
 كمية الحقوق     

 صباحي/(2018/2019)لمفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي / برنامج االمتحان الثاني 

 24/6/2009 :اإلصدار تاريخ         00 :اإلصدار       F00412ZU/QP :النموذج رقم

 
 

 هام جدا 

 المراقب رقم قاعة االمتحان عدد الطالب وقت االمتحان المدرس الشعبة رقم المادة اسم المادة تاريخ االمتحان

 األحد

2019/4/21 
  ( ب240) 63 9:00-10:00 نداء المولى. د.أ 1 0601236 القانون البحري والجوي

 االثنين

2019/4/22 
  نفس قاعة المحاضرة ( أ(239 35 8:00-9:30  مصطفى الخصاونة. د 1 0602151 القانون الدستوري والنظم السياسية

 نفس قاعة المحاضرة  ( أ216 ) 19 8:00-9:30عمر المخزومي . د 1 0601486تطبيقات قضائية 

 الثالثاء 

2019/4/23 
  نفس قاعة المحاضرة (ب(334  22 11:00-12:00 شكران الدغمي. د 1 0602161 ((1القانون اإلداري 

  نفس قاعة المحاضرة ( ب(117 20 11:00-12:00 محمد الزواهرة. د 1 0601213 أحكام االلتزام/القانون المدني

 الخميس

2019/4/25 
  نفس قاعة المحاضرة ( ب(306 21 12:00-1:00 محمد االحمد. د 1 0602242 الجرائم الواقعة عمى األشخاص/قانون العقوبات 

  ( أ136) 35 12:00-1:00 أشجان الصانع. م 1 0602233 تشريعات بيئية
 ( ب305) 64 12:00-1:00 نداء المولى. د.أ 1 0601418  الدولي الخاص  القانون

 ( ب307)
 

   األحد

2019/4/28 

 

 

  ( ب(26 51 1:00-2:00 شكران الدغمي. د 1 0602162 (2)القانون اإلداري 
  نفس قاعة المحاضرة ( ب (306 18 1:00-2:00 منذر القضاة. د 1 0601111 المدخل الى عمم القانون

  نفس قاعة المحاضرة (ب(307  31 1:00-2:00 أشجان الصانع. م 1 0602171 التشريع المالي والموازنة العامة
  نفس قاعة المحاضرة ( ب(303 39 1:00-2:00 محمد الزواهرة. د 1 0601112 مصادر االلتزام/ القانون المدني

 االثنين 

2019/4/29 
  نفس قاعة المحاضرة (ب(325  26 11:00-12:30 اشجان الصانع.م 1 0601327 عقود التأمين

  نفس قاعة المحاضرة (ب (328  41 11:00-12:30 محمد الزواهرة. د 1 0601483 قانون البينات والتنفيذ

 الثالثاء

2019/4/30 
  نفس قاعة المحاضرة ( ب(307 41 2:00-3:00 يوسف تيم. د 1 0601222 الشركات واالفالس/ القانون التجاري

  نفس قاعة المحاضرة ( ب(303 53 2:00-3:00 محمد االحمد. د 1 0602344 جرائم تكنولوجيا المعمومات



 كمية الحقوق     

 صباحي/(2018/2019)لمفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي / برنامج االمتحان الثاني 

 24/6/2009 :اإلصدار تاريخ         00 :اإلصدار       F00412ZU/QP :النموذج رقم

 
 

 هام جدا 

 الخميس

2019/5/2 
  نفس قاعة المحاضرة ( ب (304 31 3:00-4:00 يوسف تيم. د 1 0601381 قانون أصول المحاكمات المدنية

 االثنين 

2019/5/6 
 نفس قاعة المحاضرة  ( ب305) 11 12:30-2:00 محمد األحمد. د 1 0602343الجرائم الواقعة عمى األموال / قانون العقوبات 

 نفس قاعة المحاضرة  ( ب304) 28 12:30-2:00شكران الدغمي . د 1 0602243تشريعات اإلعالم 
 نفس قاعة المحاضرة  ( ب331) 16 12:30-2:00منذر القضاة . د 1 0601314العقود المسماة / القانون المدني 

 نفس قاعة المحاضرة  ( ب216) 17 12:30-2:00اشجان الصانع . م 1 0602131القانون الدولي العام 

األربعاء  

2019/5/8 

 
 

  نفس قاعة المحاضرة ( ب(307 37 9:30-11:00 محمد األحمد. د 1 0602141 القسم العام/ قانون العقوبات 
  نفس قاعة المحاضرة ( ب(334 23 9:30-11:00 شكران الدغمي. د 1 0602363 القضاء اإلداري

  نفس قاعة المحاضرة ( ب(327 15 2:00-3:30محمد الزواهرة . د 1 0601112 مصادر اإللتزام/ القانون المدني 
 نفس قاعة المحاضرة  ( أ136) 36 2:00-3:30فرحان ابو عويضه . د 1 0602484قانون أصول المحاكمات الجزائية 

 


