
                                                                                                                               UNIVERSITY OF  PALESTINE    جامعة ف لسطين                  

  FACULTY OF LAW                                                                                                                          كلية الق انون              

 عمادة الكلية

              

 2019التاريخ:        /       /  

 جلسة يوم السبت املوافق 2019/08/03

 اسم املساق مواعيد االختبارات القاعات املستوى 

ارنهاية االختب اربداية االختب   

0010: 305 األول   :0009  تاريخ النظم القانونية 

 مناهج البحث 10:30 11:30 305 الثاني

 نظام سياس ي ودستوري 12:00 01:00 305 األول 

1أحوال شخصية  01:30 02:30 305 الثاني  

 

 

 

 



                                                                                                                               UNIVERSITY OF  PALESTINE    جامعة ف لسطين                  

  FACULTY OF LAW                                                                                                                          كلية الق انون              

 عمادة الكلية

        

       

 2019التاريخ:        /       /  

 جلسة يوم األحد املوافق 2019/08/04

االختباراتمواعيد  القاعات املستوى   اسم املساق 

ارنهاية االختب اربداية االختب   

1مدخل للقانون  09:00 10:00 305 األول   

 قانون اداري  10:30 11:30 305 الثاني

2مدخل للقانون  12:00 01:00 305 األول   

304 – 305 الثاني  مصطلحات قانونية 01:30 02:30 

 

 

 
              



                                                                                                                               UNIVERSITY OF  PALESTINE    جامعة ف لسطين                  

  FACULTY OF LAW                                                                                                                          كلية الق انون              

 عمادة الكلية

 2019التاريخ:        /       /  

 جلسة يوم االثنين املوافق 2019/08/05

 اسم املساق مواعيد االختبارات القاعات املستوى 

ارنهاية االختب اربداية االختب   

 قانون دستوري 09:00 10:00 305 األول 

304 – 305 الثاني  مصادر االلتزام 10:30 11:30 

1عام دولي  12:00 01:00 305 األول   

 أحكام االلتزام 01:30 02:30 305 الثاني

 

 

 

 



                                                                                                                               UNIVERSITY OF  PALESTINE    جامعة ف لسطين                  

  FACULTY OF LAW                                                                                                                          كلية الق انون              

 عمادة الكلية

 
           

 2019التاريخ:        /       /  

 جلسة يوم الثالثاء املوافق 2019/08/06

 اسم املساق مواعيد االختبارات القاعات املستوى 

ارنهاية االختب اربداية االختب   

 علم االجرام والعقاب 09:00 10:00 305 األول 

2قانون تجاري  10:30 11:30 305 الثاني  

1قانون تجاري  12:00 01:00 305 األول   

1عقوبات خاص  01:30 02:30 305 الثاني  

 

 

 



                                                                                                                               UNIVERSITY OF  PALESTINE    جامعة ف لسطين                  

  FACULTY OF LAW                                                                                                                          كلية الق انون              

 عمادة الكلية

 
      

 2019التاريخ:        /       /  

 جلسة يوم األر بعاء املوافق 2019/08/07

 اسم املساق مواعيد االختبارات القاعات املستوى 

ارنهاية االختب اربداية االختب   
304 – 305 م. جامعة ن حقوق االنسان في الشريعة والقانو  09:00 10:00   

304 – 305 الثاني  منظمات دولية 10:30 11:30 

304 – 305 الثاني  القضاء االداري  12:00 01:00 

304 – 305 الثاني 3قانون تجاري  01:30 02:30   

 


