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ثقافة إسالمیة

أ.بدرية الطاھري

Longman

مدخل الى الفقه االسالمي

د حمید فرحان

B4-03

تاريخ النظم القانونیة

د.جمیل القائفي

B4-03

احصاء

د. عبدالملك الحاوري

B4-01

(2) إنجلیزي

أ. محمد المتوكل

B3-04

أحوال شخصیة

د.عبدالباسط السلمي

B4-03

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

1

8:00 - 9:00

2

9:00 - 10:00

3

10:00 - 11:00

4

11:00 - 12:00

5

12:00 - 1:00

6

1:00 - 2:00

7

2:00 - 3:00

8

3:00 - 4:00

(
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حقوق انسان

د.فؤاد حسین شرھان

B3-05

احكام االلتزام

د. عادل عبد الرحیم

قاعة الدراسات العلیا

فقه المعامالت

د. محمد بدر الدين

B4-03

ادارة محلیة

د.جمیل القائفي

قاعة الدراسات العلیا

جرائم واقعه على االشخاص

د. فؤاد المخالفي

قاعة الدراسات العلیا

منظمات دولیة

د. عبدهللا ھران

B5-01

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

1

8:00 - 9:00

2

9:00 - 10:00

3

10:00 - 11:00

4

11:00 - 12:00

5

12:00 - 1:00

6

1:00 - 2:00

7

2:00 - 3:00

8

3:00 - 4:00

(
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2اجراءات جزائیة 

د. وحید السندي

B4-03

مصطلحات قانونیة باللغة االنجلیزية

أ. موسى غالب

B4-03

جرائم واقعه على أمن الدولة

د. فؤاد المخالفي

B5-01

نظام سیاسي وقانون دستوري

د. إسماعیل بدر الدين

B5-01

قانون تجاري-شركات تجارية

د. وحید السندي

B4-03

(العقود المسماه (بیع-ايجار

د. عادل عبد الرحیم

B4-03

نظام سیاسي وقانون دستوري

د. إسماعیل بدر الدين

B5-01

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

1

8:00 - 9:00

2

9:00 - 10:00

3

10:00 - 11:00

4

11:00 - 12:00

5

12:00 - 1:00

6

1:00 - 2:00

7

2:00 - 3:00

8

3:00 - 4:00

(
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القضاء واالثبات الشرعي

د. إسماعیل بدر الدين

B5-01

حقوق عینیة تبعیة

د. محمد بدر الدين

قاعة الدراسات العلیا

(قانون دولي خاص (تنازع القوانین

د. عبدالحمید القرشي

قاعة الدراسات العلیا

التشريع الضريبي

د.محمد الحرازي

قاعة الدراسات العلیا

تجارة دولیة وقانون بحري

د. شفیق القرشي

قاعة الدراسات العلیا

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

1

8:00 - 9:00

2

9:00 - 10:00

3

10:00 - 11:00

4

11:00 - 12:00

5

12:00 - 1:00

6

1:00 - 2:00

7

2:00 - 3:00

8

3:00 - 4:00

(
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