
جدول الدروس االلكترونیة للعام الدراسي 2020 / 2021  - كلیة القانون والعلوم السیاسیة  
قسم القانون / الدراسة الصباحیة / المرحلة االولى

رمز الصفاسم االستاذالمادةالوقتالیوم
Ulpczukم.م. سماح جعفر موسىتاریخ قانون وحمورابي8.30 - 9.15األحد

10.05 - 9.20
e7lwqubا.د. خلیفة ابراھیم عودة اجرام وعقاب10.10 - 10.55
h7rctviم.م عدنان یونس مخیبرمدخل لدراسة الشریعة11.00 - 11.45
ــــخ قانون وحمورا 11.50 - 12.35 Ulpczukم.م. سماح جعفر موسىتار
rr4po3gم.د. یسرى أحمد فاضلالحاسوب12.40 - 1.25

8.30 - 9.15االثنین
7yaaltuأ.م.د. بالسم عدنان عبدهللالقانون الدستوري9.20 - 10.05

10.55 - 10.10
7fpvlx7أ.م.د. أحمد فاضل حسینمدخل قانون11.00 - 11.45
12.35 - 11.50
qatzfu2أ.م. عبد الباسط عبد الرحیمحقوق االنسان12.40 - 1.25

7yaaltuأ.م.د. بالسم عدنان عبدهللالقانون الدستوري8.30 - 9.15الثالثاء
10.05 - 9.20

7fpvlx7أ.م.د. أحمد فاضل حسینمدخل قانون10.10 - 10.55
11.45 - 11.00
qh7ygraم.م. زینب قتیبة عبد علياللغة االنكلیزیة11.50 - 12.35
h7rctviم.م عدنان یونس مخیبرمدخل لدراسة الشریعة12.40 - 1.25

8.30 - 9.15االربعاء
rr4po3gم.د. یسرى أحمد فاضلالحاسوب9.20 - 10.05

e7lwqubا.د. خلیفة ابراھیم عودة اجرام وعقاب10.10 - 10.55
7fpvlx7أ.م.د. أحمد فاضل حسینمدخل قانون11.00 - 11.45
12.35 - 11.50
qatzfu2أ.م. عبد الباسط عبد الرحیمحقوق االنسان12.40 - 1.25

8.30 - 9.15الخمیس
qh7ygraم.م. زینب قتیبة عبد علياللغة االنكلیزیة9.20 - 10.05

10.55 - 10.10
لم یحدد المحاضر لغایة اآلناللغة العربیة11.00 - 11.45
7yaaltuأ.م.د. بالسم عدنان عبدهللالقانون الدستوري11.50 - 12.35
1.25 - 12.40



جدول الدروس االلكترونیة للعام الدراسي 2020 / 2021  - كلیة القانون والعلوم السیاسیة  
ارا من 12/6قسم القانون / الدراسة الصباحیة / المرحلة الثانیة اعت

رمز الصفاسم االستاذالمادةالوقتالیوم
vf5bxzvم.م. محمود عادل محمودمدني (التزامات)8.30 - 9.15األحد

4a643bkأ.م.د. بكر عباس عليأحوال شخصیة ومواریث9.20 - 10.05
10.55 - 10.10
wtqsbx3م.م. نجاح ابراھیم سبعقانون العقوبات11.00 - 11.45
vhsebk6م.م. مصطفى تركي حومدالقانون التجاري11.50 - 12.35
1.25 - 12.40

vf5bxzvم.م. محمود عادل محمودمدني (التزامات)8.30 - 9.15االثنین
10.05 - 9.20

qp4xrrأ.م.د. منتصر علوان كریمالقانون اإلداري10.10 - 10.55
wtqsbx3م.م. نجاح ابراھیم سبعقانون العقوبات11.00 - 11.45
4a643bkأ.م.د. بكر عباس عليأحوال شخصیة ومواریث11.50 - 12.35
tvz5vhpم.م. عمار یاسین كاظمعلم المالیة والتشریع المالي12.40 - 1.25

vf5bxzvم.م. محمود عادل محمودمدني (التزامات)8.30 - 9.15الثالثاء
10.05 - 9.20

10.55 - 10.10
qp4xrrأ.م.د. منتصر علوان كریمالقانون اإلداري11.00 - 11.45
llw6t3jأ.م. ندى محمد ھندياللغة االنكلیزیة11.50 - 12.35
zkm4ispم.م. عال سامح لطفينظم سیاسیة12.40 - 1.25

8.30 - 9.15االربعاء
4a643bkأ.م.د. بكر عباس عليأحوال شخصیة ومواریث9.20 - 10.05

qp4xrrأ.م.د. منتصر علوان كریمالقانون اإلداري10.10 - 10.55
11.45 - 11.00
vhsebk6م.م. مصطفى تركي حومدالقانون التجاري11.50 - 12.35
1.25 - 12.40

vf5bxzvم.م. محمود عادل محمودمدني (التزامات)8.30 - 9.15الخمیس
10.05 - 9.20

llw6t3jأ.م. ندى محمد ھندياللغة االنكلیزیة10.10 - 10.55
wtqsbx3م.م. نجاح ابراھیم سبعقانون العقوبات11.00 - 11.45
12.35 - 11.50
tvz5vhpم.م. عمار یاسین كاظمعلم المالیة والتشریع المالي12.40 - 1.25





جدول الدروس االلكترونیة للعام الدراسي 2020 / 2021  - كلیة القانون والعلوم السیاسیة  
ارا من 12/6قسم القانون / الدراسة الصباحیة / المرحلة الثالثة اعت

رمز الصفاسم االستاذالمادةالوقتالیوم
8.30 - 9.15األحد

upvzuzgم. صفاء حسن نصیفعقوبات خاص9.20 - 10.05
hr6m7v3م.د. حسام عبد اللطیف محيمرافعات وإثبات10.10 - 10.55
11.45 - 11.00
mymuw2dم.م. باسم غناوي علوانالقانون الدولي العام11.50 - 12.35
5sau5inم.د. حیدر نجیب أحمدالقضاء اإلداري12.40 - 1.25

8.30 - 9.15االثنین
mymuw2dم.م. باسم غناوي علوانالقانون الدولي العام9.20 - 10.05

10.55 - 10.10
11.45 - 11.00
6lytpglم.م. صخر أحمد نصیفعقود مسماة11.50 - 12.35
o23xi2zم.م. زھراء عبد المنعم عبدهللاشركات تجاریة12.40 - 1.25

8.30 - 9.15الثالثاء
hr6m7v3م.د. حسام عبد اللطیف محيمرافعات وإثبات9.20 - 10.05

10.55 - 10.10
upvzuzgم. صفاء حسن نصیفعقوبات خاص11.00 - 11.45
iqj47w2أ.م.د. سالم جاسم عبدهللاصول بحث قانوني11.50 - 12.35
u523lmpأ.م.د. عبد الرزاق طالل جاسماصول محاكمات جزائیة12.40 - 1.25

8.30 - 9.15االربعاء
mymuw2dم.م. باسم غناوي علوانالقانون الدولي العام9.20 - 10.05

10.55 - 10.10
11.45 - 11.00
6lytpglم.م. صخر أحمد نصیفعقود مسماة11.50 - 12.35
u523lmpأ.م.د. عبد الرزاق طالل جاسماصول محاكمات جزائیة12.40 - 1.25



6lytpglم.م. صخر أحمد نصیفعقود مسماة8.30 - 9.15الخمیس
upvzuzgم.م. صفاء حسن نصیفعقوبات خاص9.20 - 10.05

hr6m7v3م.د. حسام عبد اللطیف محيمرافعات وإثبات10.10 - 10.55
11.45 - 11.00
5sau5inم.د. حیدر نجیب أحمدالقضاء اإلداري11.50 - 12.35
1.25 - 12.40







جدول الدروس االلكترونیة للعام الدراسي 2020 / 2021  - كلیة القانون والعلوم السیاسیة  
ارا من 12/6قسم القانون / الدراسة الصباحیة / المرحلة الرابعة اعت

رمز الصفاسم االستاذالمادةالوقتالیوم
p32uehjم.م. مؤید مجیدمنظمات دولیة8.30 - 9.15األحد

10.05 - 9.20
vi2fdteم. شھالء سلیمان محمدعمل وضمان10.10 - 10.55
gietm3iم. محمد حامدحقوق عینیة11.00 - 11.45
myw372pأ.م.د. بكر عباس علياصول فقھ11.50 - 12.35
1.25 - 12.40

8.30 - 9.15االثنین
ub54urdأ.م.د. رغد عبد األمیردولي خاص9.20 - 10.05

nnccemcم.د. عمر أحمد حسینالقانون الدولي اإلنساني10.10 - 10.55
gietm3iم. محمد حامدحقوق عینیة11.00 - 11.45
Vanut2eم. صفاء حسن نصیفطب عدلي11.50 - 12.35
صف خاص لكل مشرفبحث التخرج12.40 - 1.25

myw372pأ.م.د. أبكر عباس علياصول فقھ8.30 - 9.15الثالثاء
10.05 - 9.20

ub54urdأ.م.د. رغد عبد األمیردولي خاص10.10 - 10.55
11.45 - 11.00
p32uehjم.م. مؤید مجیدمنظمات دولیة11.50 - 12.35
3cov3yaم.م. قیس جاسم محمدتحقیق جنائي12.40 - 1.25

8.30 - 9.15االربعاء
p32uehjم.م. مؤید مجیدمنظمات دولیة9.20 - 10.05

10.55 - 10.10
ub54urdأ.م.د. رغد عبد األمیردولي خاص11.00 - 11.45
a3lyvcpم. فادیة محمد إسماعیلأوراق تجاریة11.50 - 12.35
gietm3iم. محمد حامدحقوق عینیة12.40 - 1.25



8.30 - 9.15الخمیس
ofm5u4bم.م. عدنان یونس تنفیذ9.20 - 10.05

10.55 - 10.10
vi2fdteم. شھالء سلیمان محمدعمل وضمان11.00 - 11.45
a3lyvcpم. فادیة محمد إسماعیلأوراق تجاریة11.50 - 12.35
1.25 - 12.40
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