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 ص 08: 01

ام واالثبات( )احكام االلي    
 
 القانون المدن

 م 8: 08

 علم االقتصاد )نقود وبنوك( علم االقتصاد )نقود وبنوك(

  
وع البحث القانون     مناهج ومشر

وع البحث القانون   مناهج ومشر

يعة اإلسالمية )قانون االرسة( يعة اإلسالمية )قانون االرسة( الشر  الشر

ونية ونية تجارة الكي   تجارة الكي 

 82/2/8102 الثالثاء

 القانون اإلداري
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 القانون اإلداري
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 القانون الدوىل  الخاص )الجنسية ومركز االجانب (

 م 8: 08
(قانون المرافعات ) القضاء   

( والتقاض   
 قانون المرافعات ) القضاء والتقاض 

 قانون العمل والتأمينات االجتماعية قانون العمل والتأمينات االجتماعية

 مقرر اختياري )حماية األثار ( مقرر اختياري )حماية األثار (

 82/2/8102 الثالثاء
  ) عقود مسماة (

 القانون المدن 
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08  :8 
  ) قسم خاص (

  ) قسم خاص ( القانون الجنان 
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 واالختصاص القضان

  
 
القانون الدوىل  الخاص)تنازع القوانير  واالختصاص القضان

 الدوىل  (

 82/2/8102 االثنير  

القانون التجاري) العقود التجارية وعمليات 
 البنوك واألوراق التجارية(
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التجاري) العقود التجارية وعمليات البنوك واألوراق القانون 
 التجارية(
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ي    ع الرص   التشر
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 علم اإلجرام والعقاب علم اإلجرام والعقاب

 المدخل لدراسة القانون )نظرية القانون( المدخل لدراسة القانون )نظرية القانون(

 المدخل لدراسة القانون) نظرية الحق ( المدخل لدراسة القانون) نظرية الحق (
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  )اإلنجلو أمريك  "
  )اإلنجلو أمريك  " "(8مقدمة النظام القانون 

 "(8مقدمة النظام القانون 

 علم اإلقتصاد علم اإلقتصاد

 المنظمات الدولية المنظمات الدولية

 تاري    خ النظم القانونية واالجتماعية تاري    خ النظم القانونية واالجتماعية

 القانون الدستوري القانون الدستوري

 اإلدارة العامة اإلدارة العامة
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 األحوال الشخصية لغير المسلمير   األحوال الشخصية لغير المسلمير  

 مصطلحات قانونية باللغة الفرنسية  مصطلحات قانونية باللغة الفرنسية 

  ) نظرية العقوبة (
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 القانون الجنان
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  ) نظرية الجريمه ( نظرية الجريمه (القانون الجنان 

 القانون الجنان 

 علم االقتصاد علم االقتصاد

 تاري    خ القانون المرصي تاري    خ القانون المرصي

ام (   )مصادر االلي  
ام ( القانون المدن    )مصادر االلي  

 القانون المدن 

 القانون الدوىل  العام القانون الدوىل  العام

 مقرر اختياري ) العقود اإلدارية ( اختياري ) العقود اإلدارية (مقرر 
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 جامعة أسوان           
 وقــــــــــة الحقــــــــــكلي       
 UNIVERSITY  ASWAN                                                                                                                                                            شئون طـــــــالب          
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ي (لثالثة الفرقةا )  شعبة انجلير 

 التعارض المقرر الزمن المقرر التاري    خ اليوم
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 قانون المرافعات ) المدنية والتجارية ( قانون المرافعات ) المدنية والتجارية (

 الخاص )جنسية ومراكز االجانب(القانون الدوىل   القانون الدوىل  الخاص )جنسية ومراكز االجانب(

يعات جنائيه خاصه يعات جنائيه خاصه تشر  تشر

 المالية العامة المالية العامة

وعية ( وعية ( القضاء اإلداري ) مبدأ المشر  القضاء اإلداري ) مبدأ المشر

 القضاء اإلداري ) قضاء التعويض ( القضاء اإلداري ) قضاء التعويض (

 قانون العمل قانون العمل

يعة اإلسالمية ) المواريث والوصايا ( يعة اإلسالمية ) المواريث والوصايا ( الشر  الشر

 التأمينات اإلجتماعية التأمينات اإلجتماعية

  ) عقد البيع وأي عقد أخر(
  ) عقد البيع وأي عقد أخر( القانون المدن 

 القانون المدن 
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