جــامعــة األمـــة للتعليـــم المفتـــوح

طالب

الفصل الدراسي األول 2018/2017
قسم القانون
المساقات المطروحة

اسم الطالب ............................................................... :الرقم الجامعي.................................... :
متطلبات الجامعة
م

اسم المساق

1

القضية الفلسطينية (3ساعات) █

2

دراسات في السيرة (ساعتين) █

3

اللغة العربية (3ساعات) █

4

دراسات في العقيدة (ساعتين) █

5

حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون
(ساعتين) █

م

اسم المساق

1

المدخل لدراسة القانون (3ساعات) █

2

النظم السياسية والقانون الدستوري 1
(3ساعات)

3

علم اإلجرام والعقاب (3ساعات)

4

مبادئ القانون الدولي العام (3ساعات) █

5

مدخل إلى الشريعة اإلسالمية (3ساعات)

م

اسم المساق

1

القانون الدولي اإلنساني (3ساعات)

2

قانون العقوبات القسم العام 3( 1ساعات)

3

القانون اإلداري 3( 1ساعات) █

االختيار الشعبة
الزهراء
الجنوب
الشمال
غزة
الجنوب
الشمال
الزهراء
الجنوب
الشمال
الزهراء
الجنوب
الشمال
الزهراء
الجنوب
الشمال

موعد المحاضرة
األحد
اإلثنين
اإلثنين
الثالثاء
األحد
اإلثنين
األحد
األحد
األربعاء
األحد
األحد
األربعاء

9:30-8:00
9:00-8:00
:-:
14:00-13:00
:-:
12:00-11:00
11:00-9:30
11:00-9:30
:-:
13:00-12:00
10:00-9:00
10:00-9:00
12:00-11:00
11:00-10:00
11:00-10:00

تاريخ االمتحان

فترة االمتحان

2017/12/30

10:30-8:30

2018/01/13

10:30-8:30

2018/01/03

10:30-8:30

2018/01/06

10:30-8:30

2018/01/08

10:30-8:30

المتطلب السابق

المستوى األول
موعد المحاضرة
االختيار الشعبة
9:00-8:00
السبت
غزة
9:00-8:00
الجنوب األحد
الشمال اإلثنين 10:00-9:00
السبت 10:00-9:00
غزة
الجنوب األحد 10:00-9:00
الشمال اإلثنين 11:00-10:00
الزهراء األحد 13:00-12:00
الجنوب اإلثنين 12:00-11:00
9:00-8:00
الشمال السبت
الزهراء األحد 14:00-13:00
الجنوب اإلثنين 13:00-12:00
الشمال السبت 10:00-9:00
الزهراء األحد 11:00-10:00
الجنوب اإلثنين 14:00-13:00
الشمال السبت 11:00-10:00

المتطلب السابق

تاريخ االمتحان

فترة االمتحان

2017/12/30

13:00-11:00

2018/01/13

13:00-11:00

2018/01/03

13:00-11:00

2018/01/06

13:00-11:00

2018/01/08

13:00-11:00

تاريخ االمتحان

فترة االمتحان

2018/01/04

 10:30-8:30القانون الدولي العام

2018/01/02

 10:30-8:30علم اإلجرام والعقاب

2017/12/31

10:30-8:30

2018/01/14

10:30-8:30

2018/01/08

15:30-13:30

المستوى الثاني

 4قانون مدني ( 1مصادر اإللتزام) (3ساعات) █
5

مصطلحات قانونية وشرطية باإلنجليزية
(ساعتين)

موعد المحاضرة
االختيار الشعبة
الزهراء األحد 13:00-12:00
الجنوب اإلثنين 12:00-11:00
الشمال اإلثنين 13:00-12:00
الزهراء األحد 12:00-11:00
9:00-8:00
الجنوب اإلثنين
9:00-8:00
الشمال السبت
الزهراء األحد 11:00-10:00
الجنوب اإلثنين 10:00-9:00
الشمال السبت 10:00-9:00
9:00-8:00
السبت
غزة
الجنوب األحد 10:00-9:00
الشمال اإلثنين 10:00-9:00
الزهراء األحد 14:00-13:00
الجنوب السبت 13:00-12:00
الشمال اإلثنين 12:00-11:00

المتطلب السابق

المدخل لدراسة
القانون

المستوى الثالث
م

اسم المساق

1

قانون األحوال الشخصية ( 1زواج وطالق)
(3ساعات) █

2

الحقوق العينية األصلية (ساعتين)

 3قانون العقوبات القسم الخاص 3( 1ساعات)
4

العقود المسماة (البيع واإليجار) (3ساعات)

5

مقاصد الشريعة اإلسالمية (3ساعات)

م

اسم المساق

1

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
(3ساعات) █

2

قانون العمل (3ساعات)

3

المنظمات الدولية واإلقليمية (3ساعات)

موعد المحاضرة
االختيار الشعبة
الزهراء األحد 11:00-10:00
الجنوب اإلثنين 11:00-10:00
9:00-8:00
الشمال السبت
اإلثنين 15:00-14:00
غزة
الجنوب السبت 12:00-11:00
الشمال السبت 12:00-11:00
اإلثنين 13:00-12:00
غزة
الجنوب األحد 11:00-10:00
الشمال السبت 10:00-9:00
اإلثنين 14:00-13:00
غزة
الجنوب األحد 12:00-11:00
الشمال اإلثنين 13:00-12:00
الزهراء األحد 12:00-11:00
الجنوب اإلثنين 13:00-12:00
الشمال اإلثنين 14:00-13:00

المتطلب السابق

تاريخ االمتحان

فترة االمتحان

2017/12/30

15:30-13:30

2018/01/10

10:30-8:30

2018/01/13

15:30-13:30

2018/01/06

15:30-13:30

2017/12/31

13:00-11:00

تاريخ االمتحان

فترة االمتحان

2018/01/02

13:00-11:00

2018/01/04

13:00-11:00

2018/01/14

 15:30-13:30القانون الدولي العام

2018/01/11

10:30-8:30

القانون اإلداري 2

2018/01/09

13:00-11:00

المدخل لدراسة
القانون ,قانون
مدني  ,1قانون

تاريخ االمتحان

فترة االمتحان

المتطلب السابق

2018/01/09

15:30-13:30

2018/01/02

15:30-13:30

2017/12/31

15:30-13:30

تاريخ االمتحان

فترة االمتحان

الزهراء

األحد

11:00-9:30

2018/01/09

10:30-8:30

الزهراء
الجنوب
الشمال

األحد
السبت
اإلثنين

13:10-8:30
12:30-11:00
11:00-10:00

2018/01/10

10:30-8:30

عقوبات عام ,1
عقوبات عام 2

المستوى الرابع

 4القانون المالي والتشريع الضريبي (3ساعات)
 5قانون مدني ( 4اإليجار والتأمين) (3ساعات)

موعد المحاضرة
االختيار الشعبة
الزهراء األحد 12:00-11:00
الجنوب السبت 12:00-11:00
الشمال اإلثنين 15:00-14:00
اإلثنين 14:00-13:00
غزة
الجنوب السبت 14:00-13:00
الشمال اإلثنين 13:00-12:00
اإلثنين 13:00-12:00
غزة
الجنوب األحد 12:00-11:00
الشمال السبت 13:00-12:00
اإلثنين 15:00-14:00
غزة
الجنوب األحد 13:00-12:00
الشمال السبت 14:00-13:00
الزهراء األحد 13:00-12:00
الجنوب السبت 13:00-12:00
الشمال الثالثاء 10:00-9:00

المتطلب السابق
المدخل لدراسة
القانون ,قانون
مدني 2

المساقات االختيارية
م

اسم المساق

1

الطب الشرعي (ساعتين)

2

القانون البحري (3ساعات)

3

تطبيقات الحاسب االلي وأمن المعلومات
(3ساعات)

م

اسم المساق

موعد المحاضرة
االختيار الشعبة
اإلثنين 15:00-14:00
غزة
الجنوب األحد 13:00-12:00
الشمال السبت 12:00-11:00
الزهراء األحد 13:00-12:00
الجنوب السبت 14:00-13:00
الشمال الثالثاء 13:00-12:00
الزهراء األحد 14:00-13:00
الجنوب اإلثنين 15:00-14:00
الشمال الثالثاء 14:00-13:00

مساقات تطرح أيضا فصل ثاني
االختيار الشعبة

 1الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات (3ساعات) █
2

مناهج البحـث العلمي (3ساعات) █

موعد المحاضرة

مجمـــــــــــــــــــــــــوع الســــــــــــــــــــاعات

المتطلب السابق

* الحد األدني للتسجيل هو  9ساعات ،و األعلى  20ساعة  ،اال اذا كان التراكمي أعلى من  % 80أو كان الطالب خريج فيمكن تسجيل  22ساعة.
* الحد األدنى للرسوم المسددة للفصل الجديد هو تسديد جميع الرسوم السابقة باإلضافة الى رسوم  9ساعات دراسية .
* يرجى وضع اشارة أمام المساق المراد تسجيله في خانة االختيار المخصصة لذلك  ،وتأكد من الفرع الذي سجلت به.
* عند اختيارك للمساق  ،تأكد من إنهائك للمتطلب السابق له.
* مالحظة  /لن يسمح ألي طالب بتقديم أي امتحان في أي فرع للجامعة  ،إال الفرع المسجل به المساق .
* في حالة عدم اكتمال العدد في شعب الشمال والجنوب  ،سيتم اغالقها وتحويلها الى شعب الزهراء أو شعب غزة.
* المساقات المتبوعة بالرمز █ تعني أن المساق متوفر له كتاب مملوك للجامعة ويجب على الطالب تسديد رسوم الكتاب ليتمكن من تسجيل المساق.

