
 

 05/08/2018الموافق  يوم األحد

 307 القاعة 11:00 -09:00   الجلسة األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالب/ة اسم المساق #

1 

2أحوال شخصية   

 محمد ابو عمرة

 خالد الطهراوي

 صباح ابو عمرة

 اياد عايش

 مجد صبح

 اكرم نصار

 عادل الفرا

 طارق ابو غنيمة

 يوسف المجايدة

العكلوك وسيم  

 مريم احمد قانون التنفيذ 2

 محمد القططي

 نور البحيصي

 محمد نمر ابو حصيرة

 مؤيد الهليس

 يوسف المبيض

 اكرم نصار قانون االفالس 3

 سونيا حالوة

 االء ثابت

 محمد وشاح

 زكريا القاضي قانون األراضي 4

 ابراهيم رضوان 1 عقود مسماة 5

 عال الشوا العقودقانون  6

 عدنان البحيصي 2قانون جنائي  7

 محمد نجم العقود الدولية 8

 زكريا ابو مليح



 05/08/2018الموافق  حديوم األ

 307 القاعة 02:00 -12:00   الجلسة الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالب/ة اسم المساق #

1 

 الجرائم المستحدثة 

 محمود البيوك

 صبحي صيام

 مريم احمد

 علي بركة

 طارق ابو غنيمة

 معتز كراجة

 خالد دبور

 يوسف المبيض

 ابراهيم المغير

 محمد وشاح

 احمد فتوح بركة

 اسامة اسعيفان

 حذيفة شبير

الطب الشرعي والمعمل  2

 الجنائي 

 محمد العبسي

 محمد القططي

 محمود البردويل

 جميل المغاري اصول الفقه 3

 االء بركة

 نورا البحيصي

اصول محاكمات مدنية  4

 وتجارية

 زكريا القاضي

 محمد ابو عمرة

 االء ثابت المسؤولية المدنية 5

 زكريا ابو مليح

 خالد الطهراوي التحري والتحقيق الجنائي 6



 

 06/08/2018الموافق  االثنينيوم 

 307 القاعة 11:00 -09:00   الجلسة األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالب/ة اسم المساق #

1 

 الشركات والشراكة

 احمد عمار

 عال الشوا

 عدنان البحيصي

 فرح بشير

 مها ابو عمرو

 وفاء ابو قمر

 اسالم احمد

 -تدريب ميداني 2

 المحكمة الصورية قاعة 

 محمد القططي

 خالد دبور

 نور الدين شبير

 نورا البحيصي

 محمد عابدين

 مؤيد الهليس

 عبد المنعم غنيم

 سونيا حالوة قانون التحكيم 3

 محمد وشاح

 اكرم نصار قانون البينات 4

 علي بركة القانون البحري والجوي 5

 معتز كراجة

 االء ثابت

 اياد عايش الجرائم الواقعة على االموال 6

 زكريا القاضي االسالميةفقه المعامالت  7



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالب/ة اسم المساق #

1 

) عقود تجارية( 4تجاري   

 رائد صقر

 نور السعدي

 محمد عابدين

 حذيفة شبير

 محمد العبسي

كراجةمعتز   

 وسيم العكلوك

 محمد وشاح

 محمد ابو عمرة الصياغة القانونية 2

 نور العقاد

 صباح ابو عمرة

 طارق ابو غنيمة

 نورا البحيصي عقود التأمين 3

 خالد الطهراوي

 محمد القططي

 مؤيد الهليس

 علي بركة

 خالد ابو عاصي

 احمد فتوح بركة

 سونيا حالوة 1دولي خاص  4

 مؤيد الهليس

 ابراهيم المغير

 06/08/2018الموافق  االثنينيوم 

 307 القاعة 02:00 -12:00  الجلسة الثانية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 اسم الطالب/ة اسم المساق #

1 

2عقود مسماة   

 خالد دبور

 سونيا حالوة

 نورا البحيصي

 محمد ابو حصيرة

 مؤيد الهليس

 معتز كراجة

 احمد بركة

المالية العامة والتشريع  2

 الضريبي

 خالد الطهراوي

 محمد القططي

 ابراهيم المغير

 االء ثابت

 اسامة اسعيفان 2 دولي خاص 3

 محمد العبسي

 مؤيد الهليس

 وسيم العكلوك

 07/08/2018الموافق  الثالثاءيوم 

 307 القاعة 11:00 -09:00   الجلسة األولى



 

 

 

 

 

 

  

 

 اسم الطالب/ة اسم المساق #

1 

 حقوق عينية اصلية

 محمود البردويل

 علي بركة

 سونيا حالوة

 ابراهيم رضوان

 نورا البحيصي اجراءات جزئية 2

 محمد ابو عمرة

 07/08/2018الموافق  الثالثاءيوم 

 307 القاعة 02:00 -12:00   الجلسة الثانية


