
 
 
 
 
 

       

            الفصل االول 2022-2021  الدراسة الصباحية-جدول الدروس االسبوعي لقسم القانون

 

 رابع الصف ال  الساعة  الصف الثالث  الساعة  الصف الثان  الساعة  الصف الاول  الساعة  اليوم 
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  عبد   د  الزتام  د. معاذ  عقوابت  9 د. عدانن  عرب  د. محمود  رشيعة  9 الاحد 

 الباسط 
قضاء   9

 اداري 

 وهاب   محمد . د  اوراق جتارية   م. اخالص    دويل خاص  9 رعد .  د  اصول حماكامت  حذيفة 

  عبد   د  الزتام  معاذ   د  عقوابت  10  ----- د. محمود  رشيعة  10

 الباسط 
قضاء   10

 اداري 

 وهاب   محمد . د  اوراق جتارية   م. اخالص    دويل خاص  10 د. رعد  اصول حماكامت  حذيفة .  د 

اصول   11 معاذ   د  عقوابت  د وديع  اداري  11 د. محمود  رشيعة  د. عدانن  عرب  11

 حماكامت 

 د سعد    عينية  وهاب   محمد . د    اوراق جتارية  11 حذيفة   . د  قضاء اداري  رعد   . د 

  أ صول  12 د معاذ  عقوابت  د عبد الباسط  الزتام  12 د. محمود  رشيعة  ------ ---- 12

 حماكامت 

 اخالص .  م    دويل خاص  وهاب   محمد . د    اوراق جتارية  12 حذيفة   . د  قضاء اداري  د. رعد 

 اخالص .  م    دويل خاص  د سعد    عينية  1     1 وديع   د  اداري  د عبد الباسط  الزتام  1     1

 م اخالص    خاص دويل   د سعد    عينية  9 د ورود  رشاكت  د. ابراهي  مرافعات  9 وديع   د  اداري  الباسط   عبد   د  الزتام  9 . زايد د  اجرام  م. ميثاق  اتري  9 االثني 

 د.محمد وهاب    اوراق جتارية  د. سعد    عينية  10 ---- ------ ابراهي .  د  مرافعات  10 وديع   د  اداري  الباسط   عبد   د  الزتام  10 زايد   د.  اجرام  م. ميثاق  اتري  10

 د سعد    عينية  م اخالص    دويل خاص  11 د. ابراهي  مرافعات  د ورود  رشاكت  11 د معاذ  عقوابت  وديع   د        اداري  11 م. ميثاق  اتري  د. زايد  اجرام  11

د عبد   الزتام  وديع   د  اداري  12 م. ميثاق  اتري  . زايد د  اجرام  12

 الباسط 
 د سعد    عينية  د محمد وهاب  اوراق جتارية   12 د. ابراهي  مرافعات  ---- ------ 12

د عبد   الزتام  د معاذ  عقوابت  1     1

 الباسط 
1     1     

عقوابت   9 د. ورود  احوال  د. معزت    مالية  9 د. امحد  دس توري  رايض   د.  مدخل  9 الثالاثء 

 خاص 

 د. طارق    تنفيذ  د. محمود  اصول فقه   9 د نوفل  عقود  د. فاضل 

عقوابت   10 د. انس  نظم  معزت   د.    مالية  10 ----- ------ د. رايض  مدخل  10

 خاص 

 د. ليث  منظامت   د. محمود  اصول فقه   10 د نوفل  عقود  فاضل .  د 

 د. محمود  اصول فقه   د. طارق    تنفيذ  11 فاضل .  د  عقوابت خاص  د.  اراكن  دول عام  11 د. معن    مالية  د. ورود    احوال  11 د. رايض  مدخل  امحد   د.  دس توري  11

 د. محمود  اصول فقه   د. ليث  منظامت   12 فاضل .  د  عقوابت خاص  نوفل   د  عقود  12 د. معزت    مالية  د. انس    نظم 12 رايض   د.  مدخل    12

     1 د. اراكن  دويل عام  د نوفل  عقود  1     1     1
طب  حتقيق و  9 د. نوفل  عقود  د. اراكن  دويل عام  9 د. ورود    احوال  د. عالء    جتاري  9 رايض   د.    مدخل  د. امحد    دس توري 9 الاربعاء 

   عديل 

 د. عباس  معل وضامن   د.زايد 

 د.زايد    عديلحتقيق وطب  ارشد  انلكزيي   10 فاضل .  د  عقوابت خاص  د. اراكن  دويل عام  10 ---- ------       د. عالء    جتاري  10 ------ ------ . امحد د    دس توري 10

 ارشد  انلكزيي   د. عباس  معل وضامن   11 اراكن .  د  دويل عام  د. نوفل  عقود  11 د. عالء        جتاري  د. ورود  احوال   11 امحد   . د    دس توري رايض   د.     مدخل  11

عقوابت   12 د. عالء  جتاري  ---- ------       12 د امحد    دس توري   12

 خاص 

     12 د. اراكن  دويل عام  فاضل .  د 

1     1    
 1     1     

م. زايد   حاس بات   د. ليث     انلكزيي 9 د. ليث  انلكزيي      م. زايد مطلب  حاس بات   9 امخليس 

 مطلب 
 د. عباس    وضامن معل   د. عيس  دويل انسان   9 د وديع  اصول حبث  د. ابراهي  مرافعات  9

 د. عيس  دويل انسان   د. عباس    معل وضامن  10 د. ابراهي  مرافعات  ارشد  انلكزيي  10 د. ليث    انلكزيي م زايد مطلب    حاس بات  10 م. زايد مطلب   حاس بات       د. ماهر        دميقراطية  10

نلكزيي     11      11 ارشد  انلكزيي  د وديع  اصول حبث  11     11 د. ماهر    دميقراطية      د. ليث      ا 

12     12     12    
 12     
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 1     


