
 

 
 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية أما بالنسبة لالمتحانات التي تعقد بالدول العربية

 تعقد في نفس األيام ولكن من الساعة الخامسة مساًء حتى السابعة مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية
 

 الفترة اليوم
 كود 
 المقرر

  اسم المقرر

 

 دكو
 المقرر 

  اسم المقرر

 السبت
027117102 

     (للجريمةالقانون الجنائي )النظرية العامة  077 صباحاً  72

  الشريعة اإلسالمية )أصول الفقه( 177  الشريعة اإلسالمية  777 ظهراً  7

     الشريعة اإلسالمية )مواريث ووصية( 177 مساءً  1

 األحد
027117102 

     ريعة اإلسالمية )األحوال الشخصية(الش 007 صباحاً  72

     القانون الجنائي )جرائم االعتداء على األشخاص واألموال( 107 ظهراً  7

  إدارة عامة  107  علم العقاب 707 مساءً  1

 اإلثنين
027117112 

 القانون اإلداري )القضاء اإلداري( 170 صباحاً  72
 

  
 

 

 لقانونية )نظرية القانون(المدخل للعلوم ا 770 ظهراً  7
 

  
 

 

 الثالثاء
027117117 

     القانون اإلداري )إجراءات القضاء اإلداري( 100 صباحاً  72

  القانون المدني )النظرية العامة االلتزامات األحكام واإلثبات(  001  القانون الدستوري  701 ظهراً  7

     قانون اإلجراءات الجنائية   100 مساءً  1

 األربعاء
02711017 

  قانون اإلجراءات الجنائية 170  نظم سياسية  771 صباحاً  72

     قانون اجتماعي )قانون عمل( 171 ظهراً  7

     القانون المدني )النظرية العامة لاللتزامات ـ المصادر(  070 مساءً  1

 الخميس
02711010 

  لعالقات االقتصادية الدولية(االقتصاد )ا 001  منظمات دولية 701 صباحاً  72

     قانون اجتماعي )قانون التأمين والمعاشات( 101 ظهراً  7

     القانون المدني )الحقوق العينية التبعية( 101 مساءً  1

 الجمعة
02711011 

 ال تعقد إمتحانات ال تعقد إمتحانات

 السبت
02711011 

 قانون إداري  071 ظهراً  7
 

   مالية عامة 171 

 االقتصاد)المقدمة والنظم االقتصادية( 771 مساءً  1
 

  ( )األوراق والعقود التجارية(1قانون تجارى ) 171 

 األحد
02711012 

 

  التشريع الضريبي 101  الجنائي(الجنائي )النظرية العامة للجزاء القانون  002 صباحاً  72

 ظهراً  7
  ( )عمليات البنوك واإلفالس(1القانون التجاري ) 101  مصطلحات قانونية باللغة اإلنجليزية 701

 اإلثنين
02711011 

  القانون الجنائي )الجرائم المضرة بالمصلحة العامة(  172  االقتصاد )النقود والبنوك والدخل القومي( 071 ظهراً  7

     ( 7قانون المرافعات المدنية والتجارية )التنفيذ الجبري( ) 171 مساءً  1

 ثاءالثال 
02711011 

     ( )الشركات التجارية وقطاع األعمال العام(0القانون التجاري ) 102 صباحاً  72

 ظهراً  7
  القانون البحري والجوى  102  المدخل للعلوم القانونية )نظرية الحق( 701

     القانون اإلداري  001

 األربعاء
02711012 

     (7والتجارية ) قانون المرافعات المدنية 171 صباحاً  72

  (7تاريخ القانون ) 771  القانون الدولي العام 071 ظهراً  7

     القانون الدولى الخاص )تنازع قوانين واختصاص(  172 مساءً  1

 الخميس
02711012 

 صباحاً  72
  (0قانون المرافعات المدنية والتجارية ) 101  االقتصاد )التحليل االقتصادي( 702

      

  (0قانون المرافعات المدنية والتجارية )التنفيذ الجبرى( ) 101  الجنسية ومركز األجانب 002 ظهراً  7

 الجمعة
 ال تعقد إمتحانات ال تعقد إمتحانات 027110172

 السبت
027110177 

 

 ظهراً  7
  (0تاريخ القانون ) 071  علم اإلجرام   772

     دنية(القانون المدني )العقود الم 171

     القانون المدنى )الحقوق العينية األصلية( 171 مساءً  1

 األحد
027110170 

  القرارات اإلدارية 117  حقوق اإلنسان 710 صباحاً  72

 ظهراً  7
  التشريعات االقتصادية 027  الحقوق المعنوية 711

  التحكيم التجارى  110  المعامالت فى الشريعة اإلسالمية 112

     القانون النقابى 111

     الجرائم االقتصادية 027 مساءً  1

 اإلثنين
027110171 

 

     ( )العمليات التجارية والتاجر والملكية الصناعية(7القانون التجاري ) 172 صباحاً  72

     القانون المدنى )العقود المدنية( 101 ظهراً  7

 

 

 كلية الحقوق  7102يناير  ورجدول امتحان د
 


