كلية القانون وعلوم الشرطة
قسم الدراسات املسائية
مبنى كلية القانون و علوم الشرطة
القاعة الدراسية رقم ( ) 3

جدول محاضرات برنامج الليسانس في القانون
لطالب الدراسات املسائية املنتظمة
( السنة –الرابعة)

الحصة
اليوم
الاحد
الثالثاء

الاحد
الاثنين

الثالثاء

الاحد
الاثنين
الثالثاء

الحصة
اليوم

الاحد
الثالثاء

األسبوع األول و الثاني
3
2
1
7:25-6:40
6:35-5:50
5:45-5:00
القانون التجاري 2
أ.د .مراد املواجده
التطبيقات القانونية الجنائية(التكييف القانوني والاخطاء إلاجرائية
في مرحلة جمع الاستدالالت)
املقدم /د .فيصل حسن البنا ،أ.د .خالد موس ى التوني
األسبوع الثالث
القانون
التجاري
2
أ.د .مراد املواجده
التطبيقات القانونية الجنائية(التكييف القانوني والاخطاء إلاجرائية
في مرحلة جمع الاستدالالت)
املقدم /د .فيصل حسن البنا ،أ.د .خالد موس ى التوني
التطبيقات القانونية الجنائية(التكييف القانوني والاخطاء إلاجرائية
في مرحلة جمع الاستدالالت)
املقدم /د .فيصل حسن البنا ،أ.د .خالد موس ى التوني
األسبوع الرابع
القانون التجاري 2
أ.د .مراد املواجده
القانون التجاري 2
أ.د .مراد املواجده
التطبيقات القانونية الجنائية(التكييف القانوني والاخطاء إلاجرائية
في مرحلة جمع الاستدالالت)
املقدم /د .فيصل حسن البنا ،أ.د .خالد موس ى التوني
خالل شهر رمضان ( من األسبوع الخامس الى التاسع )
3
2
1
10:30-10:00
10:00-9:30
9:30-9:00
القانون التجاري 2
أ.د .مراد املواجده
التطبيقات القانونية الجنائية(التكييف القانوني والاخطاء إلاجرائية
في مرحلة جمع الاستدالالت)
املقدم /د .فيصل حسن البنا ،أ.د .خالد موس ى التوني

من 2019/4/7 :م الى  2019/4/17 :م
6
5
4
9:55-9:10
9:05-8:20
8:15-7:30
القانون املدني (ملكية وتأمينات)
أ.د .مدحت عبدالعال
قانون إلاجراءات الجزائية (املحاكمة وطرق الطعن في ألاحكام)
أ.د .علي حمودة
من 2019/4/21 :م الى  2019/4/24 :م
القانون املدني (ملكية وتأمينات)
أ.د .مدحت عبدالعال
قانون إلاجراءات الجزائية (املحاكمة وطرق الطعن في ألاحكام)
أ.د .علي حمودة
قانون إلاجراءات الجزائية (املحاكمة وطرق الطعن في ألاحكام)
أ.د .علي حمودة
من 2019/4/28 :م الى  2019/5/1 :م
القانون املدني (ملكية وتأمينات)
أ.د .مدحت عبدالعال
القانون املدني (ملكية وتأمينات)
أ.د .مدحت عبدالعال
قانون إلاجراءات الجزائية (املحاكمة وطرق الطعن في ألاحكام)
أ.د .علي حمودة
من / 1 :رمضان الى  / 30رمضان 1440 /
6
5
4
12:00 – 11:30
11:30-11:00
11:00-10:30
القانون املدني (ملكية وتأمينات)
أ.د .مدحت عبدالعال
قانون إلاجراءات الجزائية (املحاكمة وطرق الطعن في ألاحكام)
أ.د .علي حمودة

• تستأنف محاضرات ألاسبوع العاشر عقب إجازة عيد الفطر حسب الجدول الاساس ي
• الخاليا باللون ألاصفر تعتبر محاضرات تعويضية عن ألاسبوع التاسع ( إجازة عيد الفطر )
• للتحقق من صحة الشهادة
يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة
mail@dubaipolice.gov.ae
dubaipolice.gov.ae

مدير كلية القانون و علوم الشرطة
الرائد  /خميس خلفان محمد املطوع
t : +971 (4) 6096815
f : +971 (4( 2171451

كلية القانون وعلوم الشرطة
قسم الدراسات املسائية
مبنى كلية القانون و علوم الشرطة
القاعة الدراسية رقم ( ) 3

جدول محاضرات برنامج الليسانس في القانون
لطالب الدراسات املسائية املنتظمة
( السنة –الثالثة)

األسبوع االول
2

الحصة

1

اليوم

5:45-5:00

6:35-5:50

3
7:25-6:40

الرقابة على أعمال اإلدارة
إلاثنين
العميد /أ.د .محمد بطي الشامسي
ألاربعاء
القانون المدني (العقود)
أ.د مالك ابونصير
األسبوع الثاني
الرقابة على أعمال اإلدارة
إلاثنين
العميد /أ.د .محمد بطي الشامسي
القانون المدني (العقود)
ألاربعاء
أ.د مالك ابونصير
األسبوع الثالث
الرقابة على أعمال اإلدارة
إلاثنين
العميد /أ.د .محمد بطي الشامسي
القانون المدني (العقود)
ألاربعاء
أ.د مالك ابونصير
األسبوع الرابع
الرقابة على أعمال اإلدارة
إلاثنين
العميد /أ.د .محمد بطي الشامسي
القانون المدني (العقود)
ألاربعاء
أ.د مالك ابونصير
خالل شهر رمضان ( من األسبوع الخامس الى التاسع )
3
2
1
الحصة
اليوم
إلاثنين
ألاربعاء
•
•

9:30-9:00

10:00-9:30

10:30-10:00

الرقابة على أعمال اإلدارة
العميد /أ.د .محمد بطي الشامسي
القانون المدني (العقود)
أ.د مالك ابونصير

من 2019/4/7 :م الى  2019/4/10 :م
6
5
4
8:15-7:30

9:05-8:20

9:55-9:10

قانون العقوبات  -القسم الخاص (جرائم االعتداء على االموال)
عميد  -م/د.خالد خلفان المنصوري

من 2019/4/14 :م الى  2019/4/17 :م
قانون العقوبات  -القسم الخاص (جرائم االعتداء على االموال)
عميد  -م/د.خالد خلفان المنصوري
القانون المدني (العقود)
أ.د مالك ابونصير
من 2019/4/21 :م الى  2019/4/24 :م
قانون العقوبات  -القسم الخاص (جرائم االعتداء على االموال)
عميد  -م/د.خالد خلفان المنصوري
الرقابة على أعمال اإلدارة
العميد /أ.د .محمد بطي الشامسي
من 2019/4/28 :م الى  2019/5/1 :م
قانون العقوبات  -القسم الخاص (جرائم االعتداء على االموال)
عميد  -م/د.خالد خلفان المنصوري
قانون العقوبات  -القسم الخاص (جرائم االعتداء على االموال)
عميد  -م/د.خالد خلفان المنصوري
من / 1 :رمضان الى  / 30رمضان 1440 /
6
5
4
11:00-10:30

11:30-11:00

12:00 – 11:30

قانون العقوبات  -القسم الخاص (جرائم االعتداء على االموال)
عميد  -م/د.خالد خلفان المنصوري

تستأنف محاضرات ألاسبوع العاشر عقب إجازة عيد الفطر حسب الجدول الاساس ي
الخاليا باللون ألاصفر تعتبر محاضرات تعويضية عن ألاسبوع التاسع ( إجازة عيد الفطر )

• للتحقق من صحة الشهادة
يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة
mail@dubaipolice.gov.ae
dubaipolice.gov.ae

مدير كلية القانون و علوم الشرطة
الرائد  /خميس خلفان محمد املطوع
t : +971 (4) 6096815
f : +971 (4( 2171451

كلية القانون وعلوم الشرطة
قسم الدراسات املسائية
مبنى كلية القانون و علوم الشرطة
القاعة الدراسية رقم ( ) 1

جدول محاضرات برنامج الليسانس في القانون
لطالب الدراسات املسائية املنتظمة
( السنة –الثانية)
الحصة

1

اليوم

5:45-5:00

األسبوع االول
2
6:35-5:50

3
7:25-6:40

مبادئ القانون التجاري
إلاثنين
المقدم /د .سعود الرميثي
األحوال الشخصية للمسلمين
ألاربعاء
أ.د رمزي محمد دراز
األسبوع الثاني
مبادئ القانون التجاري
إلاثنين
المقدم /د .سعود الرميثي
األحوال الشخصية للمسلمين
ألاربعاء
أ.د رمزي محمد دراز
األسبوع الثالث
مبادئ القانون التجاري
إلاثنين
المقدم /د .سعود الرميثي
األحوال الشخصية للمسلمين
ألاربعاء
أ.د رمزي محمد دراز
األسبوع الرابع
مبادئ القانون التجاري
إلاثنين
المقدم /د .سعود الرميثي
األحوال الشخصية للمسلمين
ألاربعاء
أ.د رمزي محمد دراز
خالل شهر رمضان ( من األسبوع الخامس الى التاسع )
3
2
1
الحصة
اليوم

9:30-9:00

إلاثنين
ألاربعاء

10:00-9:30

10:30-10:00

من 2019/4/7 :م الى  2019/4/10 :م
6
5
4
8:15-7:30

9:55-9:10

9:05-8:20
االقتصاد السياسي
أ.د .عبدالباسط وفا حسن

من 2019/4/14 :م الى  2019/4/17 :م
االقتصاد السياسي
أ.د .عبدالباسط وفا حسن
االقتصاد السياسي
أ.د .عبدالباسط وفا حسن
من 2019/4/21 :م الى  2019/4/24 :م
االقتصاد السياسي
أ.د .عبدالباسط وفا حسن
مبادئ القانون التجاري
المقدم /د .سعود الرميثي
من 2019/4/28 :م الى  2019/5/1 :م
االقتصاد السياسي
أ.د .عبدالباسط وفا حسن
األحوال الشخصية للمسلمين
أ.د رمزي محمد دراز
من / 1 :رمضان الى  / 30رمضان 1440 /
6
5
4
11:00-10:30

مبادئ القانون التجاري
المقدم /د .سعود الرميثي
األحوال الشخصية للمسلمين
أ.د رمزي محمد دراز

12:00 – 11:30

11:30-11:00
االقتصاد السياسي
أ.د .عبدالباسط وفا حسن

• تستأنف محاضرات ألاسبوع العاشر عقب إجازة عيد الفطر حسب الجدول الاساس ي
• الخاليا باللون ألاصفر تعتبر محاضرات تعويضية عن ألاسبوع التاسع ( إجازة عيد الفطر )
• للتحقق من صحة الشهادة
يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة
mail@dubaipolice.gov.ae
dubaipolice.gov.ae

مدير كلية القانون و علوم الشرطة
الرائد  /خميس خلفان محمد املطوع
t : +971 (4) 6096815
f : +971 (4( 2171451

كلية القانون وعلوم الشرطة
قسم الدراسات املسائية
مبنى كلية القانون و علوم الشرطة
القاعة الدراسية رقم ( ) 1

جدول محاضرات برنامج الليسانس في القانون
لطالب الدراسات املسائية املنتظمة
( السنة –الاولى)

الحصة

1

اليوم

5:45-5:00

األسبوع االول
2
6:35-5:50

3
7:25-6:40

التنظيم الدولي
االحد
أ.د .أشرف عرفات سليمان
القانون الدستوري
الثالثاء
د.حامد أنور الجزيري
األسبوع الثاني
التنظيم الدولي
االحد
أ.د .أشرف عرفات سليمان
القانون الدستوري
الثالثاء
د.حامد أنور الجزيري
األسبوع الثالث
التنظيم الدولي
االحد
أ.د .أشرف عرفات سليمان
القانون الدستوري
الثالثاء
د.حامد أنور الجزيري
األسبوع الرابع
التنظيم الدولي
االحد
أ.د .أشرف عرفات سليمان
القانون الدستوري
الثالثاء
د.حامد أنور الجزيري
خالل شهر رمضان ( من األسبوع الخامس الى التاسع )
3
2
1
الحصة

اليوم

9:30-9:00

االحد
الثالثاء

10:00-9:30

10:30-10:00

من 2019/4/7 :م الى  2019/4/10 :م
6
5
4
8:15-7:30

9:55-9:10

9:05-8:20

المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي
أ.د .رمزي محمد دراز

من 2019/4/14 :م الى  2019/4/17 :م
المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي
أ.د .رمزي محمد دراز
التنظيم الدولي
أ.د .أشرف عرفات سليمان
من 2019/4/21 :م الى  2019/4/24 :م
المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي
أ.د .رمزي محمد دراز
المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي
أ.د .رمزي محمد دراز
من 2019/4/28 :م الى  2019/5/1 :م
المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي
أ.د .رمزي محمد دراز
القانون الدستوري
د.حامد أنور الجزيري
من / 1 :رمضان الى  / 30رمضان 1440 /
6
5
4

11:00-10:30

التنظيم الدولي
أ.د .أشرف عرفات سليمان
القانون الدستوري
د.حامد أنور الجزيري

11:30-11:00

12:00 – 11:30

المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي
أ.د .رمزي محمد دراز

• تستأنف محاضرات ألاسبوع العاشر عقب إجازة عيد الفطر حسب الجدول الاساس ي
• الخاليا باللون ألاصفر تعتبر محاضرات تعويضية عن ألاسبوع التاسع ( إجازة عيد الفطر )
• للتحقق من صحة الشهادة
يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة
mail@dubaipolice.gov.ae
dubaipolice.gov.ae

مدير كلية القانون و علوم الشرطة
الرائد  /خميس خلفان محمد املطوع
t : +971 (4) 6096815
f : +971 (4( 2171451

