برنامه کالس رشته حقوق مرکز کرمان نیمسال دوم - 97-98ویراست سوم -نصب در تابلو  -98/01/25اجراء از هفته اول اردیبهشت 1398
ایام
شنبه

7/5-9/5

9/5-11/5

11/5 -13/5

13/5-15/5

15/5-17/5

عم
جزای ومی - 3دکتر دلیری  /ک 205

عم
جزای ومی- 2دکتردلیری/ک 205

عم
جزای ومی - 1دکتر دلیری -ک 205

جرمشناسی -دکتر دلیری -ک 205

*فضای مجازی-فرجام-ک205

اداری  2دکتر زیدانی /ک 206

یکشنبه

دوشنبه

اداری / 1دکترزیدانی/ک 206

ی
اتر خ ربگزاری 98/2/21- 98/2/14- 98/2/7- 98/1/24- 98/1/17

ی
اتر خ ربگزاری 98/2/21- 98/2/14- 98/2/7- 98/1/24- 98/1/17

جزای اختصاصی / 1دکتر دلیری /ک 205

جزای اختصاصی / 2دکتر دلیری /ک 205

* آ.د.ک- 2 .محمدیزاده-ک 206

اساسی – 2محمدیزاده -ک 206

جزای اختصاصی / 3دکتر دلیری /ک 205
اساسی – 3محمدیژناد/ک 206

مدنی – 8رشیدی-ک 207

تجارت /4رشیدی /ک 207

لمل
بینا ل خصوصی / 2رشیدی ک 207

*تجارت /3رشیدی/ک 205

*تجارت / 1رشیدی /ک 205

*تجارت /2رشیدی /ک 205

*مدنی / 2رشیدی ک 205

اساسی – 1محمدیزاده -ک 206

تطبی
حقوق قی-اسماعیلیان-ک206

آ.د.ک/ 1 .ساالری /ک 206

لح
* مدنی  -7دکترصا ی -ک 205

هس شنبه

حقوق رساهن -عباسزاده -ک205

چهارشنبه

*متون فقه  -2مهرابی -ک 205

*قواعد فقه  -1مهرابی -ک 205

*اصول فقه  -1مهرابی -ک 205

*متون فقه-3مهرابی-ک205

دانشجویان محترم مساله میان ترم هر یک از
دروس را فقط و فقط از استاد مربوطه یا
اطالعیههای تلگرام در آدرس ذیل پیگیر
باشید و الغیر .و به سایر قسمتهای آموزش
دانشگاه یا مدیرگروه برای میانترم دروس
خود مراجعه نکنید لطفا.

جبرانی کالس اه فقط رد کاانل تلگرام اعالم می شوند.

*متون فقه  -1ب کایی – ک 206
*اصول فقه  -2ب کایی -ک 206

پنج
شنبه

*کیفرشناسی-محمدیزاده  -ک 206

آردس تلگرام ربانمه کالسی ،اطالعیه و جبرانی

@pnuklaw
تشکی

لح
* مدنی  -3دکترصا ی -ک 205
حقوق هوایی-خضرینیا-ک206

لح
*آ.د.م  -2دکترصا ی -ک 205

لح
*آ.د.م -3 .دکترصا ی -ک 205

*جزای اختصاصی – 4محمدیزاده/ک 206
تحق
*روش یق -محمدیزاده-ک 206
مدنی - 5رشیدی -ک 206

*زبه کاری اطفال-قتلویی-ک205

لح
* مدنی  -6دکتر صا ی -ک 205

هیم
بش
* حقوق ر رد اسالم -اربا ی – ک 206
هیم
* مدنی  -1اربا ی -ک 206

عش
لمل عم
بینا ل ومی  -1اثنی ری -ک 205
لمل عم
بین ا ل ومی -2منصوری-ک206

*متون فقه  – 4ب کایی -ک 206
*قواعد فقه  -2ب کایی -ک 206

لح
*متون حقوقی  -1دکتر صا ی -ک 205

لح
*متون حقوقی  - 3دکترصا ی  -ک 205

لح
*متون حقوقی  -2دکتر صا ی -ک 205

لح
*متون حقوقی  - 4دکترصا ی  -ک 205

مقدمه علم حقوق – ساالری  -ک 206

عم
مالیه ومی -آاقسی -ک205

حقوق ثبت – سلطانی ژناد  -ک 206

مقدمه علم حقوق – ساالری  -ک 206

حس
******زپشکی اقنونی – دکتر ینی*******

*مالکیت فکری-چاهخویی-ک206

* آ.د.م- 1 .رشیدی -ک 205

لمل
* بینا ل خصوصی  -1رشیدی -ک 205

ل
سازماناهی بینا مللی -حسنزاده /ک 205
محیط زیست /حسنزاده /ک 205
هیم
مدنی  -4اربا ی -ک 206
*حقوق بیمه-شمره-ک205

*حقوق کار-حسن زاده-ک206

ل
*حقوق داوری بینا مللی-حسن زاده-ک206

ادله اثبات دعوی  -پورانمداری  -ک 205
فهیم
حقوق ردیایی  -ی -ک206

پی
* شگیری از جرم -خالداری -ک206

حس
*****زپشکی اقنونی – دکتر ینی*****

(هفته اهی ربگزاری کالس رد تلگرام اعالم می شود)

(هفته اهی ربگزاری کالس رد تلگرام اعالم می شود)

ردوس تک* یکهفته ردمیان ل می شوند .ردوس جدید اضافه شده رد این وریاست از هفته اول اردیبهشت  98ربگزار می شوند .ردوس اعالم نشده رد این ربانمه خودخوان هستند .آردس تلگرام ربانمه کالسی @pnuklaw

