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

رمز الصفاسم االستاذالمادةالوقتالیوم
rbr2p6qم.م. نور أحمد إبراھیمتاریخ قانون وحمورابي2.30 - 3.15األحد

3ll6e5rم.م. زینب قتیبة عبد علياللغة االنكلیزیة3.20 - 4.05

fxqak4hم.م. ابراھیم طھمدخل لدراسة الشریعة4.10 - 4.55

wh2bcs2ا.د. خلیفة ابراھیم عودة اجرام وعقاب5.00 - 5.45
6.35 - 5.50

gg4futnأ.م.د. بالسم عدنان عبدهللالقانون الدستوري2.30 - 3.15االثنین
n4fqzd5أ.م.د. أحمد فاضل حسینمدخل قانون3.20 - 4.05
steldu2أ.م. عبد الباسط عبد الرحیمحقوق االنسان4.10 - 4.55
لم یحدد المحاضر لغایة اآلناللغة العربیة5.00 - 5.45
6.35 - 5.50

tysc5ywم.د. یسرى أحمد فاضلالحاسوب2.30 - 3.15الثالثاء
gg4futnأ.م.د. بالسم عدنان عبدهللالقانون الدستوري3.20 - 4.05
n4fqzd5أ.م.د. أحمد فاضل حسینمدخل قانون4.10 - 4.55
5.45 - 5.00
rbr2p6qم.م. نور أحمد إبراھیمتاریخ قانون وحمورابي5.50 - 6.35

tysc5ywم.د. یسرى أحمد فاضلالحاسوب2.30 - 3.15االربعاء
fxqak4hم.م. ابراھیم طھمدخل لدراسة الشریعة3.20 - 4.05
steldu2أ.م. عبد الباسط عبد الرحیمحقوق االنسان4.10 - 4.55
wh2bcs2ا.د. خلیفة ابراھیم عودة اجرام وعقاب5.00 - 5.45
6.35 - 5.50

3ll6e5rم.م. زینب قتیبة عبد علياللغة االنكلیزیة2.30 - 3.15الخمیس
4.05 - 3.20
gg4futnأ.م.د. بالسم عدنان عبدهللالقانون الدستوري4.10 - 4.55
n4fqzd5أ.م.د. أحمد فاضل حسینمدخل قانون5.00 - 5.45
6.35 - 5.50





جدول الدروس االلكترونیة للعام الدراسي 2020 / 2021  - كلیة القانون والعلوم السیاسیة  
ارا من 12/6, 12/13قسم القانون / الدراسة المسائیة / المرحلة الثانیة اعت

رمز الصفاسم االستاذالمادةالوقتالیوم
Uflcgxwم.م. عبد الرحمن ابراھیم عليمدني (التزامات)2.30 - 3.15األحد

V7ankiaأ.م.د. بكر عباس عليأحوال شخصیة ومواریث3.20 - 4.05

4.55 - 4.10
علم المالیة والتشریع 

kfghxl7م.م. مصطفى تركي حومدالمالي

tvydnt7م.م. خالد علي ثابتقانون العقوبات5.00 - 5.45
6.35 - 5.50

V7ankiaأ.م.د. بكر عباس عليأحوال شخصیة ومواریث2.30 - 3.15االثنین
Uflcgxwم.م. عبد الرحمن ابراھیم عليمدني (التزامات)3.20 - 4.05
afqbpf3م.م. زینب قتیبة عبداللغة االنكلیزیة4.10 - 4.55
tvydnt7م.م. خالد علي ثابتقانون العقوبات5.00 - 5.45
tqvvcc3أ.م.د. منتصر علوان كریمالقانون اإلداري5.50 - 6.35

tqvvcc3أ.م.د. منتصر علوان كریمالقانون اإلداري2.30 - 3.15الثالثاء
hr4tj2wم.م. مصطفى عبدهللا حمیدالقانون التجاري3.20 - 4.05
Uflcgxwم.م. عبد الرحمن ابراھیم عليمدني (التزامات)4.10 - 4.55
afqbpf3م.م. زینب قتیبة عبداللغة االنكلیزیة5.00 - 5.45
6.35 - 5.50

kfghxl7م.م. مصطفى تركي حومدعلم المالیة والتشریع المالي2.30 - 3.15االربعاء
V7ankiaأ.م.د. بكر عباس عليأحوال شخصیة ومواریث3.20 - 4.05
tvydnt7م.م. خالد علي ثابتقانون العقوبات4.10 - 4.55
tqvvcc3أ.م.د. منتصر علوان كریمالقانون اإلداري5.00 - 5.45
6.35 - 5.50

2.30 - 3.15الخمیس
hr4tj2wم.م. مصطفى عبدهللا حمیدالقانون التجاري3.20 - 4.05
jjzi2rgم.م. حمزة ثعبان عبدنظم سیاسیة4.10 - 4.55
Uflcgxwم.م. عبد الرحمن ابراھیم عليمدني (التزامات)5.00 - 5.45
6.35 - 5.50





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

رمز الصفاسم االستاذالمادةالوقتالیوم
2.30 - 3.15األحد

aocgunhأ.م.د. سالم جاسم عبدهللاصول بحث قانوني3.20 - 4.05
clmegvtم. صفاء حسن نصیفعقوبات خاص4.10 - 4.55
6x3rdyyم.د. حیدر نجیب أحمدالقضاء اإلداري5.00 - 5.45
6.35 - 5.50

jtcahb7م.د. وضاح غسان عبد القادرمرافعات وإثبات2.30 - 3.15االثنین
y3teiyvم.د. برھان مزھر محمدعقود مسماة3.20 - 4.05
h7elj3jم.م. اسراء فاضل كاظمالقانون الدولي العام4.10 - 4.55
hqz7m3zم.م. مصطفى عبدهللا حمیدشركات تجاریة5.00 - 5.45
6.35 - 5.50

clmegvtم. صفاء حسن نصیفعقوبات خاص2.30 - 3.15الثالثاء
h7elj3jم.م. اسراء فاضل كاظمالقانون الدولي العام3.20 - 4.05
jtcahb7م.د. وضاح غسان عبد القادرمرافعات وإثبات4.10 - 4.55
5.45 - 5.00
zruih4rأ.م.د. عبد الرزاق طالل جاسماصول محاكمات جزائیة5.50 - 6.35

h7elj3jم.م. اسراء فاضل كاظمالقانون الدولي العام2.30 - 3.15االربعاء
y3teiyvم.د. برھان مزھر محمدعقود مسماة3.20 - 4.05
4.55 - 4.10
zruih4rا.م.د. عبد الرزاق طالل جاسماصول محاكمات جزائیة5.00 - 5.45
6.35 - 5.50

jtcahb7م.د. وضاح غسان عبد القادرمرافعات وإثبات2.30 - 3.15الخمیس
clmegvtم. صفاء حسن نصیفعقوبات خاص3.20 - 4.05
y3teiyvم.د. برھان مزھر محمدعقود مسماة4.10 - 4.55
6x3rdyyم.د. حیدر نجیب أحمدالقضاء اإلداري5.00 - 5.45
6.35 - 5.50



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

اسم االستاذالمادةالوقتالیوم
م.د. وضاح غسان عبد القادردولي خاص2.30 - 3.15األحد

م.م. مؤید مجیدمنظمات دولیة3.20 - 4.05
م.د. برھان مزھر محمدحقوق عینیة4.10 - 4.55
م.م. عبد الرحمن ابراھیم عليأوراق تجاریة5.00 - 5.45
ج5.50 - 6.35 صف لكل مشرفحث التخ

م.م. حمزة ثعبان عبدالقانون الدولي اإلنساني2.30 - 3.15االثنین
م.د. وضاح غسان عبد القادردولي خاص3.20 - 4.05
م.م. ابراھیم طھاصول فقھ4.10 - 4.55
م. صفاء حسن نصیفطب عدلي5.00 - 5.45
6.35 - 5.50

م.د. برھان مزھر محمدحقوق عینیة2.30 - 3.15الثالثاء
م.م. نور احمد ابراھیمتنفیذ3.20 - 4.05
م.م. مؤید مجیدمنظمات دولیة4.10 - 4.55
5.45 - 5.00
6.35 - 5.50

م.م. عبد الرحمن ابراھیم عليأوراق تجاریة2.30 - 3.15االربعاء
م.م. نور احمد ابراھیمعمل وضمان3.20 - 4.05
م.د. وضاح غسان عبد القادردولي خاص4.10 - 4.55
5.45 - 5.00
6.35 - 5.50

م.د. برھان مزھر محمدحقوق عینیة2.30 - 3.15الخمیس
م.م. خالد علي ثابتتحقیق جنائي3.20 - 4.05
م.م. نور احمد ابراھیمعمل وضمان4.10 - 4.55
م.م. ابراھیم طھاصول فقھ5.00 - 5.45
6.35 - 5.50
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