
مدرس المساقمدرس المساق

9:30-11:00الثالثاء 9:30-11:00األحدغزة 

10:00-11:00األربعاء 10:00-11:00اإلثنينالجنوب 

11:00-12:00الثالثاء 11:00-12:00األحدغزة 

9:00-10:00األربعاء 9:00-10:00اإلثنينالجنوب 

11:00-12:30األربعاء 12:30-14:00اإلثنينغزة 

11:00-12:00الثالثاء 11:00-12:00اإلثنينالجنوب 

12:00-13:00الثالثاء 12:00-13:00األحدغزة 

11:00-12:00األربعاء 11:00-12:00السبتالجنوب 

12:30-13:30األربعاء 11:00-12:00اإلثنينغزة 

12:00-13:00الثالثاء 12:00-13:00السبتالجنوب 

مدرس المساقمدرس المساق

عاصم شحيبر8:00-9:00األربعاء عاصم شحيبر8:00-9:00اإلثنينغزة 

عاصم شحيبر12:00-13:00األربعاء عاصم شحيبر14:00-15:00السبتالجنوب 

عبد الستار الفرا12:00-13:00الثالثاء عبد الستار الفرا12:00-13:00األحدغزة 

مازن نور الدين9:00-10:00الثالثاء مازن نور الدين13:00-14:00السبتالجنوب 

جمال عبد العال9:00-10:00األربعاء جمال عبد العال9:00-10:00السبتغزة 

سائد الخور8:00-9:00الثالثاء سائد الخور12:00-13:00السبتالجنوب 

فخري راضي13:00-14:00الثالثاء 13:00-14:00األحدغزة 

إيناس أبو النجا10:00-11:00الثالثاء 13:00-14:00اإلثنينالجنوب 

11:00-12:00الثالثاء 11:00-12:00األحدغزة 

13:00-14:00األربعاء 12:00-13:00اإلثنينالجنوب 

مدرس المساقمدرس المساق

فخري راضي12:00-13:00الثالثاء 12:00-13:00األحدغزة 

إيناس أبو النجا10:00-11:00الثالثاء 12:00-13:00اإلثنينالجنوب 

صهيب أبو عليان11:00-12:00الثالثاء 11:00-12:00األحدغزة 

مازن نور الدين12:00-13:00األربعاء 12:00-13:00اإلثنينالجنوب 

صهيب أبو عليان10:00-11:00الثالثاء صهيب أبو عليان10:00-11:00األحدغزة 

مازن نور الدين11:00-12:00األربعاء مازن نور الدين11:00-12:00اإلثنينالجنوب 

10:00-11:00األربعاء 10:00-11:00السبتغزة 

9:00-10:00الثالثاء 9:00-10:00األحدالجنوب 

13:00-14:00الثالثاء 13:00-14:00األحدغزة 

11:00-12:00األربعاء 11:00-12:00اإلثنينالجنوب 
مازن نور الدين مازن نور الدين

: ....................................................الرقم الجامعي: ............................................................................ إسم الطالب

نصر مدوخنصر مدوخ

فادي أبو هندي

.عدنان أبو عامر .عدنان أبو عامر

فخري راضي

نصر مدوخ نصر مدوخ

موعد المحاضرةموعد المحاضرة

الشعبةاالختياراسم المساقم
طالباتطالب

تاريخ االمتحان
موعد المحاضرةموعد المحاضرة

المتطلب السابق
موعد المحاضرةموعد المحاضرة

2021/01/14ساعات3█ مبادئ القانون الدولي العام  4

2
  1النظم السياسية والقانون الدستوري 

ساعات3

2021/01/13ساعات3█ اللغة العربية  3

2021/01/16ساعتين█ دراسات في العقيدة  4

5

ساعات3█ المدخل لدراسة القانون  

█ حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون  

ساعتين
2021/01/18

12021/01/20

2021/01/12ساعات3علم اإلجرام والعقاب  3

2021/01/10

المستوى األول

الشعبةاالختياراسم المساقم
طالباتطالب

المتطلب السابقتاريخ االمتحان

جــامعــة األمـــة للتعليـــم المفتـــوح
2021/2020الفصل الدراسي األول 

قسم القانون

المساقات المطروحة

2021/01/11ساعتين█ دراسات في السيرة  2

2021/01/09ساعات3█ القضية الفلسطينية  1

متطلبات الجامعة

الشعبةاالختياراسم المساقم
طالباتطالب

تاريخ االمتحان

مصعب درويش

 مبادئ القانون الدولي العام2021/01/09ساعات3القانون الدولي اإلنساني  1

المستوى الثاني

2021/01/17ساعات3مدخل إلى الشريعة اإلسالمية  5

المتطلب السابق

فخري راضي

 علم اإلجرام والعقاب2021/01/19ساعات3  1قانون العقوبات القسم العام 2

2021/01/21ساعات3  █ 1القانون اإلداري 3

صهيب أبو عليان

 المدخل لدراسة القانون2021/01/11ساعات3█   (مصادر اإللتزام) 1قانون مدني 4

5
مصطلحات قانونية وشرطية باإلنجليزية  

ساعتين
2021/01/14

عاصم شحيبر عاصم شحيبر

مازن نور الدين مازن نور الدين

فادي أبو هندي

مصعب درويش



مدرس المساقمدرس المساق

فخري راضي10:00-11:00الثالثاء 10:00-11:00األحدغزة 

رأفت الحولي9:00-10:00األربعاء 10:00-11:00اإلثنينالجنوب 

11:00-12:00الثالثاء 11:00-12:00األحدغزة 

8:00-9:00األربعاء 9:00-10:00اإلثنينالجنوب 

14:00-15:00األربعاء 13:00-14:00اإلثنينغزة 

8:00-9:00الثالثاء 9:00-10:00السبتالجنوب 

9:00-10:00األربعاء 9:00-10:00اإلثنينغزة 

9:00-10:00األربعاء 11:00-12:00السبتالجنوب 

نصر مدوخ12:00-13:00الثالثاء نصر مدوخ12:00-13:00األحدغزة 

مروان نصر10:00-13:00الثالثاء مروان نصر12:00-13:00السبتالجنوب 

مدرس المساقمدرس المساق

رأفت الحولي10:00-11:00األربعاء رأفت الحولي10:00-11:00اإلثنينغزة 

عبد الستار الفرا11:00-12:00الثالثاء عبد الستار الفرا10:00-11:00األحدالجنوب 

9:00-10:00الثالثاء 9:00-10:00األحدغزة 

9:00-10:00األربعاء 12:00-13:00السبتالجنوب 

8:00-9:00األربعاء 8:00-9:00السبتغزة 

9:00-10:00الثالثاء 13:00-14:00السبتالجنوب 

10:00-11:00الثالثاء 10:00-11:00األحدغزة 

10:00-11:00األربعاء 14:00-15:00السبتالجنوب 

9:00-10:00األربعاء 9:00-10:00اإلثنينغزة 

10:00-11:00الثالثاء 9:00-10:00األحدالجنوب 

مواعيد خاصةمازن نور الدينمازن نور الدينغزة(ساعات3)بحث تخرج 7

مدرس المساقمدرس المساق

13:00-14:00األربعاء 10:00-11:00السبتغزة 

12:00-13:00الثالثاء 12:00-13:00اإلثنينالجنوب 

فرج سكر14:00-15:00األربعاء فرج سكر14:00-15:00السبتغزة 

حسام المدلل14:00-15:00الثالثاء حمادة كحيل13:00-14:00اإلثنينالجنوب 

مدرس المساقمدرس المساق

8:30-10:00الثالثاء 8:30-10:00األحدغزة 

تحدد الحقا  تحدد الحقا الجنوب 

رأفت الحولي رأفت الحولي

إيهاب صالح إيهاب صالح

جهاد رضوان جهاد رضوان

خالد الصيداوي خالد الصيداوي

المستوى الثالث

الشعبةاالختياراسم المساقم
طالباتطالب

2021/01/13الحقوق العينية األصلية  ساعتين2

المتطلب السابقتاريخ االمتحان
موعد المحاضرةموعد المحاضرة

المستوى الرابع

الشعبةاالختياراسم المساقم
طالباتطالب

المتطلب السابقتاريخ االمتحان
موعد المحاضرةموعد المحاضرة

1
█   (زواج وطالق) 1قانون األحوال الشخصية 

ساعات3
2021/01/18 فخري راضي

2021/01/20ساعات3  1قانون العقوبات القسم الخاص 3
,  1 قانون العقوبات القسم العام 

2قانون العقوبات القسم العام 

2021/01/16ساعات3  (البيع واإليجار)العقود المسماة 4

يحيى الفرا يحيى الفرا

أحمد عروقأحمد عروق

2021/01/10ساعات3مقاصد الشريعة اإلسالمية  5

1
█ قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  

ساعات3
2021/01/21

قانون ,   المدخل لدراسة القانون

أحكام اإللتزام) 2مدني 

2021/01/11ساعات3قانون العمل  2

2021/01/13ساعتين  (1)قانون اإلجراءات الجزائية 3 جمال عبد العال

حاتم حمادحاتم حماد

جمال عبد العال

2 القانون اإلداري 2021/01/17ساعات3القانون المالي والتشريع الضريبي  4

2021/01/09قانون البينات  ساعتين5

محمد حبيب محمد حبيب

(ساعات3) 1تدريب ميداني 6

المساقات االختيارية

الشعبةاالختياراسم المساقم
طالباتطالب

تاريخ االمتحان

المتطلب السابقتاريخ االمتحان

2021/01/19ساعات3قانون التجارة والتحكيم الدولي  1

موعد المحاضرةموعد المحاضرة

المجموع

المتطلب السابق
موعد المحاضرةموعد المحاضرة

مساقات تطرح أيضا فصل ثاني

الشعبةاالختياراسم المساقم
طالباتطالب

2021/01/12ساعات3█ مناهج البحـث العلمي  1

2021/01/20ساعات3القانون البحري  2


