
 

 
 

 

 

 

 

 

 العربية بالقاهرة  يشطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب داخل جسههرية مرر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفترة التاريخ

 كود
 المقرر

  اسم المقرر

 

 كود
 المقرر

  اسم المقرر

 األحد
5/11/0201 

 صباحا   12
  الذريعة اإلسالمية )مهاريث ووصية( 111   
  الذريعة اإلسالمية )أصهل الفقه( 211  (للجريسةلعامة القانهن الجشائي )الشعرية ا 011

 ظهرا   10
 

  القانهن الجشائي )جرائم االعتداء على األشخاص واألمهال( 101  علم العقاب 101
  إدارة عامة  201  الذريعة اإلسالمية )األحهال الذخرية( 001

 (السدخل للعلهم القانهنية )نعرية القانهن  110 مداء   0 
 

 القانهن اإلداري )القزاء اإلداري( 110 
 

 

 األثشين
6/11/0201 

 

 صباحا   12

  القانهن اإلداري )إجراءات القزاء اإلداري( 100   القانهن الدستهري  101
القاااانهن السااادني )الشعرياااة العاماااة االلتزاماااات األح اااام  001

 واإلثبات( 
  قانهن اإلجراءات الجشائية   200 

 ظهرا   10
 

  قانهن اجتساعي )قانهن عسل( 111  نعم سياسية  111
  قانهن اإلجراءات الجشائية 210  القانهن السدني )الشعرية العامة لاللتزامات ا السرادر(  010

 مداء   0
  قانهن اجتساعي )قانهن التأمين والسعاشات( 101  مشعسات دولية 102
  القانهن السدني )الحقهق العيشية التبعية( 201  دولية(االقتراد )العالقات االقترادية ال 002

 الثالثاء
7/11/0201 

 

 صباحا   12

  مالية عامة  112  االقتراد)السقدمة والشعم االقترادية( 112

 قانهن إداري  011
 

 ( )األوراق والعقهد التجارية(1قانهن تجارى ) 212 

  التذريع الزريبي 102  مرطلحات قانهنية باللغة اإلنجليزية 104 
القانهن الجشائي )الشعرية العامة  003 ظهرا   10

 للجزاء الجشائي(
  ( )عسليات البشهك واإلفالس(2القانهن التجاري ) 202 

 مداء   0
  ( 1قانهن السرافعات السدنية والتجارية )التشفيذ الجبري( ) 214  االقتراد )الشقهد والبشهك والدخل القهمي( 012
     القانهن الجشائي )الجرائم السزرة بالسرلحة العامة(  113

 األربعاء
12/11/0201 

 

 صباحا   12
  ( )الذركات التجارية وقطاع األعسال العام(0القانهن التجاري ) 103    
  القانهن البحري والجهى  203  القانهن اإلداري  005

 ظهرا   10
 

  (1ن السرافعات السدنية والتجارية )قانه 114  (1تاريخ القانهن ) 115
  القانهن الدولى الخاص )تشازع قهانين واختراص(  213  القانهن الدولي العام 014

 مداء   0
  (0قانهن السرافعات السدنية والتجارية ) 104   االقتراد )التحليل االقترادي( 106
  (0سدنية والتجارية )التشفيذ الجبرى( )قانهن السرافعات ال 204  الجشدية ومركز األجانب 006

 
 الخسيس

11/11/0201 
 

 صباحا   12
  القانهن السدني )العقهد السدنية( 115   علم اإلجرام   116

  القانهن السدنى )الحقهق العيشية األصلية( 211  (0تاريخ القانهن ) 015

 ظهرا   10
 

  سالميةالسعامالت فى الذريعة اإل 143  حقهق اإلندان 140
  القانهن الشقابى 151  القانهن البحري والجهي  203
  القرارات اإلدارية 241  الجرائم االقترادية 061
  التح يم التجارى  250  التذريعات االقترادية 071

 116 مساء   0
 (1القانهن التجاري )

 السدنى )العقهد السدنية( القانهن  105   )العسليات التجارية والتاجر والسلكية الرشاعية(
 

 

 
 

 

 الحقوق كلية 0201 اكتوبرالبينى  جدول امتحان دور
 


