
الساعةاليومالساعةاليوم

10:30-11:30األربعاء  10:30-11:30اإلثنينغزة 

ً الجنوب  ً   تحدد الحقا تحدد الحقا

8:00-9:30الثالثاء  8:00-9:30األحدالزهراء 

12:30-14:00األربعاء  12:30-14:00اإلثنينالجنوب 

9:00-10:30األربعاء  9:00-10:30اإلثنينغزة 

9:30-11:00الثالثاء  11:00-12:30اإلثنينالجنوب 

13:00-14:00الثالثاء  13:00-14:00األحدالزهراء 

10:00-11:00األربعاء  9:00-10:00اإلثنينالجنوب 

الساعةاليومالساعةاليوم

9:00-10:00الثالثاء  9:00-10:00األحدالزهراء 

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

12:00-13:00الثالثاء  12:00-13:00األحدالزهراء 

11:00-12:00األربعاء  11:00-12:00اإلثنينالجنوب 

10:00-11:00األربعاء  12:00-13:00السبتغزة 

11:00-12:00الثالثاء  11:00-12:00األحدالجنوب 

8:00-9:00الثالثاء  14:00-15:00األحدالزهراء 

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

11:00-12:00األربعاء  11:00-12:00السبتغزة 

12:00-13:00الثالثاء  12:00-13:00األحدالجنوب 

الساعةاليومالساعةاليوم

10:00-11:00الثالثاء  10:00-11:00األحدالزهراء 

10:00-11:00األربعاء  10:00-11:00السبتالجنوب 

11:00-12:00الثالثاء  11:00-12:00األحدالزهراء 

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

12:00-13:00الثالثاء  12:00-13:00األحدالزهراء 

11:00-12:00الثالثاء  11:00-12:00األحدالجنوب 

13:00-14:00الثالثاء  13:00-14:00األحدالزهراء 

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

المتطلب السابق الشعبةاالختياراسم المساقم
مواعيد الطالباتمواعيد الطالب

فترة االمتحانتاريخ االمتحان

(ساعات3) 2قانون العقوبات القسم العام 

(ساعات3) (أحكام اإللتزام) 2قانون مدني 

10:30-8:30 2020/06/28

المتطلب السابق

الشعبةاالختياراسم المساقم
مواعيد الطالباتمواعيد الطالب

المتطلب السابقفترة االمتحانتاريخ االمتحان

الشعبةاالختياراسم المساقم
مواعيد الطالباتمواعيد الطالب

فترة االمتحانتاريخ االمتحان

1

█ (ساعات3)اللغة اإلنجليزية 3

 

جــامعــة األمـــة للتعليـــم المفتـــوح

المستوى األول

متطلبات الجامعة

المستوى الثاني

......................................................:الرقم الجامعي ...........................................................................:اسم الطالب

المساقات المطروحة

قسم القانون

2020/2019الفصل الدراسي الثاني 

(ساعات3) 2النظم السياسية والقانون الدستوري 1

4

1

 

 

 10:30-8:30

10:30-8:30

10:30-8:30

10:30-8:30 2020/06/27

2020/06/24

2020/06/22

2020/06/20

 

 مبادئ القانون الدولي 

العام

 

 المدخل لدراسة القانون

 2020/07/01

2020/06/25

10:30-8:30

10:30-8:30

13:00-11:00

10:30-8:30

10:30-8:30

2020/06/29

2020/06/23

2020/06/21

 

2020/06/3010:30-8:30
 قانون العقوبات القسم 

علم اإلجرام ,  1العام 

1 القانون اإلداري 2020/06/2013:00-11:00

13:00-11:00
 المدخل لدراسة 

 1قانون مدني ,  القانون
2020/06/24

(ساعتين)قانون التأمين 5

(ساعات3) 2القانون اإلداري 2

(ساعات3)القانون التجاري شركات وإفالس 3

(ساعتين)قرآن كريم 

4

█ (ساعتين)دراسات في الفقه 4

█ (ساعات3)الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 2

(ساعات3)المنظمات الدولية واإلقليمية 2

(ساعات3)أصول الفقه 3

مبادئ القانون التجاري والعقود التجارية 

█ (ساعات3)



الساعةاليومالساعةاليوم

10:00-11:00الثالثاء  10:00-11:00األحدالزهراء 

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

8:00-9:00األربعاء  8:00-9:00اإلثنينغزة 

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

8:30-10:00الثالثاء  8:30-10:00األحدالزهراء 

11:00-12:00األربعاء  11:00-12:00اإلثنينالجنوب 

12:00-13:00الثالثاء  11:00-12:00األحدالزهراء 

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

12:00-13:00األربعاء  8:00-9:00السبتغزة 

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

الساعةاليومالساعةاليوم

8:00-9:00األربعاء  9:00-10:00اإلثنينغزة 

11:00-12:00الثالثاء  12:00-13:00السبتالجنوب 

9:00-10:00األربعاء  8:00-9:00اإلثنينغزة 

10:00-11:00الثالثاء  8:00-9:00األحدالجنوب 

14:00-15:00الثالثاء  14:00-15:00األحدالزهراء 

12:00-13:00الثالثاء  9:00-10:00األحدالجنوب 

13:00-14:00الثالثاء  13:00-14:00األحدالزهراء 

11:00-12:00األربعاء  11:00-12:00اإلثنينالجنوب 

ً غزة  ً   تحدد الحقا تحدد الحقا

ً الجنوب  ً   تحدد الحقا تحدد الحقا

10:00-11:00األربعاء  10:00-11:00اإلثنينغزة 

10:00-11:00األربعاء  10:00-11:00السبتالجنوب 

  

  

الساعةاليومالساعةاليوم

11:00-12:00الثالثاء  11:00-12:00األحدالزهراء 

9:00-10:00الثالثاء  12:00-13:00اإلثنينالجنوب 

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

13:00-14:00الثالثاء  13:00-14:00السبتالجنوب 

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

8:00-9:00الثالثاء  13:00-14:00اإلثنينالجنوب 

الساعةاليومالساعةاليوم

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

تحدد الحقاً   تحدد الحقاً الجنوب 

المتطلب السابق

الشعبةاالختياراسم المساقم
مواعيد الطالباتمواعيد الطالب

المتطلب السابقفترة االمتحانتاريخ االمتحان

الشعبةاالختياراسم المساقم
مواعيد الطالباتمواعيد الطالب

فترة االمتحانتاريخ االمتحان

( وما قبل2014لطلبة )مساقات من الخطة القديمة 

15:30-13:30 3

الشعبةاالختياراسم المساقم
مواعيد الطالباتمواعيد الطالب

المتطلب السابقفترة االمتحانتاريخ االمتحان

1 أصول الفقه 13:30-2020/06/3015:30(ساعات3) 2أصول الفقه 1

. ساعة22أو كان الطالب خريج فيمكن تسجيل  % 80 ساعة ، اال اذا كان التراكمي أعلى من 20 ساعات، و األعلى 9الحد األدني للتسجيل هو * 

.  ساعات دراسية 9الحد األدنى للرسوم المسددة للفصل الجديد هو تسديد جميع الرسوم السابقة باإلضافة الى  رسوم * 

.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* 

.لن يسمح ألي طالب بتقديم أي امتحان في أي فرع للجامعة ، إال الفرع المسجل به المساق / مالحظة * 

.في حالة عدم اكتمال العدد في شعب الشمال والجنوب ، سيتم اغالقها وتحويلها الى شعب الزهراء أو شعب غزة* 

.تعني أن المساق متوفر له كتاب مملوك للجامعة ويجب على الطالب تسديد رسوم الكتاب ليتمكن من تسجيل المساق █المساقات المتبوعة بالرمز * 

مجمـــــــــــــــــــــــــوع الســــــــــــــــــــاعات

(ساعات3)القضاء اإلداري 6

المستوى الثالث

1
 (ميراث و وصية) 2قانون األحوال الشخصية 

(ساعات3)
 قانون العقوبات القسم 

2العام 

 13:00-11:00

2020/07/01

 10:30-8:30

13:00-11:00

15:30-13:30

 15:30-13:30

 13:00-11:00

 13:00-11:00

 15:30-13:30

 13:00-11:00

المستوى الرابع

2 أو 1تدريب ميداني 7

 15:30-13:30 2020/06/21

مواعيد خاصةمواعيد خاصة

2020/06/20

2020/06/30

 البحث العلمي مناهج 

وتطبيقات

13:30-15:30 المدخل لدراسة القانون

 15:30-13:30

(ساعة واحدة)بحث تخرج 5

2

القانون التجاري أوراق تجارية وعمليات بنوك 
(ساعات3)

(ساعات3)القانون الدولي الخاص 4

5

الشعبةاالختياراسم المساقم
مواعيد الطالباتمواعيد الطالب

المتطلب السابقفترة االمتحانتاريخ االمتحان

2020/06/22

2020/06/29

(ساعات3) 2قانون العقوبات القسم الخاص 2

█ (ساعات3)مناهج البحـث العلمي 3

2020/06/27(ساعتين)الحقوق العينية التبعية 4

2020/06/21

المساقات اإلختيارية

(ساعتين) (2)قانون اإلجراءات الجزائية 

3
 (2)قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 

(ساعتين)

22020/06/28

2020/06/23

 

2020/06/25

2020/06/27

2020/06/29

(ساعتين)القضاء العسكري 

1

(ساعتين)القانون الدولي الجنائي 

(ساعتين)القانون الدبلوماسي 

(ساعتين)قانون التنفيذ الجبري 1


