فإن جميع االمتحانات لذلك الي   مالحظة:

 .نامتحا
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 القاعات المادة الساعة اليوم التاريخ

 310-305-302-303-304 قانون البينات  11:00-9:00 السبت  19/05/2018

 305-302-303-304 قانون التنفيذ  12:00-14:00  

 306-308-309-310-305 )نظرية الحق( 2مدخل لدراسة القانون  11:00-9:00 األحد 20/05/2018

 305-302-303-304 1ة أحوال شخصي 11:30-13:30  

 310-305-302-303-304 )وكالة ومقاولة (2العقود المسماة  11:00-9:00 األثنين 21/05/2018

 306-308-309-310-305 تأمينات عينية وشخصية  12:00-14:00  

 306-307-308-309-310-305 النظام الدستوري والسياسي في فلسطين  11:00-9:00 الثالثاء 22/05/2018

 310-305 مصطلحات قانونية  11:30-13:30  

 304-303-302-305-309-310 االجراءات الجزائية  11:00-9:00 األربعاء 23/05/2018

)تنازع القوانين  2قانون دولي خاص  12:00-14:00  

 304-310-305-303 واالختصاص القضائي (

 306-308-309-310-307 اخالقيات المهنة  11:00-9:00 الخميس 24/05/2018

 306-307-309-310-305 القضاء االداري 11:30-13:30  
 

 309-305-310 قانون االفالس  11:00-9:00 السبت 26/05/2018

 306-308-309-310-305 احكام االلتزام  11:30-13:30  

 304-310-305-303 ) النظرية العامة (1قانون تجاري  11:00-9:00 األحد 27/05/2018
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 310-305-302-303-304 المالية العامة والتشريع الضريبي 11:30-13:30  

اليات وضمانات تنفيذ القانون الدولي  11:00-9:00 األثنين 28/05/2018

 304 االنساني 

 308-310309- التحري والتحقيق الجنائي  9:00-11:00  
 305 المسئولية المدنية  9:00-11:00  

 306-307-308-309-310- 1قانون العقوبات الخاص  11:30-13:30  

 310-305-302-303-304 1قانون دولي عام  11:00-9:00 الثالثاء 29/05/2018

-309-310-305-302-303-304 قانون العمل والضمان االجتماعي 11:30-13:30  

308 

 

 

 
 

)األوراق التجارية  3قانون تجاري 11:00-9:00 األربعاء 30/05/2018

 306-307-308-309-310-305 عمليات المصرفية (وال

 306-307 العقود الدولية  12:00-14:00  

 304 قانون الالجئين الدولي  12:00-14:00  

 305-310 التشريع الجنائي في االسالم  12:00-14:00  

 304-310-305-303 قانون العقوبات العام  11:00-9:00 الخميس 31/05/2018
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 310-305-306-302-303-304 عقود التأمين  11:30-13:30  

 

 المركزيةلجنة االمتحانات  


