
 

 
 متحانات الطالب داخل جمهورية مصر العربيةإينطبق هذا الجدول عمى 

 بالقاهرة والدول العربية
 

 اليوم
 الفترة

 كود 
 المقرر

  اسم المقرر

 

 كود
 المقرر 

  اسم المقرر

 األربعاء
55/01/5107 

 صباحاً  01
  الشريعة اإلسالمية 111

 النظرية العامة لمجريمة -القانون الجنائي  211

 

   جرائم االعتداء عمي األشخاص و األموال -القانون الجنائى  321

  اإلدارة العامة 421  األحوال الشخصية -الشريعة اإلسالمية  221 ظهراً  0

 مساءً  4
  عمم العقاب 121

 المواريث و الوصية -الشريعة االسالمية  311

 

   أصول الفقه -الشريعة اإلسالمية  411

 الخميس
56/01/5107 

 صباحاً  01
  نظرية القانون -المدخل لمعموم القانونية  112

 المصادر -النظرية العامة لاللتزامات  -القانون المدني  212

 

   اجراءات القضاء االدارى -القانون االدارى  322

 223 ظهراً  0
األحكام  -النظرية العامة لاللتزامات  -القانون المدنى 

 واإلثبات

 
 قانون اإلجراءات الجنائية 422

 

 مساءً  4
  القانون الدستوري 123

 قانون اإلجراءات الجنائية 412

 

   القضاء االدارى -القانون االدارى  312

 الجمعة
 ال تعقد إمتحانات ال تعقد إمتحانات 57/01/5107

 السبت
58/01/5107 

 
 

 صباحاً  01
  قانون التأمين و المعاشات -الجتماعى القانون ا 323  النظم السياسية 113

     القانون االدارى 213

  الحقوق العينية التبعية -القانون المدنى  423  العالقات االقتصادية الدولية -االقتصاد  224 ظهراً  0

 مساءً  4
  المنظمات الدولية 124

 الحقوق العينية األصمية -القانون المدنى  413

 

   قانون العمل -ن االجتماعي القانو 313

 
 األحد

59/01/5107 

 

 صباحاً  01
  المقدمة والنظم االقتصادية -االقتصاد  114

 التشريع الضريبى 324
 

   النقود والبنوك و الدخل القومى -االقتصاد  214

  عمميات البنوك و اإلفالس - 4-القانون التجارى  424  النظرية العامة لمجزاء الجنائى -القانون الجنائى  225 ظهراً  0

 مساءً  4
  بالمغة اإلنجميزية -مصطمحات قانونية  126

 األوراق والعقود التجارية -( 3القانون التجارى) 414

 

   المالية العامة 314

 األثنين
31/01/5107 

 

 صباحاً  01
  تاريخ القانون 117

325 
ركات التجارية وقطاع األعمال الش -(  5القانون التجارى)

 العام

 

   القانون الدولي العام 216

  القانون البحرى و الجوى 425  القانون االدارى 227 ظهراً  0

 مساءً  4
  نظرية الحق -المدخل لمعموم القانونية  127

 تنازع القوانين و االختصاص -القانون الدولي الخاص  415

 

   الجرائم المضرة بالمصمحة العامة -ى القانون الجنائ 315

 الثالثاء
30/01/5107 

 صباحاً  01
  عمم اإلجرام 118

 (5)قانون المرافعات المدنية والتجارية   326

 

   تاريخ القانون 217

  5والتجارية( التنفيذ الجبرى  قانون المرافعات المدنية( 426  الجنسية و مركز األجانب 228 ظهراً  0

  التحميل االقتصادى -االقتصاد  128 مساءً  4
 0والتجارية( التنفيذ الجبرى  قانون المرافعات المدنية( 416

 

   (0)قانون المرافعات المدنية و التجارية   316 

 
 األربعاء

0/00/5107 

     )المدنية القانون المدني )العقود 327 صباحاً  01

 ظهراً  0
  القرارات اإلدارية 461  ديةالجرائم االقتصا 281

  التحكيم التجارى 472  التشريعات االقتصادية 291

 مساءً  4
  حقوق اإلنسان 162

 العقود المدنية -القانون المدنى  317

 

   الحقوق المعنوية 163

 الخميس
5/00/5107 

  بيالقانون النقا 373  المعامالت في الشريعة اإلسالمية 365 صباحاً  01

 318 مساءً  4
العمميات التجارية والتاجر و  -( 0القانون التجارى )
 الممكية الصناعية

    

 

 

 كلية الحقوق  7102 البينى أكتوبر جدول امتحان دور
 


