
 
                           

    
         

 0202/020 الدراسي العام/ لدراسة الصباحية/ا االلكتروني االسبوعي المحاضرات جدول/ القانون قسم/  الجامعة المعارف كلية
 

 الوقت المرحلة الرابعة        الوقت المرحلة الثالثة      الوقت المرحلة الثانية       الوقت المرحلة االولى       اليوم    
 

 السبت
 9:00 دولي خاص 9:00 مرافعات مدنية 9:00 عقوبات عام 9:00 مدخل قانون

 11:00 عمل وضمان 11:00 مرافعات مدنية 11:00 عقوبات عام 11:00 مدخل قانون

 1:00 قانون التنفيذ 1:00 بحثاصول  1:00 اداريقانون  1:00 عربي

 
 االحد  

 10:00  اوراق تجارية 9:00 عقوبات خاص 9:00 قانون مدني 9:00 دستوريقانون 

 000 ------------- 11:00 عقوبات خاص 10:00 قانون مدني 11:00 قانون دستوري

 1:00 عمل وضمان 1:00 دولي عام 12:00 قانون تجاري 1:00 حقوق انسان

 000 ------------ 000 ------------- 1:00 أحوال شخصية 000 ------------

 
 االثنين 

 9:00 دولي انساني 9:00 اصول جزائية 9:00 قانون اداري 9:00 اجرام وعقاب

 11:00 حقوق عينية 11:00 شركات تجارية 10:00 قانون اداري 11:00 تاريخ قانون

 1:00 حقوق عينية 1:00 مرافعات مدنية 12:00 عقوبات عام 1:00 مدخل قانون

     1:00  حاسوب 000 -----------
 

 الثالثاء 
 9:00 تحقيق جنائي وطب عدلي 9:00 قضاء اداري 9:00  قانون تجاري 9:00 حقوق انسان

E 11:00 11:00 اوراق تجارية 11:00 دولي عام 11:00 مالية عامة 

 1:00 بحث تخرج 1:00 دولي عام 1:00 مدنيقانون  1:00 قانون دستوري

 
 االربعاء

 9:00 دولي خاص 9:00 عقود مدنية 9:00  احوال شخصية 9:00 تاريخ قانون

 11:00 دولي خاص 11:00 جزائيةاصول  11:00 احوال شخصية 11:00 اجرام وعقاب

 1:00 حقوق عينية 1:00 قضاء اداري E 1:00 1:00 حاسوب

 
 الخميس

 9:00 اصول فقه 9:00 عقود مدنية 9:00 مالية عامة 10:00 مدخل شريعة

 11:00 اصول فقه 11:00 د مدنيةعقو 11:00 قانون مدني 12:00 شريعةمدخل 

 1:00 منظمات دولية 1:00 عقوبات خاص 1:00 انظمة سياسية 000 ------------



 
                           

    
         

 
 0202/0202 الدراسي العام/ المسائيةلدراسة /اااللكتروني االسبوعي المحاضرات جدول/ القانون قسم/  الجامعة المعارف كلية

 الوقت المرحلة الرابعة        الوقت المرحلة الثالثة      الوقت المرحلة الثانية       الوقت المرحلة االولى       اليوم    
 

 السبت
 3:00 دولي خاص 3:00 مرافعات مدنية 3:00 عقوبات عام 3:00 مدخل قانون

 4:00 عمل وضمان 4:00 مرافعات مدنية 4:00 عقوبات عام 4:00 مدخل قانون

 6:00 قانون التنفيذ 6:00 بحثاصول  6:00 اداريقانون  6:00 عربي

 
 االحد  

 3:00  اوراق تجارية 3:00 عقوبات خاص 2:30 قانون مدني 3:00 قانون دستوري

 000 -------------- 4:00 عقوبات خاص 3:30 قانون مدني 4:00 قانون دستوري

 5:00 عمل وضمان 6:00 دولي عام 5:00 قانون تجاري 6:00 حقوق انسان

   000 ------------ 6:00 أحوال شخصية 000 ------------
 
 االثنين 

 3:00 دولي انساني 3:00 اصول جزائية 2:30 قانون اداري 3:00 اجرام وعقاب

 4:00 حقوق عينية 4:00 شركات تجارية 3:30 قانون اداري 4:00 تاريخ قانون

 6:00 حقوق عينية 6:00 مرافعات مدنية 5:00 عقوبات عام 6:00 مدخل قانون

     6:00  حاسوب 000 -----------
 

 الثالثاء 
 3:00 تحقيق جنائي وطب عدلي 3:00 قضاء اداري 3:00  قانون تجاري 3:00 حقوق انسان

E 4:00 4:00 اوراق تجارية 4:00 دولي عام 4:00 مالية عامة 

 6:00 بحث تخرج 6:00 دولي عام 6:00 مدنيقانون  6:00 قانون دستوري

 
 االربعاء

 3:00 دولي خاص 3:00 عقود مدنية 3:00  احوال شخصية 3:00 تاريخ قانون

 4:00 دولي خاص 4:00 جزائيةاصول  4:00 احوال شخصية 4:00 اجرام وعقاب

 6:00 حقوق عينية 6:00 قضاء اداري E 6:00 6:00 حاسوب

 
 الخميس

 3:00 اصول فقه 3:00 عقود مدنية 3:00 مالية عامة 3:00 مدخل شريعة

 4:00 اصول فقه 4:00 د مدنيةعقو 4:00 قانون مدني 5:00 مدخل شريعة

 6:00 منظمات دولية 6:00 عقوبات خاص 6:00 انظمة سياسية  


