
 2020-2019جدول الدراسة المسائية للعام الدراسي 
 1/10نافذ من 

 اليوم 
 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية الوقت

 الشعبة ج الشعبة ب الشعبة أ الشعبة ج الشعبة ب الشعبة أ الشعبة ج الشعبة ب الشعبة أ

 
 األحد

 منظمات  عينية أصول فقه عقوبات خاص مرافعات عقوبات خاص عقوبات عقوبات التزامات 2:30

 --- أصول فقه عينية عام دولي عام دولي عقوبات خاص إداري التزامات عقوبات 3:15

 أصول فقه منظمات  عينية دولي عام عقوبات خاص مرافعات إداري إداري عقوبات 4:00

 أصول فقه عينية منظمات  مرافعات عقوبات خاص عام دولي تالتزاما إداري -- 4:45

 عينية --- --- --  -- -- -- إداري 5:30

 
 االثنين

 عينية أصول فقه تنفيذ دولي عام عقوبات خاص خاص عقوبات إداري التزامات عقوبات 2:30

 عينية تنفيذ أصول فقه عقوبات خاص مرافعات دولي عام عقوبات عقوبات التزامات 3:15

 تنفيذ عينية --- عقوبات خاص  مرافعات عقوبات عقوبات إداري 4:00

   عينية مرافعات  دولي عام التزامات إداري -- 4:45
    --  --  -- إداري 5:30

 
 الثالثاء

 

 أوراق تجارية تحقيق اوراق تجارية مرافعات عام دولي عقود تجاري احوال التزامات 2:30

 اوراق تجارية اوراق تجارية تحقيق عقود دولي عام مرافعات احوال التزامات تجاري 3:15

 تحقيق أوراق تجارية -- عقود مرافعات --- التزامات تجاري احوال 4:00

   اوراق تجارية --- عقود --    4:45
5:30    -- -- --    

 
 األربعاء

 بحري دولي خاص عمل وضمان اداري قضاء جزائية قضاء اداري مالية التزامات تجاري 2:30

 عمل وضمان بحري دولي خاص قضاء اداري جزائية قضاء اداري التزامات احوال مالية 3:15

 دولي خاص عمل وضمان بحري اصول بحث قضاء اداري جزائية احوال تجاري التزامات 4:00

 دولي خاص -- -- شركات قضاء اداري جزائية تجاري مالية أحوال 4:45

   دولي خاص -- شركات --    5:30

 الخميس

 عمل وضمان دولي انساني دولي خاص جزائية -- عقود مالية نظم أحوال 2:30

 دولي خاص عمل وضمان دولي انساني جزائية اصول بحث عقود E أحوال نظم 3:15

 دولي انساني دولي خاص عمل وضمان عقود ----- --- أحوال E مالية 4:00

4:45 E دولي خاص  -- عقود شركات نظم مالية  
    -- عقود  اصول بحث    5:30

 


