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 مدرس المساق القاعات المادة الساعة اليوم التاريخ
 أ.سامر موسى  310 أخالقيات المهنة  02:00-12:00 السبت 22/06/2019
 د.عرفات الهور  310 االقتصاد السياسي 02:00-12:00 السبت 22/06/2019
 أ.نائل شلط  310 قانون البينات  02:00-12:00 السبت 22/06/2019
 د.اياد فنون  310 1أحوال شخصية  02:00-12:00 السبت 22/06/2019
 أ.عالء عبدهللا 310 قانون التنفيذ 02:00-12:00 السبت 22/06/2019
 أ.يقين شبير 310 )نظرية القانون( 1مدخل لدراسة القانون  02:00-12:00 السبت 22/06/2019
 د.حسن البابا 309 -310 مدخل لدراسة القانون )نظرية الحق(  11:00-09:00 األحد 23/06/2019
 د.أنور الطويل 304 -305 2العقود المسماة  11:00-09:00 األحد 23/06/2019
 أ.لؤي ابو عون  310 مصطلحات قانونية  02:00-12:00 األحد 23/06/2019
 د.أنور الطويل 309 تأمينات عينية وشخصية  02:00-12:00 األحد 23/06/2019
 د.عرفات الهور 310 النظام السياسي والدستوري  11:00-09:00 األثنين 24/06/2019
 د.معتز االغا 305 االجراءات الجزائية  11:00-09:00 األثنين 24/06/2019
 د.هاني غانم 310 القضاء االداري  02:00-12:00 األثنين 24/06/2019
 أ.محمد دحالن 310 2قانون دولي خاص  02:00-12:00 األثنين 24/06/2019
 د.وئام مطر  310 1قانون تجاري  11:00-09:00 الثالثاء 25/06/2019
 أ.محمد دحالن 310 المالية العامة والتشريع الضريبي  11:00-09:00 الثالثاء 25/06/2019
 د.أنور الطويل 310 أحكام التزام  02:00-12:00 الثالثاء 25/06/2019
 من عبد العالد.أي 310 قانون االفالس  02:00-12:00 الثالثاء 25/06/2019
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 د.أحمد سعيد االغا 310 1قانون دولي عام  11:00-09:00 األربعاء 26/06/2019
 أ.نائل شلط 310 قانون العمل والضمان االجتماعي  02:00-12:00 األربعاء 26/06/2019
 د.معتز االغا 310 1قانون العقوبات الخاص  02:00-12:00 األربعاء 26/06/2019
 د.أيمن عبد العال 310 التحري والتحقيق  الجنائي  02:00-12:00 األربعاء 26/06/2019
 د.كامل مطر 310 قانون العقوبات العام 11:00-09:00 الخميس 27/06/2019
 د.عدنان الحافي 310 عقود التأمين  11:00-09:00 الخميس 27/06/2019
 د.أيمن عبد العال 310 جارية ()االوراق الت 3قانون تجاري  02:00-12:00 الخميس 27/06/2019
 أ.سامر موسى 310 القضاء الجنائي الدولي  02:00-12:00 الخميس 27/06/2019
 

 قسم انجليزي   –القانون 

 

 مدرس المساق القاعات المادة الساعة اليوم التاريخ
 أ.ايمان البربار Legal Terminology 310 02:00-12:00 األثنين 24/06/2019
 أ.لؤي ابو عون  Criminal law 1 310 02:00-12:00 لثالثاءا 25/06/2019

 أ.مؤمن الجرو  Commercial Law 310 02:00-12:00 األربعاء 26/06/2019

 

 متطلبات الجامعة
 مدرس المساق القاعات المادة الساعة اليوم التاريخ

 محمد عزيزد.  310 حقوق االنسان في الشريعة والقانون  02:00-12:00 السبت 22/06/2019
 


