












 

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 0202\0202جدول الفصل الدراس ي ألاول للعام الجامعي 

 271ألاولى، مدرج )أ(    عدد الطالب:  املجموعة – الثانياملستوى 

 الساعة
8 - 22 22- 20 20-0 0-4 4-6 

وم
لي

ا
 

 ألاحد

 

    القانون الدولي العام
    أ.د حسن سند

    (القسم العام) القانون الجنائي
    د/ مصطفى سعداوي  - أ.د عمر سالم

 ألاربعاء

 

 مصطلحات قانونية بلغة أجنبية القانون المدني )مصادر االلتزام( 

 أ.د /حسن سند د/جمال عاطف 

 األحوال الشخصية لغير المسلمين الشريعة اإلسالمية 

 د/جمال عاطف حسند/حمادة  

 يعتمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب   عميد الكلية              شئون الطالب           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب               
                                                                                               

 فرحاتأ.د/ عصام الدين صادق                            حسن سند /أ.د                                                               
 ننبيه: يكون حضور المجموعة األولى كالتالي:

 التاريخ اليوم اسم المقرر
 ألاحد القانون الدولي العام

 

 

28\22 ،2\22 ،21\22 ،02\22  ،21\20 ،07\20،22\2 
 2\27، 2\1، 20\02،  20\6، 22\00، 22\8، 22\01 األحد القانون الجنائي
 القانون المدني

 مصطلحات قانونية بلغة اجنبية
 2\21، 20\12، 20\26، 20\0،  22\28، 22\4، 22\02 األربعاء

 الشريعة اإلسالمية
 األحوال الشخصية لغير المسلمين

 2\02، 2\6، 20\01، 20\2، 22\01، 22\22، 22\08 األربعاء



 

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 0202\0202جدول الفصل الدراس ي ألاول للعام الجامعي 

 271(    عدد الطالب: ب، مدرج )الثانية املجموعة – الثانياملستوى 

 الساعة
8 - 22 22- 20 20-0 0-4 4-6 

وم
لي

ا
 

 ألاحد

 

    (القانون الجنائي )القسم العام

    د/ مصطفى سعداوي  -عمر سالم  أ.د

    القانون الدولي العام

    أ.د حسن سند

 ألاربعاء

 

 األحوال الشخصية لغير المسلمين الشريعة اإلسالمية 

 د/جمال عاطف د/حمادة حسن 

 مصطلحات قانونية بلغة أجنبية القانون المدني )مصادر االلتزام( 

 أ.د /حسن سند د/جمال عاطف 

 يعتمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب   عميد الكلية              شئون الطالب           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب               
                                                                                               

 فرحاتأ.د/ عصام الدين صادق                            حسن سند /أ.د                                                               
 ننبيه: يكون حضور المجموعة األولى كالتالي:

 التاريخ اليوم اسم المقرر
 ألاحد القانون الجنائي

 

 

28\22 ،2\22 ،21\22 ،02\22  ،21\20، 07\20،22\2 
 2\27، 2\1، 20\02،  20\6، 22\00، 22\8، 22\01 األحد القانون الدولي العام

 الشريعة اإلسالمية
 األحوال الشخصية لغير المسلمين

 2\21، 20\12، 20\26، 20\0،  22\28، 22\4، 22\02 األربعاء

 القانون المدني
 مصطلحات قانونية بلغة أجنبية

 2\02، 2\6، 20\01، 20\2، 22\01، 22\22، 22\08 األربعاء



 

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 0202\0202جدول الفصل الدراس ي ألاول للعام الجامعي 

 271(    عدد الطالب: أ، مدرج )الثالثة املجموعة – الثانياملستوى 

 الساعة
8 - 22 22- 20 20-0 0-4 4-6 

وم
لي

ا
 

 ألاحد

 

 األحوال الشخصية لغير المسلمين القانون الجنائي )القسم العام( 

 د/جمال عاطف د/ مصطفى سعداوي  -أ.د عمر سالم  

 مصطلحات قانونية بلغة أجنبية القانون الدولي العام 

 أ.د /حسن سند أ.د /حسن سند 

 ألاربعاء

 

   الشريعة اإلسالمية

   د/حمادة حسن

   (القانون المدني )مصادر االلتزام

   د/جمال عاطف

 يعتمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب   عميد الكلية              شئون الطالب           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب               
                                                                                               

 فرحاتأ.د/ عصام الدين صادق                            حسن سند /أ.د                                                               
 ننبيه: يكون حضور المجموعة األولى كالتالي:

 التاريخ اليوم اسم المقرر
 القانون الجنائي

 األحوال الشخصية لغير المسلمين
 2\20،22\07، 20\21،  22\02، 22\21، 22\2 ،22\28 ألاحد

 القانون الدولي العام
 مصطلحات قانونية بلغة أجنبية

 2\27، 2\1، 20\02،  20\6، 22\00، 22\8، 22\01 األحد

 الشريعة اإلسالمية
 

 2\21، 20\12، 20\26، 20\0،  22\28، 22\4، 22\02 األربعاء

 2\02، 2\6، 20\01، 20\2، 22\01، 22\22، 22\08 األربعاء القانون المدني



 

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 0202\0202جدول الفصل الدراس ي ألاول للعام الجامعي 

 271(    عدد الطالب: ب، مدرج )الرابعة املجموعة – الثانياملستوى 

 الساعة
8 - 22 22- 20 20-0 0-4 4-6 

وم
لي

ا
 

 ألاحد

 

 قانونية بلغة أجنبية مصطلحات القانون الدولي العام 

 أ.د /حسن سند أ.د /حسن سند 

 األحوال الشخصية لغير المسلمين القانون الجنائي )القسم العام( 

 د/جمال عاطف د/ مصطفى سعداوي  -أ.د عمر سالم  

 ألاربعاء

 

   (القانون المدني )مصادر االلتزام

   د/جمال عاطف

   الشريعة اإلسالمية

   د/حمادة حسن

 يعتمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب   عميد الكلية              شئون الطالب           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب               
                                                                                               

 فرحاتأ.د/ عصام الدين صادق                            حسن سند /أ.د                                                               
 ننبيه: يكون حضور المجموعة األولى كالتالي:

 التاريخ اليوم اسم المقرر
 القانون الدولي العام

 مصطلحات قانونية بلغة أجنبية
 2\20،22\07، 20\21،  22\02، 22\21، 22\2، 22\28 ألاحد

 القانون الجنائي
 األحوال الشخصية لغير المسلمين

 2\27، 2\1، 20\02،  20\6، 22\00، 22\8، 22\01 ألاحد

 2\21، 20\12، 20\26، 20\0،  22\28، 22\4، 22\02 األربعاء القانون المدني

 2\02، 2\6، 20\01، 20\2، 22\01، 22\22، 22\08 األربعاء الشريعة اإلسالمية



 

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 0202\0202جدول الفصل الدراس ي ألاول للعام الجامعي 

 271(    عدد الطالب: ج، مدرج )الخامسة املجموعة – الثانياملستوى 

 الساعة
8 - 22 22- 20 20-0 0-4 4-6 

وم
لي

ا
 

 ألاحد

 

  (القانون المدني )مصادر االلتزام  

  عاطف د/جمال  

  الشريعة اإلسالمية األحوال الشخصية لغير المسلمين 

  د/حمادة حسن د/جمال عاطف 

 ألاربعاء

 

   قانونية بلغة أجنبية تمصطلحا القانون الدولي العام

   حسن سند/أ.د  أ.د حسن سند

   (القسم العام) القانون الجنائي

   د/ مصطفى سعداوي  - أ.د عمر سالم

 يعتمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب   عميد الكلية              شئون الطالب           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب               
                                                                                               

 فرحاتأ.د/ عصام الدين صادق                            حسن سند /أ.د                                                               
 ننبيه: يكون حضور المجموعة األولى كالتالي:

 التاريخ اليوم اسم المقرر
 2\20،22\07، 20\21،  22\02، 22\21، 22\2، 22\28 ألاحد القانون المدني

 الشريعة اإلسالمية
 األحوال الشخصية لغير المسلمين

 2\27، 2\1، 20\02،  20\6، 22\00، 22\8، 22\01 ألاحد

 القانون الدولي العام

 مصطلحات قانونية بلغة أجنبية
 2\21، 20\12، 20\26، 20\0،  22\28، 22\4، 22\02 األربعاء

 2\02، 2\6، 20\01، 20\2، 22\01، 22\22، 22\08 األربعاء القانون الجنائي



 

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 0202\0202جدول الفصل الدراس ي ألاول للعام الجامعي 

 271(    عدد الطالب: ج، مدرج )الخامسة املجموعة – الثانياملستوى 

 الساعة
8 - 22 22- 20 20-0 0-4 4-6 

وم
لي

ا
 

 ألاحد

 

  إلاسالمية الشريعة ألاحوال الشخصية لغير املسلمين 
  د/حمادة حسن د/جمال عاطف 

  )القانون املدني )مصادر الالتزام  

  د/جمال عاطف  

 ألاربعاء

 

   مصطلحات قانونية بلغة أجنبية القانون الدولي العام

   أ.د /حسن سند أ.د حسن سند

    (القانون الجنائي )القسم العام
    د/ مصطفى سعداوي   -أ.د عمر سالم 

 يعتمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب   عميد الكلية              شئون الطالب           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب               
                                                                                               

 فرحاتأ.د/ عصام الدين صادق                            حسن سند /أ.د                                                               
 ننبيه: يكون حضور المجموعة األولى كالتالي:

 التاريخ اليوم اسم المقرر
 األحوال الشخصية لغير المسلمين

 الشريعة اإلسالمية
 2\20،22\07، 20\21،  22\02، 22\21، 22\2، 22\28 ألاحد

 2\27، 2\1، 20\02،  20\6، 22\00، 22\8، 22\01 ألاحد القانون المدني
 القانون الدولي العام

 2\21، 20\12، 20\26، 20\0،  22\28، 22\4، 22\02 األربعاء مصطلحات قانونية بلغة أجنبية

 2\02، 2\6، 20\01، 20\2، 22\01، 22\22، 22\08 األربعاء القانون الجنائي



 

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 0202\0202جدول الفصل الدراس ي ألاول للعام الجامعي 

 271(    عدد الطالب: ج، مدرج )السادسة املجموعة – الثانياملستوى 

 الساعة
8 - 22 22- 20 20-0 0-4 4-6 

وم
لي

ا
 

 ألاحد

 

  )القانون املدني )مصادر الالتزام  

  عاطف د/جمال  

  الشريعة إلاسالمية ألاحوال الشخصية لغير املسلمين 

  د/حمادة حسن د/جمال عاطف 

 ألاربعاء

 

    (القانون الجنائي )القسم العام
    د/ مصطفى سعداوي   -أ.د عمر سالم 

   مصطلحات قانونية بلغة أجنبية القانون الدولي العام
   أ.د /حسن سند أ.د حسن سند

 يعتمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب   عميد الكلية              شئون الطالب           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب               
                                                                                               

 فرحاتأ.د/ عصام الدين صادق                            حسن سند /أ.د                                                               
 ننبيه: يكون حضور المجموعة األولى كالتالي:

 التاريخ اليوم اسم المقرر
 2\20،22\07، 20\21،  22\02، 22\21، 22\2، 22\28 ألاحد القانون المدني

 األحوال الشخصية لغير المسلمني

 الشريعة اإلسالمية
 2\27، 2\1، 20\02،  20\6، 22\00، 22\8، 22\01 ألاحد

 2\21، 20\12، 20\26، 20\0،  22\28، 22\4، 22\02 األربعاء القانون الجنائي
 القانون الدولي العام

 مصطلحات قانونية بلغة أجنبية
 2\02، 2\6، 20\01، 20\2، 22\01، 22\22، 22\08 األربعاء



 

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 



 

 

 
 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 0202\0202حذول الفصل الذراس ي ألاول للعام الجامعي 

 252ألاولى، مذرج )أ(    عذد الطالب:  املجموعة – الثالثاملستوى 

 الساعة
8 - 22 22- 20 20-0 0-4 4-6 

وم
لٍ

ا
 

 إلاثنين

 

   القانون التجاري العامة والتشرٌع الضرٌبً المالٍة
   عد أنور مطاو عمر مسٌوند/

    الشرٌعة اإلسالمٍة
    ام د/حشمت عبذه

 الخميس

 

 المالٍة العامة والتشرٌع الضرٌبً القضاء اإلداري 

 رجب زكًد/ أ.د أنس جعفر 

  القانون الذولً الخاص )الجنسٍة ومركس األجانب( 

  محمذ محمودد/  

 يعتمذ، هائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب           عميذ الكلية     شئون الطالب           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب               
                                                                                               

 فرحاتأ.د/ عصام الذين صادق                            حسن سنذ /أ.د                                                                  
 ننبٍو: ٌكون حضور المجموعة األولى كالتالً:

 التاريخ الٍوم اسم المقرر
 القانون التجاري

 (1المالٍة العامة )

 

 االثنين

 

 

29\22 ،0\22 ،26\22 ،02\22  ،24\20 ،08\20 ،22\2 

 
 2\28، 2\4، 20\02،  20\7، 22\00، 22\9، 22\06 االثنين الشرٌعة اإلسالمٍة
 القضاء اإلداري

 (2المالٍة العامة )

 

 2\24، 20\02، 20\27، 20\0،  22\29، 22\5، 22\00 الخميس

 2\02، 2\7، 20\04، 20\22، 22\06، 22\20، 22\09 الخميس القانون الذولً الخاص



 

 

 
 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 0202\0202حذول الفصل الذراس ي ألاول للعام الجامعي 

 252(    عذد الطالب: ب، مذرج )الثاهية املجموعة – الثالثاملستوى 

 الساعة
8 - 22 22- 20 20-0 0-4 4-6 

وم
لٍ

ا
 

 إلاثنين

 

    الشرٌعة اإلسالمٍة
    ام د/حشمت عبذه

   القانون التجاري المالٍة العامة والتشرٌع الضرٌبً
   عد أنور مطاو عمر مسٌوند/

 الخميس

 

  القانون الذولً الخاص )الجنسٍة ومركس األجانب( 

  د/ محمذ محمود  

 المالٍة العامة والتشرٌع الضرٌبً القضاء اإلداري 

 رجب زكًد/ أ.د أنس جعفر 

 يعتمذ، هائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب   عميذ الكلية              شئون الطالب           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب               
                                                                                               

 فرحاتأ.د/ عصام الذين صادق                            حسن سنذ /أ.د                                                               
 كالتالً: الثانٍة ننبٍو: ٌكون حضور المجموعة 

 التاريخ الٍوم اسم المقرر
 االثنين الشرٌعة اإلسالمٍة

 

 

29\22 ،0\22 ،26\22 ،02\22  ،24\20 ،08\20 ،22\2 

 القانون التجاري 

 (1المالٍة العامة )

 

 2\28، 2\4، 20\02،  20\7، 22\00، 22\9، 22\06 االثنين

 2\24، 20\02، 20\27، 20\0،  22\29، 22\5، 22\00 الخميس القانون الذولً الخاص
 القضاء اإلداري

 (2المالٍة العامة )

 

 2\02، 2\7، 20\04، 20\22، 22\06، 22\20، 22\09 الخميس



 

 

 
 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 
 0202\0202حذول الفصل الذراس ي ألاول للعام الجامعي 

 252، مذرج )أ(    عذد الطالب: الثالثة املجموعة – الثالثاملستوى 

 الساعة
8 - 22 22- 20 20-0 0-4 4-6 

وم
لٍ

ا
 

 إلاثنين

 

 القانون التجاري  

 عد أنور مطاو  

 العامة والتشرٌع الضرٌبً المالٍة الشرٌعة اإلسالمٍة 

 رجب زكًد/ ام د/حشمت عبذه 

 الخميس

 

 المالٍة العامة والتشرٌع الضرٌبً   القضاء اإلداري

 عمر مسٌوند/   أ.د أنس جعفر

    القانون الذولً الخاص )الجنسٍة ومركس األجانب(

    د/ محمذ محمود

 يعتمذ، هائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب   عميذ الكلية              شئون الطالب           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب               
                                                                                               

 فرحاتأ.د/ عصام الذين صادق                            حسن سنذ /أ.د                                                               
 كالتالً: الثالثةننبٍو: ٌكون حضور المجموعة 

 التاريخ الٍوم اسم المقرر
 القانون التجاري

 

 

 االثنين

 

 

29\22 ،0\22 ،26\22 ،02\22  ،24\20 ،08\20،22\2 

 الشرٌعة اإلسالمٍة 

 (1)المالٍة العامة 
 2\28، 2\4، 20\02،  20\7، 22\00، 22\9، 22\06 االثنين

 القضاء اإلداري

 (2)المالٍة العامة 

 

 2\24، 20\02، 20\27، 20\0،  22\29، 22\5، 22\00 الخميس

 2\02، 2\7، 20\04، 20\22، 22\06، 22\20، 22\09 الخميس القانون الذولً الخاص



 

 

 
 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 0202\0202حذول الفصل الذراس ي ألاول للعام الجامعي 

 252(    عذد الطالب: ب، مذرج )الرابعة املجموعة – الثالثاملستوى 

 الساعة
8 - 22 22- 20 20-0 0-4 4-6 

وم
لٍ

ا
 

 إلاثنين

 

 اإلسالمٍة الشرٌعة المالٍة العامة والتشرٌع الضرٌبً 

 ام د/حشمت عبذه رجب زكًد/ 

  القانون التجاري 

  عد أنور مطاو 

 الخميس

 

    القانون الذولً الخاص )الجنسٍة ومركس األجانب(

    د/ محمذ محمود

 المالٍة العامة والتشرٌع الضرٌبً   القضاء اإلداري

 عمر مسٌوند/   أ.د أنس جعفر

 يعتمذ، هائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب   عميذ الكلية              شئون الطالب           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب               
                                                                                               

 فرحاتأ.د/ عصام الذين صادق                            حسن سنذ /أ.د                                                               
 كالتالً: الثالثةننبٍو: ٌكون حضور المجموعة 

 التاريخ الٍوم اسم المقرر
 (1المالٍة العامة)

 الشرٌعة اإلسالمٍة

 

 االثنين

 

 

29\22 ،0\22 ،26\22 ،02\22  ،24\20 ،08\20 ،22\2 

 القانون التجاري 

 
 2\28، 2\4، 20\02،  20\7، 22\00، 22\9، 22\06 االثنين

 2\24، 20\02، 20\27، 20\0،  22\29، 22\5، 22\00 الخميس القانون الذولً الخاص
 القضاء اإلداري

 (2المالٍة العالمة )
 2\02، 2\7، 20\04، 20\22، 22\06، 22\20، 22\09 الخميس



 

 

 
 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 

 



 

 

 
 مكتب وكيل الكليت لشئون التعليم والطالب

   0202\0202جذول الفصل الذراس ي ألاول للعام الجامعي 

 242ألاولى، مذرج )ج(    عذد الطالب:  املجموعت – الزابعاملستوى  

 6-4 4-0 0-20 20 -22 22 - 8 الساعت

وم
لٍ

ا
 

 إلاثىين

 

    كاهون إلاجزاءاث الجىائيت 
    د /مصطفى سعذاوي   –أ.د/ عمز سالم 

    : جىاسع اللواهيناللاهون الذولي الخاص
    د محمذ محمود

 الخميس

 

  التىفيذ الجبري  

  د / بشىذي عبذ العظيم 

 مادة كاهوهيت بلغت أجىبيت امللكيت والتأميىاثاللاهون املذوي:  

 د/ محمذ محمود عاطفد/ جمال   

 ٌعتمذ، هائب رئيس الجامعت لشئون التعليم والطالب   عميذ الكليت               شئون الطالب           وكيل الكليت لشئون التعليم والطالب               
                                                                                               

 فزحاثأ.د/ عصام الذًن صادق                            حسن سىذ /أ.د                                                               
 ننبٍه: ٌكوى حضور الوجووعت األولى كالتالً:

خ الٍوم اسن الوقزر  التاٍر
 قانوى اإلجزاءاث الجنائٍت

 

 

 االثنين

 

11\1 

29\22، 0\22 ،26\22 ،02\22  ،24\20 ،08\20،22\2 

 2\28، 2\4، 20\02،  20\7، 22\00، 22\9، 22\06 االثنين القانوى الذولً الخاص 
 2\24، 20\02، 20\27، 20\0،  22\29، 22\5، 22\00 الخميس التنفٍذ الجبزي
 القانوى الوذنً

 2\02، 2\7، 20\04، 20\22، 22\06، 22\20، 22\09 الخميس
 هادة قانونٍت بلغت أجنبٍت



 

 

 
 مكتب وكيل الكليت لشئون التعليم والطالب

   0202\0202جذول الفصل الذراس ي ألاول للعام الجامعي 

 242(    عذد الطالب: د، مذرج )الثاهيت املجموعت – الزابعاملستوى  

 6-4 4-0 0-20 20 -22 22 - 8 الساعت

وم
لٍ

ا
 

 إلاثىين

 

    : جىاسع اللواهيناللاهون الذولي الخاص
    د محمذ محمود

    كاهون إلاجزاءاث الجىائيت 
    د /مصطفى سعذاوي   –أ.د/ عمز سالم 

 الخميس

 

 مادة كاهوهيت بلغت أجىبيت امللكيت والتأميىاثاللاهون املذوي:  

 د/ محمذ محمود د/ جمال عاطف  

  التىفيذ الجبري  

  د / بشىذي عبذ العظيم 

 ٌعتمذ، هائب رئيس الجامعت لشئون التعليم والطالب   عميذ الكليت                 شئون الطالب           وكيل الكليت لشئون التعليم والطالب               
                                                                                               

 فزحاثأ.د/ عصام الذًن صادق                            حسن سىذ /أ.د                                                                
 كالتالً: الثانٍتننبٍه: ٌكوى حضور الوجووعت 

خ الٍوم اسن الوقزر  التاٍر
 االثنين القانوى الذولً الخاص

 

11\1 

29\22 ،0\22 ،26\22 ،02\22  ،24\20، 08\20،22\2 

 2\28، 2\4، 20\02،  20\7، 22\00، 22\9، 22\06 االثنين قانوى اإلجزاءاث الجنائٍت 

 القانوى الوذنً

 

 

 2\24، 20\02، 20\27، 20\0،  22\29، 22\5، 22\00 الخميس
 هادة قانونٍت بلغت أجنبٍت

 2\02، 2\7، 20\04، 20\22، 22\06، 22\20، 22\09 الخميس التنفٍذ الجبزي



 

 

 
 مكتب وكيل الكليت لشئون التعليم والطالب

   0202\0202جذول الفصل الذراس ي ألاول للعام الجامعي 

 242، مذرج )ج(    عذد الطالب: الثالثت املجموعت – الزابعاملستوى 

 6-4 4-0 0-20 20 -22 22 - 8 الساعت

وم
لٍ

ا
 

 إلاثىين

 

 مادة كاهوهيت بلغت أجىبيت كاهون إلاجزاءاث الجىائيت  

 د/ محمذ محمود د /مصطفى سعذاوي   –أ.د/ عمز سالم   

  : جىاسع اللواهيناللاهون الذولي الخاص 
  د محمذ محمود 

 الخميس

 

   التىفيذ الجبري 

   د / بشىذي عبذ العظيم

   امللكيت والتأميىاثاللاهون املذوي: 

   د/ جمال عاطف

 ٌعتمذ، هائب رئيس الجامعت لشئون التعليم والطالب   عميذ الكليت               شئون الطالب           وكيل الكليت لشئون التعليم والطالب               
                                                                                               

 فزحاثأ.د/ عصام الذًن صادق                            حسن سىذ /أ.د                                                               
 كالتالً: الثالثتننبٍه: ٌكوى حضور الوجووعت 

خ الٍوم اسن الوقزر  التاٍر
 قانوى اإلجزاءاث الجنائٍت

 

 

 

 2\20،22\08، 20\24،  22\02، 22\26، 22\0، 22\29 االثنين
 هادة قانونٍت بلغت أجنبٍت

 2\28، 2\4، 20\02،  20\7، 22\00، 22\9، 22\06 االثنين القانوى الذولً الخاص
 2\24، 20\02، 20\27، 20\0،  22\29، 22\5، 22\00 الخميس التنفٍذ الجبزي

 2\02، 2\7، 20\04، 20\22، 22\06، 22\20، 22\09 الخميس القانوى الوذنً



 

 

 
 مكتب وكيل الكليت لشئون التعليم والطالب

   0202\0202جذول الفصل الذراس ي ألاول للعام الجامعي 

 242(    عذد الطالب: د، مذرج )الزابعت املجموعت – الزابعاملستوى 

 6-4 4-0 0-20 20 -22 22 - 8 الساعت

وم
لٍ

ا
 

 إلاثىين

 

  : جىاسع اللواهيناللاهون الذولي الخاص 

  د محمذ محمود 

 مادة كاهوهيت بلغت أجىبيت كاهون إلاجزاءاث الجىائيت  

 د/ محمذ محمود د /مصطفى سعذاوي   –أ.د/ عمز سالم   

 الخميس

 

   امللكيت والتأميىاثاللاهون املذوي: 

   د/ جمال عاطف

   التىفيذ الجبري 

   د / بشىذي عبذ العظيم

 ٌعتمذ، هائب رئيس الجامعت لشئون التعليم والطالب   عميذ الكليت               شئون الطالب           وكيل الكليت لشئون التعليم والطالب               
                                                                                               

 فزحاثأ.د/ عصام الذًن صادق                            حسن سىذ /أ.د                                                               
 كالتالً: الزابعتننبٍه: ٌكوى حضور الوجووعت 

خ الٍوم اسن الوقزر  التاٍر
 2\20،22\08، 20\24،  22\02، 22\26، 22\0، 22\29 االثنين القانوى الذولً الخاص

 قانوى اإلجزاءاث الجنائٍت

 هادة قانونٍت بلغت اجنبٍت
 2\28، 2\4، 20\02،  20\7، 22\00، 22\9، 22\06 االثنين

 2\24، 20\02، 20\27، 20\0،  22\29، 22\5، 22\00 الخميس القانوى الوذنً

 2\02، 2\7، 20\04، 20\22، 22\06، 22\20، 22\09 الخميس التنفٍذ الجبزي



 

 

 
 مكتب وكيل الكليت لشئون التعليم والطالب

 


