
هالحظاتهواد التخلف للترم الثانىهواد التخلف للترم االولاال ســــــــــــــــــــنمسلسل
العقود الدوليه-تجارىدولي خاص11551

العقود الدوليه-فلسفه القاوون-تجارىدولي خاص-مزافعات-مدوي21552

العقود الدوليه-فلسفه القاوون-شزيعه-تجارىدولي خاص-مدوي31553

دولي خاص-مزافعات-مدوي41554

العقود الدوليه-تجارىدولي خاص-مزافعات-مدوي51555

تجارى61556

فلسفه القاوون-تجارىدولي خاص-مزافعات-مدوي71557

تجارى81558

العقود الدوليه-فلسفه القاوون-تجارىمزافعات-مدوي91559

العقود الدوليه-تجارى101560

فلسفه القاوون-تجارى111561

تجارىمدوي مقارن-مدوي121562

تجارىمدوي131563

العقود الدوليه-فلسفه القاوون-تجارىدولي خاص141564

التعاقد بالطزق االلكتزوويه-فلسفه القاووندولي خاص-مزافعات-مدوي151565

تجارى161566

تجارى171567

فلسفه القاوون-تجارى181568

تجارى191569

العقود الدوليه-فلسفه القاوون-شزيعهدولي خاص201570

تجارى211571

العقود الدوليه-فلسفه القاووندولي خاص-مدوي221572

تجارى231573

فلسفه القاووندولي خاص-مزافعات241574

العقود الدوليهدولي خاص- المدوي251575

العليا للدراسات الكلية وكيل

محمد حسنى عصام/دأ
مدير االدارة                  الدراسات العليا



هالحظاتهواد التخلف للترم الثانىهواد التخلف للترم االولاال ســــــــــــــــــــنمسلسل
العقود الدوليه261576

عذر عه التزم التاوي كلهمدوي271577

فلسفه القاوون-تجارىدولي خاص-مدوي281578

العقود الدوليه-فلسفه القاووندولي خاص-مدوي291579

العقود الدوليه301580

تجارىدولي خاص-مزافعات-مدوي311581

العقود الدوليه321582

العقود الدوليه-تجارىالتزم االول331583

تجارىدولي خاص-مدوي341584

التزم التاوي كلهعذر عه التزم االول351585

العقود الدوليه-فلسفه القاووندولي خاص361586

العقود الدوليه371587

العقود الدوليه-تجارىمزافعات-مدوي381588

فلسفه القاوون-شزيعهدولي خاص391589

التزم التاوي كله ماعدا قاعه بحث401590

تجارى411591

العقود الدوليه421592

عذر التزم التاوي كلهمدوي431593

تجارىدولي خاص-مدوي441594

تجارىدولي خاص-مدوي451595

العقود الدوليه-فلسفه القاوون-تجارىدولي خاص-مزافعات-مدوي461596

مدوي471597

العقود الدوليه481598

فلسفه القاوون491599

العقود الدوليه-فلسفه القاوون-تجارىدولي خاص-مزافعات-مدوي501600

العليا للدراسات الكلية وكيل

محمد حسنى عصام/دأ
مدير االدارة                  الدراسات العليا



هالحظاتهواد التخلف للترم الثانىهواد التخلف للترم االولاال ســــــــــــــــــــنمسلسل
فلسفه القاوون-شزيعه-تجارى511601

فلسفه القاوون-تجارىدولي خاص-مدوي521602

العقود الدوليه-تجارىدولي خاص-مدوي531603

العقود الدوليه-فلسفه القاووندولي خاص-مدوي541604

تجارى551605

تجارىالتزم االول561606

العقود الدوليه-تجارىدولي خاص-مزافعات-مدوي571607

العقود الدوليه-تجارىدولي خاص-مدوي581608

العقود الدوليه591609

فلسفه القاوونتجاره االلكتزوويه- مزافعات-مدوي601610

العقود الدوليه-تجارىمدوي611611

مزافعات621612

العقود الدوليه-تجارىمدوي631613

العقود الدوليه-تجارىمدوي641614

عذر عه التزم التاوي كلهمدوي651615

التزم التاوي كلهالتزم االول661616

قاعه بحث-العقود الدوليه-فلسفه القاوون-تجارىدولي خاص-مدوي671617

قاعه بحث-العقود الدوليهمدوي681618

تجارىدولي خاص-مزافعات-مدوي691619

تجارىدولي خاص-مزافعات-مدوي701620

مدوي711621

تجارىدولي خاص-مدوي721622

مدوي731623

تجارى741624

تجارىدولي خاص-مزافعات-مدوي751625

العليا للدراسات الكلية وكيل

محمد حسنى عصام/دأ
مدير االدارة                  الدراسات العليا



هالحظاتهواد التخلف للترم الثانىهواد التخلف للترم االولاال ســــــــــــــــــــنمسلسل
تجارى761626

التزم التاوي كلهمزافعات-مدوي771627

العقود الدوليه-فلسفه القاوون-تجارىمدوي781628

مدوي791629

العقود الدوليه801630

العقود الدوليه-تجارىمزافعات-مدوي811631

شزيعه- تجارىدولي خاص-مزافعات-مدوي821632

العقود الدوليه-فلسفه القاوونمدوي831633

التزم التاوي كله841634

تجارى851635

عذر عه التزم التاوي التزم االول بعذر ما عدا ماده المدوي مه غيز عذر861636

التزم التاوي كلهالتزم االول871637

العقود الدوليه-فلسفه القاوون-تجارىمدوي881638

تجارى891639

تجارىدولي خاص-مدوي901640

عذر عه التزم التاويعذر عه التزم االول911641

تجارىدولي خاص-مدوي921642

العقود الدوليه-فلسفه القاوون-تجارى931643

التزم التاوي كله941644

تجارى دور سبتمبزدولي خاص-مزافعات951645
اذا جنح الطالب فى مواد الرتم االول يدخل 

امتحانات فى مادة القانون التجارى دور 

قاعه بحث-عذر فلسفه القاوون-عذر تجارىدولي خاص961646

العقود الدوليه-تجارىمزافعات-مدوي971647

تجارىدولي خاص-مدوي981648

تجارى991649

العقود الدوليهدولي خاص-مدوي1001650

العليا للدراسات الكلية وكيل

محمد حسنى عصام/دأ
مدير االدارة                  الدراسات العليا



هالحظاتهواد التخلف للترم الثانىهواد التخلف للترم االولاال ســــــــــــــــــــنمسلسل
عذر عه التزم التاوي ماعدا قاعه بحثدولي خاص-مزافعات-مدوي1011651

العقود الدوليه-فلسفه القاوون- تجارىدولي خاص- مدوي1021652

تجارىدولي خاص-مدوي1031653

فلسفه القاوون-تجارىمدوي1041654

العقود الدوليه-تجارىدولي خاص-مدوي1051655

مدوي1061656

العقود الدوليه-تجارىمدوي1071657

تجارى1081658

فلسفه الفاوون1091659

تجارىدولي خاص-مدوي1101660

تجارى1111661

تجارىدولي خاص-مزافعات1121662

العقود الدوليه-تجارىدولي خاص-مدوي1131663

تجارى1141664

تجارىدولي خاص-مزافعات1151665

تجارى1161666

تجارى1171667

مدوي1181668

تجارى1191669

فلسفه القاوون-تجارىدولي خاص-مزافعات-مدوي1201670

مدوي1211671

تجارى1221672

فلسفه القاوون1231673

العقود الدوليه-فلسفه القاوون-تجارىمزافعات1241674

تجارىعذر عه التزم االول1251675

العليا للدراسات الكلية وكيل

محمد حسنى عصام/دأ
مدير االدارة                  الدراسات العليا



هالحظاتهواد التخلف للترم الثانىهواد التخلف للترم االولاال ســــــــــــــــــــنمسلسل
مدوي1261676

العقود الدوليه-شزيعه-تجارى1271677

العقود الدوليهدولي خاص1281678

العقود الدوليه1291679

العقود الدوليه-فلسفه القاوون-تجارىدولي خاص1301680

تجارى1311681

العقود الدوليه-تجارىدولي خاص1321682

التزم االول1331683

عذر عه التزم االول1341684

العقود الدوليه1351685

العقود الدوليه-فلسفه القاوون-شزيعه1361686

قاعه بحث-العقود الدوليه-تجارىمزافعات-مدوي1371687

فلسفه القاووندولي خاص-مدوي1381688

العقود الدوليه-فلسفه القاووندولي خاص-مدوي1391689

العقود الدوليه-فلسفه القاوون-شزيعه-تجارىمدوي1401690

العقود الدوليه-تجارىالتزم االول1411691

العقود الدوليه-تجارىدولي خاص1421692

العقود الدوليه1431693

العقود الدوليه-فلسفه القاوون-شزيعهدولي خاص1441694

قاعة بحث-العقود الدوليه-فلسفه القاوون-تجارىمدوي1451695

تجارىدولي خاص-مزافعات1461696

العقود الدولية-فلسفة قاوون-شزيعة-تجارىدولي خاص-مدوي1471697

148
149
150

العليا للدراسات الكلية وكيل

محمد حسنى عصام/دأ
مدير االدارة                  الدراسات العليا



هالحظاتهواد التخلف للترم الثانىهواد التخلف للترم االولاال ســــــــــــــــــــنمسلسل

العليا للدراسات الكلية وكيل

محمد حسنى عصام/دأ
مدير االدارة                  الدراسات العليا



هالحظاتهواد التخلف للترم الثانىهواد التخلف للترم االولاال ســــــــــــــــــــنمسلسل

العليا للدراسات الكلية وكيل

محمد حسنى عصام/دأ
مدير االدارة                  الدراسات العليا


