
2021 /10/ 11 تاريخ من اعتبارا/  الصباحية الدراسة/  القانون قسم/  الرابعة المرحلة جدول

المادة تدريسي( ج ) الشعبةالمادة تدريسي( ب ) الشعبةالمادة تدريسي( أ ) الشعبةالوقتاليوم
محمد فادية. متجارية اوراقاالمير عبد رغد د.م.أخاص دوليحامد محمد. معينية حقوق9:15     –  8:30
محمد فادية. متجارية اوراقاالمير عبد رغد د.م.أخاص دوليحامد محمد. معينية حقوق10:5     –  9:20

حامد محمد. معينية حقوقمحمد فادية. متجارية اوراقاالمير عبد رغد د.م.أخاص دولي10:55   – 10:10
حامد محمد. معينية حقوقمحمد فادية. متجارية اوراقاالمير عبد رغد د.م.أخاص دولي11:00   - 11:45

االمير عبد رغد د.م.أ خاص دوليحامد محمد. معينية حقوقمحمد فادية. متجارية اوراق 12:35   - 11:50
محمد فادية. متجارية اوراق   1:25  -  12:40

حامد محمد. معينية حقوقاالمير عبد رغد د.م.أ خاص دولي9:15     –  8:30
االمير عبد رغد د.م.أ خاص دوليحامد محمد. معينية حقوق10:5     –  9:20

االمير عبد رغد د.م.أخاص دوليحامد محمد. معينية حقوق10:55   – 10:10
حامد محمد. معينية حقوقاالمير عبد رغد د.م.أخاص دولي11:00 -   11:45
11:50 -   12:35 
12:40  -  1:25   

علي عباس بكر د.م.االفقه أصولحميد مجيد مؤيد م.ماإلنساني الدوليمحمد سليمان شهالء. م والضمان العمل 9:15     –  8:30
حميد مجيد مؤيد م.ماإلنساني الدوليعلي عباس بكر د.م.االفقه أصول10:5     –  9:20

محمد سليمان شهالء. م والضمان العمل 10:55   – 10:10
محمد سليمان شهالء. م والضمان العمل علي عباس بكر د.م.االفقه أصولحميد مجيد مؤيد م.ماإلنساني الدولي11:00 -   11:45
11:50 -   12:35 
12:40  -  1:25   

 يونس عدنان م.مالتنفيذمحمد سليمان شهالء. م والضمان العمل حميد مجيد مؤيد م.مالدولية المنظمات9:15     –  8:30
محمد سليمان شهالء. م والضمان العمل حميد مجيد مؤيد م.مالدولية المنظماتعلي عباس بكر د.م.االفقه أصول10:5     –  9:20

علي عباس بكر د.م.االفقه أصول يونس عدنان م.مالتنفيذ10:55   – 10:10
حميد مجيد مؤيد م.مالدولية المنظمات يونس عدنان م.مالتنفيذمحمد سليمان شهالء. م والضمان العمل 11:00 -   11:45
علي عباس بكر د.م.االفقه أصول 12:35   - 11:50
12:40  -  1:25   

نصيف حسن صفاء. مالعدلي الطبكاظم فاضل اسراء م.مالجنائي التحقيقحميد مجيد مؤيد م.مالدولية المنظمات9:15     –  8:30
كاظم فاضل اسراء م.مالجنائي التحقيقحميد مجيد مؤيد م.مالدولية المنظماتنصيف حسن صفاء. مالعدلي الطب10:5     –  9:20

10:10 –   10:55
حميد مجيد مؤيد م.مالدولية المنظماتنصيف حسن صفاء. مالعدلي الطبكاظم فاضل اسراء م.مالجنائي التحقيق11:00 -   11:45
11:50 -   12:35 
12:40  -  1:25   
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