انجًهىريت انجسائريت انذيًقراطيت انشعبيت
وزارة انتعهيى انعاني وانبحث انعهًي
جــــايعت انجـــــهفت
انًىضى انجايعي 2019/2018 :
انطـــُت انثــــاَيت نيطـــاَص  /جذع يشترك حقىق
انًجًىعت انثاَيت

كهيت انحقىق وانعهىو انطياضيت
قطى انحقىق
اضى ونقب انطانب:
رقى انتطجيم:
انفىج:

انتىقيج األضبىعي نهًحاضراث  -انطذاضي انثانث
09:30 - 08:00

11:00 - 09:30

12:30 - 11:00

14:00 - 12:30

15:30 - 14:00

انطبج

األحذ

القانىن الدولي العام

قانىن األسرة
) الزواج والطالق(
المدرج ب حقىق
فشار عطاء هللا

أعمال مىجهت

أعمال مىجهت

المدرج أ حقىق
بسيس يحًذ

اإلثُيٍ

أعمال مىجهت

أعمال مىجهت

لغت أجنبيت
) مصطلحاث قانىنيت (

المدرج ب حقىق
عباش عبذ انقادر

انثالثاء

األربعاء

انخًيص

القانىن المدني

منهجيت العلىم القانىنيت

) مصادر اإللتزاماث (

) تقنياث إعداد البحث العلمي(

المدرج أ حقىق
عذني عبذ انكريى
القانىن التجاري

المدرج أ حقىق
جًال عبذ انكريى
القانىن التجاري

المدرج أ حقىق
ضبتي يحًذ

المدرج أ حقىق
ضبتي يحًذ

النظريت العامت للجريمت
والعقىبت
المدرج ب حقىق
شُىف انعيذ
القانىن المدني

النظريت العامت للجريمت
والعقىبت
المدرج ب حقىق
شُىف انعيذ

) مصادر اإللتزاماث (

المدرج أ حقىق
عذني عبذ انكريى
رئيص انقطى

17:00 - 15:30

انجًهىريت انجسائريت انذيًقراطيت انشعبيت
وزارة انتعهيى انعاني وانبحث انعهًي
جــــايعت انجـــــهفت
انًىضى انجايعي 2019/2018 :
انطـــُت انثــــاَيت نيطـــاَص  /جذع يشترك حقىق
انًجًىعت األونى

كهيت انحقىق وانعهىو انطياضيت
قطى انحقىق
اضى ونقب انطانب:
رقى انتطجيم:
انفىج:

انتىقيج األضبىعي نهًحاضراث  -انطذاضي انثانث
09:30 - 08:00

11:00 - 09:30

12:30 - 11:00

14:00 - 12:30

15:30 - 14:00

17:00 - 15:30

انطبج

األحذ

اإلثُيٍ

انثالثاء

األربعاء

أعمال مىجهت

أعمال مىجهت

أعمال مىجهت

القانىن المدني
) مصادر اإللتزاماث (
المدرج ب
عطاني صباح
منهجيت العلىم القانىنيت

القانىن المدني
) مصادر اإللتزاماث (
المدرج ب
عطاني صباح
النظريت العامت للجريمت
والعقىبت
المدرج ب
حجاج يهيكت

المدرج ب
) الزواج والطالق (
المدرج ب
عطاني صباح
النظريت العامت للجريمت
والعقىبت
المدرج ب
حجاج يهيكت
القانىن التجاري
المدرج أ

) تقنياث إعداد البحث العلمي(

المدرج ب
نعروضي ضهيًاٌ

أعمال مىجهت
القانىن الدولي العام
المدرج ب
ضبع زياٌ

يُصىر داود

انخًيص

لغت أجنبيت
) مصطلحاث قانىنيت (

القانىن التجاري
المدرج ب
يُصىر داود

رئيص انقطى

المدرج ب
عباش عبذ انقادر

