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  الــقــاعــة اليــوم الـوقـت اسـم المـــدرس   رقم المادة
 واد اإلجلـــــــــــــــــــــــــــــــــارقـــــــــــةادلــــــــــــــــــــ                                                                                                    -*)ؿاجسمري/ ؿؾؽقــة ػؽرقـة( :       

  (  ) اؾنالثاء (8-5)  دفقل حدادقند.  (Copyright & Related Rights) (حؼوق ادلؤؾف واحلؼوق اجملاورة) (1002715)

  (3) األحد (8-5) د. ػقاض اؾؼضاة  (Trademarks & Geographical Indications) هارقة وادلؤذرات اجلغراػقة()اؾعالؿات اؾم (1002716)

   االثـني (8-5) د. ؼقس حماػظة (Industrial Designs and Models)اؾردوم واؾـؿاذج اؾصـاعقة()  (1002718)

   األربعاء (8-5)  د. رارق احلؿوري ( Unfair Competition ())ادلـاػسة اؾمهارقة غري ادلشروعة (1002720)

              

 

 

 

 

  الــقــاعــة اليــوم الـوقـت اسـم المـــدرس اســـم المــــادة رقم المادة
                                                                                                                      ادلــــــــــــــــــواد االجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــارقـــــــــــــــــــــــــــــة                                                                                                                                          :                      *) ؿاجسمري/ اؾؼاـون( 

  (4) االربعاء (8-5)  أ.د. ػقاض اؾؼضاة (Commercial Law/ ))اؾؼاـون اؾمهاري(  (1002721)

  ( 9) االحد (8-5)  د. أمحد اؾعوقدي (Civil Law ) )اؾؼاـون ادلدـي( (1002711)

  (1) اخلؿقس (8-5) غسان اجلـديد. أ. (Public International Law )ن اؾدوؾـــــي اؾعـــــــام ( / ) اؾـــؼــــاــــــو (1001741)

  (1) األربعاء (8-5) د. عوض اؾزعيب (The Law of  Civil Procedures)) ؼاـــــــون أصــــــول  حماؽؿــــات ؿـــــدـقـــــــة ( /  (1002714)

  (1) اؾنالثاء (8-5)  أ.د. ؿصؾح اؾصراقرة ((Administrative Law/  (االداريؼاـون )اؾ (1001761)

  (2) األثـني (8-5) حسن اؾطراوـهد.  ((Criminal Law / )اؾؼاـون اجلزائي (  (1001771)

 ــــــــــــــــــــــــــــةادلـــــــــــــــــــــــواد اإلخمقــــــــــــــــــــــارقــــــ               

  (3) االحد (8-5)  أ.د. جورج حزبون (( International Aspects of Intellectual Property Rights   (اجلواـب اؾدوؾقة حلؼوق ادلؾؽقة اؾػؽرقة) (1002719)

   اخلؿقس (8-5) أ.د. جورج حزبون اؾؼاـون اؾدوؾي اخلاص (1002713)

  ( 9) اؾنالثاء (5-2)  أ.د. ؿصؾح اؾصراقرة (Administrative Adjudication ( )ؾؼضاء اإلداريا) (1001762)

  الــقــاعــة اليــوم الـوقـت اسـم المـــدرس المــــادةاســـم  رقم المادة
 ــــــــــــــارقـــــــــــــــــــــةادلــــــــــــواد االجلـــــ                                                                                                              -)دؽموراه/ اؾؼاـون اؾعام( : *                               

 (5) االثـني (8-5)  أ.د. ؿصؾح اؾصراقرة (The legal Responsibility of Public Administration for its ads) (ؿسؤوؾقة اإلدارة اؾعاؿة عن أعؿاهلا) (1002961)

 

 (4)  االحد (8-5) أ.د. غسان اجلـدي (International Responsibility ) )ادلسؤوؾقة اؾدوؾقة( (1002941)

 

(1002971) 
Criminal Liability and its Legal impediments   /اـــــة وؿواـعفــــائقــــــاجلـ ةــــــادلسؤوؾق             (

 (4) اؾنالثاء (8-5) أ.د. حمؿد اجللور

 

(1002973) 
 (Means of Contesting Criminal Case) ررق اؾطعن يف ادلواد اجلزائقة

 (5) األربعاء (8-5) أ.د. حمؿد دعقد منور

 

(1002951) 
 (The Principle of Separation of Powers in Contemporary )( )ؿلدأ اؾػصل بني اؾسؾطات يف اؾدداتري ادلعاصرة

 (2ذعلة ) (7) األحد (5-2) أ.د. ؿافر اجللوري

 

(1002972) 
 (Contemporary Crimes ( )م ادلسمودثة)اجلرائ

  اؾنالثاء (8-5) د. حمؿد ـواف اؾػواعرة

 

 1ذعلة (7) اخلؿقس 5-2  أ.د. أؿني اؾعضاقؾة ( The Principle of Separation of Powers in Contemporary)ؿلدأ اؾػصل بني اؾسؾطات يف اؾدداتري ادلعاصرة( ) (1002951)

 

 ــــواد اإلخمقــــــــــــــــــارقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةادلــ                                      

  ( 8)   اخلؿقس (8-5)  أ.د. ـزار اؾعـلؽي (International Humanitarian Law  )  اؾؼاـون اؾدوؾي اإلـساـي / (1002944)

  ) ( اؾنالثاء (8-5) ديأ.د. غسان اجلـ (Environmental Law)اؾؼاـون اؾلقكي( / ) ((1002943)


