
 

 
 

 

 

 

 

 

 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب داخل جمهورية مصر العربية بالقاهرة والدول العربية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفترة التاريخ

 كود
  اسم المقرر المقرر

 

 كود
  اسم المقرر المقرر

 السبت
12/10/2019 

 صباحا   10
  (الشريعة اإلسالمية )مواريث ووصية 311  الشريعة اإلسالمية  111

  الشريعة اإلسالمية )أصول الفقه( 411  (للجريمةالقانون الجنائي )النظرية العامة  211

 ظهرا   1
 

  القانون الجنائي )جرائم االعتداء على األشخاص واألموال( 321  علم العقاب 121

  إدارة عامة  421  الشريعة اإلسالمية )األحوال الشخصية( 221

 خل للعلوم القانونية )نظرية القانون(المد 112 مساء   4
 

 القانون اإلداري )القضاء اإلداري( 312 
 

 

 األحد
13/10/2019 

 

 صباحا   10
  القانون اإلداري )إجراءات القضاء اإلداري( 322   القانون الدستوري 123

القاااانون المااادني )النظرياااة العاماااة االلت اماااات األح اااام  223
 واإلثبات( 

  اإلجراءات الجنائية  قانون  422 

 ظهرا   1
 

  قانون اجتماعي )قانون عمل( 313  نظم سياسية  113

  قانون اإلجراءات الجنائية 412  القانون المدني )النظرية العامة لاللت امات ا المصادر(  212

  قانون اجتماعي )قانون التأمين والمعاشات( 323  منظمات دولية 124 مساء   4

  القانون المدني )الحقوق العينية التبعية( 423  االقتصاد )العالقات االقتصادية الدولية( 224

 األثنين
14/10/2019 

 

 صباحا   10
  مالية عامة  314  االقتصاد)المقدمة والنظم االقتصادية( 114

 قانون إداري 213
 

 ( )األوراق والعقود التجارية(3قانون تجارى ) 414 

  التشريع الضريبي 324  لحات قانونية باللغة اإلنجلي يةمصط 126 
القانون الجنائي )النظرية العامة  225 ظهرا   1

 للج اء الجنائي(
  ( )عمليات البنوك واإلفالس(4القانون التجاري ) 424 

  ( 1قانون المرافعات المدنية والتجارية )التنفيذ الجبري( ) 416  االقتصاد )النقود والبنوك والدخل القومي( 214 مساء   4

     القانون الجنائي )الجرائم المضرة بالمصلحة العامة(  315

 الثالثاء
15/10/2019 

 صباحا   10
  ( )الشر ات التجارية وقطاع األعمال العام(2القانون التجاري ) 325   المدخل للعلوم القانونية )نظرية الحق( 127

  القانون البحري والجوى 425  القانون اإلداري 227

 ظهرا   1
 

  (1قانون المرافعات المدنية والتجارية ) 316  (1تاريخ القانون ) 117

  القانون الدولى الخاص )تنا ع قوانين واختصاص(  415  القانون الدولي العام 216

 مساء   4
  (2قانون المرافعات المدنية والتجارية ) 326   االقتصاد )التحليل االقتصادي( 128

  (2قانون المرافعات المدنية والتجارية )التنفيذ الجبرى( ) 426  الجنسية ومر   األجانب 228

 
 األربعاء

16/10/2019 

 صباحا   10
  القانون المدني )العقود المدنية( 317   علم اإلجرام   118

  قانون المدنى )الحقوق العينية األصلية(ال 413  (2تاريخ القانون ) 217

 ظهرا   1
 

  المعامالت فى الشريعة اإلسالمية 365  حقوق اإلنسان 162

  القانون النقابى 373  الحقوق المعنوية  163

  القرارات اإلدارية 461  الجرائم االقتصادية 281

  التح يم التجارى 472  التشريعات االقتصادية 291

 318 مساء   4
 (1القانون التجاري )

 القانون المدنى )العقود المدنية( 327   )العمليات التجارية والتاجر والمل ية الصناعية(
 

 

 
 

 

 الحقوق كلية 2019 اكتوبرالبينى  جدول امتحان دور
 


