بروامه کالسی و امتحاوی رشته کارداوی حقوق ترم  ( 3مهر) 95
ساعت

وام درس

وام استاد

زمان تشكيل کالس

مكان تشكيل

تاريخ امتحان

حقًق بیه الملل عمًمی 1

آقای حکم آبادی

شىبٍ 15-17

105

96/10/30

18

حقًق مدوی3

خاوم شباوی

شىبٍ 17-19

105

96/10/21

14

شىبٍ ( 19-21فرد)

106

امتحان

کارآفریىی

آقای فتاحی عبدی زادٌ

یکشىبٍ 17-19

104

96/10/19

12

آییه دادرسی مدوی2

آقای زرقاوی

یکشىبٍ 19-21

104

96/10/16

16

آییه دادرسی کیفری 1

آقای غالمی

ديشىبٍ 19-21

108

96/10/28

18

حقًق جسای عمًمی 3

آقای تشکری

چُارشىبٍ 17-19

108

96/10/25

16

متًن فقٍ2

آقای علی محمدی

سٍ شىبٍ 17-19

108

96/10/18

16

زبان عمًمی

آقای برزيیی

چُارشىبٍ ( 13-15فرد)

108

96/10/23

12

اودیشٍ اسالمی 1

آقای مًسًی

چُارشىبٍ 15-17
پىج شىبٍ 17-19

101

96/10/26

18

مجموع واحد 20:

بروامه کالسی و امتحاوی رشته کارداوی حقوق ترم  ( 4بهمه ) 94
ساعت

وام درس

وام استاد

زمان تشكيل کالس

مكان تشكيل

تاريخ امتحان

حقًق مدوی 4

خاوم شباوی

شىبٍ 15-17

101

96/10/16

18

خاوم وصرآبادی

یکشىبٍ 17-19

108

96/10/21

18

مسًلیت مدوی کارکىان دفتر اسىاد رسمی

خاوم وائب یسدی

یکشىبٍ  ( 19-21زوج )

106

96/10/18

14

خدمات الکتريویک

خاوم بُسادی

ديشىبٍ 15-17

107

96/10/20

14

تىظیم اسىاد رسمی

خاوم وائب یسدی

ديشىبٍ 17-19

107

96/10/24

16

حقًق ثبت اسىاد 1

خاوم وائب یسدی

ديشىبٍ 19-21

107

96/10/26

16

بایستٍ َای حقًق جسای اختصاصی

خاوم صدیقی

-سٍ شىبٍ 17-19

107

96/10/30

14

کاربرد رایاوٍ در دفاتر اسىاد رسمی (خاوم)

آقای غفاری

سٍ شىبٍ 15-17

سایت2

بٍ صًرت عملی

کاربرد رایاوٍ در دفاتر اسىاد رسمی (آقایان )

آقای غفاری

سٍ شىبٍ 19-21

سایت1

بٍ صيرت عملی

حقًق امالک مقدماتی

آقای صبًری

چُارشىبٍ 15-17

101

96/10/28

16

آقای طلًع

چُارشىبٍ 17-19

101

96/10/23

18

امتحان

اجرای مفاد اسىاد رسمی

کلیات عقًد معیه ي ارث

حاذقیان

اخالق حرفٍ ای

آقای کًُازادٌ

پىج شىبٍ 19-21

کاريرزی2

آقای واظری

مراجعٍ بٍ استاد

101

96/10/17

16

