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تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

تشریحی3سمینار(ارشدحقوق بین الملل )21214080

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 31220658

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مقدمه علم حقوق41223020

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١1حقوق اساسی 51223022

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1حقوق بین الملل عمومی 61223025

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1كلیات قراردادها٣حقوق مدنی 71223032

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی٢1حقوق بین الملل عمومی 81223037

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1متون حقوقی به زبان خارجی91223085

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1حقوق بین الملل اسلامی101223086

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3حقوق دریاها111223087

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1حقوق جزای بین الملل121223088

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3حقوق معاهدات131223089

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2حقوق بین الملل اقتصادی141223090

ولیت بین المللی151223091 11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2مس

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2نظام بین المللی حقوق بشر161223092

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3حقوق تجارت بین الملل171223094

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2روشهای حقوقی حل وفصل اختلافات بین المللی181223095

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1سازمانهای بین المللی191223096

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3حقوق بین الملل خصوصی201223097

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1حقوق مخاصمات مسلحانه (ارشد)211223098

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3حقوق دیپلماتیک كنسولی221223100

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3حقوق دریایی231223102

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2حقوق بین الملل هواوفضا241223103

ولیت مدنی251223104 11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2مس

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2حقوق بین الملل محیط زیست261223105

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1روش تحقیق پیشرفته271223178

تشریحی4سمینار( آموزش محور )281223199

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)291223202

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4تاریخ تحولات حقوق بین الملل (آموزش محور)301223204

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١1حقوق جزای عمومی 311223225
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تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

تشریحی3سمینار(ارشدحقوق بین الملل )21214080

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 31220658

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مقدمه علم حقوق41223020

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١1حقوق اساسی 51223022

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1حقوق بین الملل عمومی 61223025

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1كلیات قراردادها٣حقوق مدنی 71223032

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی٢1حقوق بین الملل عمومی 81223037

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1متون حقوقی به زبان خارجی91223085

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1حقوق بین الملل اسلامی101223086

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3حقوق دریاها111223087

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1حقوق جزای بین الملل121223088

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3حقوق معاهدات131223089

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2حقوق بین الملل اقتصادی141223090

ولیت بین المللی151223091 11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2مس

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2نظام بین المللی حقوق بشر161223092

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3حقوق تجارت بین الملل171223094

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2روشهای حقوقی حل وفصل اختلافات بین المللی181223095

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1سازمانهای بین المللی191223096

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3حقوق بین الملل خصوصی201223097

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1حقوق مخاصمات مسلحانه (ارشد)211223098

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3حقوق دیپلماتیک كنسولی221223100

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3حقوق دریایی231223102

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2حقوق بین الملل هواوفضا241223103

ولیت مدنی251223104 11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2مس

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2حقوق بین الملل محیط زیست261223105

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1روش تحقیق پیشرفته271223178

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)281223202

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4تاریخ تحولات حقوق بین الملل (آموزش محور)291223204
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