
                                        

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 كلية القانون والعلوم السياسية / قسم القانون

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي االلكتروني / الفصل الثاني / الدراسة الصباحية

 2020 - 2019للعام الدراسي                          
 

 

 

 



 الفصل الثاني /جدول الدروس  االسبوعي االلكتروني للمرحلة االولى / الدراسة الصباحية

 

ايام 

 االسبوع

8.30 – 9.15 9.20-10.5 10.10-10.55 11- 11.45 11.50- 12.35 12.40- 1.25 

لدراسة  مدخلال  االحد

 القانون

 ) نظرية الحق(

 ا.م.د احمد فاضل

 دستوريالقانون ال 

 الدستور() نظرية 

 ا.م.د بالسم عدنان

 شريعةلدراسة ال مدخل ال 

 )احكام الفقه االسالمي(

 د احمد علي بريسم ا.م.

المدخل  لدراسة   االثنين

)احكام الفقه  الشريعة

 االسالمي(

ا.م. د احمد علي 

 بريسم

 القانون الدستوري

 ) نظرية الدستور(

 ا.م.د بالسم عدنان

 قانونالتاريخ  

العراقية ) القوانين 

 القديمة(

 م.م سماح جعفر

 هيئات مستقلة

 م.م عال سامح

المدخل لدراسة  الثالثاء

 القانون

) نظرية الحق( 

 ا.م.د احمد فاضل

 القانون الدستوري

 )نظرية الدستور(

 ا.م.د بالسم عدنان

 

 حاسبات

 م.م ايمن مظهر

 مبادئ علم االقتصاد 

 م.م عمار ياسين كاظم

 

 علم العقاب   االربعاء

 م.م اسراء فاضل

 /هيئات مستقلة 

 م. م عال سامح

 

المدخل لدراسة   الخميس

 القانون

 ) نظرية الحق(

 ا.م.د احمد فاضل

 علم العقاب

 م اسراء فاضل م.

 مبادئ علم االقتصاد

م.م عمار ياسين 

 كاظم

 تاريخ القانون 

 ) القوانين العراقية القديمة(

 م. م سماح جعفر



 الفصل الثاني /االلكتروني / المرحلة الثانية / الدراسة الصباحيةجدول الدروس االسبوعي 

 

 1.25 -12.40 12.35 -11.50 11.45 -11 10.55-10.10 10.5-9.20 9.15 – 8.30 ايام االسبوع

 عقوبات عام االحد

 )م.م نجاح ابراهيم(

 قانون اداري 

 )ا.م.د منتصر علوان(

 مدني

 ) م.م محمودعادل(

  E)ا.م ندى محمد ( 

 عقوبات عام  االثنين

)م.م نجاح 

 ابراهيم(

 قانون اداري

 )ا.م.د منتصر علوان(

 مدني 

 ) م.م محمودعادل(

E)ا.م ندى محمد ( 

 قانون تجاري الثالثاء

 )م.م مصطفى تركي(

احوال شخصية 

 ومواريث

)ا.م.د بكر 

 عباس(

 مدني 

 ) م.م محمودعادل(

 نظم سياسية 

 ) م.م عال سامح(

شخصية احوال  االربعاء

 ومواريث

 )ا.م.د بكر عباس(

 قانون اداري 

 )ا.م.د منتصر علوان(

 مدني 

 ) م.م محمودعادل(

 مالية عامة

 )م.م عمار ياسين(

 قانون تجاري الخميس

 )م.م مصطفى تركي(

 عقوبات عام 

 )م.م نجاح ابراهيم(

احوال شخصية 

 ومواريث

 )ا.م.د بكر عباس(

 مالية عامة 

 )م.م عمار ياسين(



 الفصل الثاني /الدروس االسبوعي االلكتروني / المرحلة الثالثة / الدراسة الصباحيةجدول 

 

 1.25 -12.40 12.35 -11.50 11.45 -11 10.55-10.10 10.5-9.20 9.15 – 8.30 ايام االسبوع

عقوبات خاص) م.  االحد

 صفاء حسن(

عقود مسماة)م.م صخر  

 احمد(

دولي عام)م.جبار 

 محمد(

 مرافعات)د حسام 

 عبداللطيف(

عقوبات خاص)   االثنين

 م. صفاء حسن(

عقود مسماة)م.م  

 صخر احمد(

دولي عام)م.جبار 

 محمد(

 

مرافعات)د حسام   الثالثاء

 عبداللطيف(

قضاء اداري)م. حيدر 

 نجيب(

عقود مسماة)م.م  

 صخر احمد(

دولي عام)م.جبار 

 محمد(

اصول محاكمات   االربعاء 

جزائية) ا.م.د 

 طالل(عبدالرزاق 

عقوبات خاص) م.  

 صفاء حسن(

اصول بحث)د سالم 

 جاسم(

 

قضاء اداري)م.   الخميس

 حيدر نجيب(

مرافعات)د حسام 

 عبداللطيف(

اصول محاكمات  

جزائية) ا.م.د 

 عبدالرزاق طالل(

شركات تجارية) م.م 

 ابحار حامد(

 

 

 



 الفصل الثاني /الصباحيةجدول الدروس االسبوعي االلكتروني / المرحلة الرابعة / الدراسة 

 

 1.25 -12.40 12.35 -11.50 11.45 -11 10.55-10.10 10.5-9.20 9.15 – 8.30 ايام االسبوع

دولي خاص )  عينية)م. محمد حامد(  االحد

د. رغد 

 عبداالمير(

اصول فقه)  

ا.م.د احمد علي 

 بريسم(

منظمات دولية) م.م باسم 

 غناوي

دولي خاص )   عينية)م. محمد حامد(  االثنين

د. رغد 

 عبداالمير(

اصول فقه) ا.م.د احمد  

 علي بريسم(

طب عدلي) م. صفاء   الثالثاء

 حسن(

عينية)م. محمد 

 حامد(

دولي خاص )  

د. رغد 

 عبداالمير(

منظمات دولية) م.م باسم 

 غناوي

اوراق تجارية)م.   االربعاء 

 فادية محمد(

دولي انساني) 

 م.د عمر احمد(

عمل وضمان)  

شهالء م. 

 سليمان(

تحقيق جنائي) م.م نجاح 

 ابراهيم(

اوراق تجارية)م.   الخميس

 فادية محمد(

تنفيذ) م.م  

 عدنان يونس(

عمل وضمان) م. شهالء  

 سليمان(

 

 



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 كلية القانون والعلوم السياسية / قسم القانون

 

 

 

 

 المسائيةجدول الدروس االسبوعي االلكتروني / الفصل الثاني / الدراسة 

 2020 - 2019للعام الدراسي                          
 

 

 

 

 



 الفصل الثاني /جدول الدروس االسبوعي االلكتروني / المرحلة االولى / الدراسة المسائية

 

ايام 

 االسبوع

2- 2.45 2.50- 3.35 3.40- 4.25  4.30 – 5.15 5.20  - 6.5  6.10 – 6.55 

المدخل لدراسة القانون)  االحد

ا.م.د احمد نظرية الحق( 

 فاضل

القانون الدستوري)  

نظرية الدستور(ا.م.د 

 بالسم عدنان

المدخل  لدراسة  

الشريعة)احكام الفقه 

)م.م ابراهيم االسالمي(

 طه(

 

 هيئات مستقلة االثنين

 م. م نور احمد

المدخل  لدراسة 

الشريعة)احكام 

الفقه 

)م.م االسالمي(

 ابراهيم طه(

تاريخ القانون)  

القوانين العراقية 

القديمة(م.م نور 

 احمد

القانون الدستوري) 

نظرية الدستور(ا.م.د 

 بالسم عدنان

 

حاسبات) م.م   الثالثاء

 ايمن مظهر(

 مبادئ علم االقتصاد

م.م عمار ياسين 

 كاظم

القانون الدستوري) 

الدستور(ا.م.د نظرية 

 بالسم عدنان

المدخل لدراسة 

 القانون) نظرية الحق(

 ا.م.د احمد فاضل

 

) م.م علم العقاب  االربعاء

 اسراء فاضل(

 هيئات مستقلة 

 م. م نور احمد

  

المدخل لدراسة القانون)  الخميس

نظرية الحق( ا.م.د احمد 

 فاضل

) م.م علم العقاب

 اسراء فاضل(

 مبادئ علم االقتصاد 

م.م عمار ياسين 

 كاظم

تاريخ القانون)  

القوانين العراقية 

القديمة(  م.م نور 

 احمد

 

 



 الفصل الثاني /جدول الدروس االسبوعي االلكتروني / المرحلة الثانية/ الدراسة المسائية

 

ايام 

 االسبوع

2- 2.45 2.50- 3.35 3.40- 4.25  4.30 – 5.15 5.20  - 6.5  6.10 – 6.55 

عقوبات عام ) م.م  االحد

 خالد علي(

مدني) م.م  

عبدالرحمن 

 ابراهيم(

Eقانون اداري) ا.م.د  م.م زينب قتيبة

 منتصر علوان(

 

عقوبات عام ) م.م  االثنين

 خالد علي(

مدني) م.م  

عبدالرحمن 

 ابراهيم(

Eقانون اداري) ا.م.د  م.م زينب قتيبة

 منتصر علوان(

 

قانون تجاري) م.م  الثالثاء

 عبدهللا(مصطفى 

احوال شخصية 

ومواريث)ا.م.د 

 بكر عباس(

مدني) م.م  

عبدالرحمن 

 ابراهيم(

نظم سياسية) م.م  

 حمزة ثعبان(

احوال شخصية  االربعاء

ومواريث)ا.م.د بكر 

 عباس(

مدني) م.م  

عبدالرحمن 

 ابراهيم(

قانون اداري) ا.م.د  

 منتصر علوان(

مالية عامة) م.م عمار 

 ياسين(

تجاري) م.م قانون  الخميس

 مصطفى عبدهللا(

احوال شخصية  

ومواريث)ا.م.د 

 بكر عباس(

عقوبات عام ) م.م 

 خالد علي(

مالية عامة) م.م عمار  

 ياسين(



 الفصل الثاني /جدول الدروس االسبوعي االلكتروني / المرحلة الثالثة / الدراسة المسائية

 

ايام 

 االسبوع

2- 2.45 2.50- 3.35 3.40- 4.25  4.30 – 5.15 5.20  - 6.5  6.10 – 6.55 

عقوبات خاص) م.  االحد

 صفاء حسن(

دولي عام )م. 

 جبار محمد(

مرافعات واثبات ) د  

 برهان(

عقود مسماة) د  

 وضاح غسان(

عقوبات خاص) م.  االثنين

 صفاء حسن(

دولي عام )م. جبار  

 محمد(

عقود مسماة) د   

 وضاح غسان(

قضاء اداري) م.م  الثالثاء

 ثعبان(حمزة 

دولي عام )م. جبار  

 محمد(

مرافعات واثبات ) د 

 برهان(

عقود مسماة) د  

 وضاح غسان(

اصول محاكمات  االربعاء

جزائية) ا.م.د 

 عبدالرزاق طالل(

عقوبات خاص) م.  

 صفاء حسن(

اصول بحث) د سالم  

 جاسم(

 

اصول محاكمات  الخميس

جزائية) ا.م.د 

 عبدالرزاق طالل(

م.م شركات تجارية )  

 مصطفى عبدهللا(

مرافعات واثبات ) د  

 برهان(

قضاء اداري) م.م 

 حمزة ثعبان(

 

 



 الفصل الثاني /جدول الدروس االسبوعي االلكتروني / المرحلة الرابعة / الدراسة المسائية

 

 6.55 – 6.10  6.5 -  5.20 5.15 – 4.30  4.25 -3.40 3.35 -2.50 2.45 -2 ايام االسبوع

د  عينية ) االحد

 برهان(

اصول فقه) م.م  

 ابراهيم طه(

منظمات 

دولية)م.م حمزة 

 ثعبان(

دولي خاص )د 

 وضاح غسان(

 

عينية ) د  االثنين

 برهان(

اصول فقه) م.م  

 ابراهيم طه(

دولي خاص )د  

 وضاح غسان(

 

عينية ) د  الثالثاء

 برهان(

دولي خاص )د 

 وضاح غسان(

منظمات  

دولية)م.م حمزة 

 ثعبان(

) م.م خالد طب عدلي 

 علي (

 

اوراق تجارية  االربعاء

) م.م 

عبدالرحمن 

 ابراهيم (

عمل وضمان ) م.م  

 مصطفى عبدهللا(

تحقيق جنائي) م.م  

 نجاح ابراهيم(

دولي انساني ) م.م 

 باسم غناوي(

اوراق تجارية  الخميس

) م.م 

عبدالرحمن 

 ابراهيم (

عمل وضمان )  تنفيذ) م.م نور احمد( 

م.م مصطفى 

 عبدهللا(

  

 


