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 المقرر الوقت 

التاريخ واليوم
 

 حمزة عبد الجليل عبد الرحمن 
 حسن محمد حسن ابوزيد 
 محمد االمير عبد الرؤوف 
 محمد سامى عبد النبى  

11:00 AM – 12:30 PM  تاريخ القانونLH01  

االربعاء 
  

17
/6

/
2020

 

 كريم فتحى حسن 
 محمد عبد العاطى موسى 

 احمد عثمان حمدان 
11:00 AM – 12:30 PM  القانون البحرى والجوى

LC03  

 محمد محمود ضياء الدين 
 محمد عبده يونس 

 كيرلس عادل نظيف 
  طاهر اسامه صادق

11:00 AM – 12:30 PM  القانون االدارىLP03   

  LS03المواريث   AM – 12:30 PM 11:00 محمود السيد راشد 

  LX10 2مهارة قانونية  AM – 12:30 PM 11:00 عبد الرحمن ابراهيم سليمان 

 محمد احمد السعيد الكفراوى 
 احمد كمال حسين عبد العال 
 حسين احمد على ابو الفتوح 

11:00 AM – 12:30 PM  قانون الشركاتLC02   

احوال شخصية لغير المسلمين  AM – 12:30 PM 11:00 محمد عبد المجيد محمود
LV04  

 مريان مسعد جورج 
 على محمد حاتم السيد 

 اسالم ابراهيم جالل 
 مصطفى خميس 

11:00 AM – 12:30 PM  3القانون الجنائى LR03 
  

تأمينات عينية وشخصية  AM – 12:30 PM 11:00 احمد مراد نصر 
LV08  
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 المقرر الوقت المكان

التاريخ واليوم
 

 عادل احمد السباعى 
   LI01القانون الدولى العام  AM – 12:30 PM 11:00 محمد سيد حسين 

االحد 
21

/6
/

2020
 

 محمود السيد راشد 
 احمد مراد محمد محمود 

 عبد الرحمن جمال 
11:00 AM – 12:30 PM  االوراق التجاريةLC04  

  LA01الجنسية ومركز اجانب  AM – 12:30 PM 11:00 محمد سامى عبد النبى 

 عادل احمد السباعى 
 حسن محمد حسن ابوزيد 

11:00 AM – 12:30 PM  القانون الدستورىLP02   

االثنين  
23

/6
/

2020
 

 محمد حمدى محمد ندا 
 محمد صبرى كامل احمد 

يوسف رفعت فايز 
201900147 

محمد سامى عبد النبى 
201901492 

11:00 AM – 12:30 PM  اجرام وعقابLR01   
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