
 6102/6102 الثاوي الذراس ي الفصل/  القضائيت واملمارشت القاهون  كليت/ العزبيت باللغت القاهون  لقصم النهائيت الامتحاهاث جذول 

 القاعاث الصاعت املصاق التاريخ اليوم

 K 305 00:11 -10:11 جأميىاث عيييت وشخصيت 62/10/6102 الصبت

 K 302 00:11 -06:11 اهوهيتأصول التعبير والصياغت الق 62/10/6102 صبتال

 

 

 القاعاث الصاعت املصاق التاريخ اليوم

 K302/ k303/ k304/ k305 00:11 -10:11 قاهون البيىاث 62/10/6102 ألاحذ

 K306/ k307/ k308/ k309/ 310 00:11 -10:11 )هظزيت الحق( 6مذخل لذراشت القاهون  62/10/6102 ألاحذ

 K306/ k307/ k308/ k309/ 310 01:11 -00:11 0 أحوال شخصيت 62/10/6102 ألاحذ

 



 قاعاثال الصاعت املصاق التاريخ اليوم

 K306 00:11 -06:11 القاهون والتىميت 60/10/6102 الاثىين

 K306 00:11 -06:11 قاهون البيئت 60/10/6102 الاثىين

 K305/ k310 00:11 -06:11 علوم شزطيت وأشاليب البحث الجىائي 60/10/6102 الاثىين

 

 

 قاعاثال الصاعت املصاق التاريخ اليوم

 K302/ k303/ k304/ k305/ k201 00:11 -10:11 )وكالت ومقاولت( 6العقود املصماة  11/10/6102 الثالثاء

 K306/ k307/ k308/ k309/ 310 00:11 -10:11 الىظام الذشتوري والصياس ي في فلصطين 11/10/6102 الثالثاء

 K305/ k307/ k308/ k309/ 310 01:11 -00:11 مصطلحاث قاهوهيت 11/10/6102 الثالثاء

 

 



 قاعاثال الصاعت املصاق التاريخ اليوم

 K305/ k310 00:11 -06:11 التشزيع الجىائي في إلاشالم 10/10/6102 ألاربعاء

 K307 00:11 -06:11 القاهون الذبلوماس ي 10/10/6102 ألاربعاء

 K306/ k307 00:11 -06:11 ون ألابييت املتعذدة الطوابققاه 10/10/6102 ألاربعاء

 

 قاعاثال الصاعت املصاق التاريخ اليوم

 K305/ k306/ k307/ k308/ k309/ 310 00:11 -10:11 أخالقياث املهىت 10/12/6102 الخميض

 K302/ k303/ k304/ k201/ k202/ k203/ k204 00:11 -10:11 الاجزاءاث الجزائيت 10/12/6102 الخميض

 K305/ k306/ k307/ k308/ k309/ 310 01:11 -00:11 القضاء إلاداري  10/12/6102 الخميض

 

 

 



 قاعاثال الصاعت املصاق التاريخ اليوم

  00:11 -10:11 قاهون ألاراض ي 11/12/6102 الصبت

 /K302/ k303/ k304/ k305/ k306/ k307/ k308 01:11 -00:11 أحكام الالتزام 11/12/6102 الصبت

k309/ k310 

 

 قاعاثال تالصاع املصاق التاريخ اليوم

 K302/ k303/ k304/ k305 00:11 -10:11 املاليت العامت والتشزيع الضزيبي 10/12/6102 ألاحذ

 k306/ k307/ k308/ k309/ k310 00:11 -10:11 )الىظزيت العامت( 0قاهون ججاري  10/12/6102 ألاحذ

 K201 00:11 -10:11 حقوق عيييت )أصليت وجبعيت( 10/12/6102 ألاحذ

 

 

 



 

 

 قاعاثال الصاعت املصاق التاريخ اليوم

 K303/ k304/ k305 00:11 -10:11 قاهون العمل والضمان الاجتماعي 12/12/6102 الثالثاء

 K305/ k307/ k308/ k309/ k310 00:11 -10:11 )الىظزيت العامت( 0قاهون دولي عام  12/12/6102 لثالثاءا

 

 

 

 قاعاثال الصاعت املصاق التاريخ اليوم

 K303/ k304 00:11 -10:11 6قاهون دولي خاص  10/12/6102 الاثىين

 k305/ k306/ k307/ k308/ k309/ k310 01:11 -00:11 0قاهون العقوباث الخاص  10/12/6102 الاثىين

 K302 00:11 -06:11 الاجفاقياث الذوليت لحقوق الاوصان 10/12/6102 الاثىين

 K201/ k202/ 203 00:11 -06:11 الجزائم الواقعت على الىظام العام 10/12/6102 ثىينالا

 K302 00:11 -06:11 قاهون الاًجاراث 10/12/6102 الاثىين



 قاعاثال الصاعت املصاق التاريخ اليوم

 K303/ k304/ k305 00:11 -10:11 قاهون الافالس 12/12/6102 ألاربعاء

 k305/ k306/ k307/ k308/ k309/ k310 01:11 -00:11 لياث املصزفيت()ألاوراق التجاريت والعم 1قاهون ججاري  12/12/6102 ألاربعاء

 K201 00:11 -06:11 القاهون الذولي لحقوق الاوصان 12/12/6102 ألاربعاء

 K302/ k303/ k304 00:11 -06:11 الجزائم املصتحذثت 12/12/6102 ألاربعاء

 

 قاعاثال الصاعت املصاق التاريخ ليوما

 K302/ k303/ k304/ k305 00:11 -10:11 عقود التأمين 12/12/6102 الخميض

 k306/ k307/ k308/ k309/ k310 00:11 -10:11 قاهون العقوباث العام 12/12/6102 الخميض

 K305/ k310 16:11 -06:11 قاهون التىفيذ 12/12/6102 الخميض

 

 



 

 


