
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جامعة دٌالى

 كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة / لسم المانون

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعً / الدراسة المسائٌة

 0202-0202للعام الدراسً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول الدروس االسبوعً/ المرحلة االولى / الدراسة المسائٌة/ اعتبارا من

 الشعبة/ج الشعبة /ب الشعبة /أ الولت الٌوم

 االحد
 

 تارٌخ لانون وحمورابً مدخل شرٌعة حاسوب 323،-03،2

 مدخل شرٌعة حاسوب تارٌخ لانون وحمورابً 302-533،

تارٌخ لانون   5322-5333
 وحمورابً

 اجرام وعماب

 حاسوب اجرام وعماب مدخل شرٌعة 3353 -3

   اجرام وعماب 3332-53،3

5352- 5303    

 

 الشعبة/ج الشعبة /ب الشعبة /أ الولت الٌوم

 االثنٌن
 

 مدخل لانون انكلٌزي دستوري 323،-03،2

 انكلٌزي دستوري حموق االنسان 302-533،

 دستوري حموق االنسان مدخل لانون 5322-5333

 حموق االنسان مدخل لانون انكلٌزي 3353 -3

3332-53،3    

5352- 5303    

 

 الشعبة/ج الشعبة /ب الشعبة /أ الولت الٌوم

 
 

 الثالثاء
 

 المانون الدستوري مدخل لانون مدخل شرٌعة 323،-03،2

 مدخل لانون عربً المانون الدستوري 302-533،

  مدخل شرٌعة عربً 5322-5333

 مدخل شرٌعة المانون الدستوري مدخل لانون 3353 -3

 عربً   3332-53،3

5352- 5303    

 

 الشعبة/ج الشعبة /ب الشعبة /أ الولت الٌوم

 
 

 االربعاء

 انكلٌزي   323،-03،2

 اجرام وعماب انكلٌزي حموق االنسان 302-533،

  حموق االنسان اجرام وعماب 5322-5333

 حموق االنسان اجرام وعماب انكلٌزي 3353 -3

3332-53،3    

5352- 5303    

 

 الشعبة/ج الشعبة /ب الشعبة /أ الولت الٌوم

 
 

 الخمٌس
 

 مدخل لانون المانون الدستوري تارٌخ لانون وحمورابً 323،-03،2

تارٌخ لانون  حاسوب 302-533،
 وحمورابً

 المانون الدستوري

 تارٌخ لانون وحمورابً حاسوب مدخل لانون 5322-5333

 حاسوب مدخل لانون المانون الدستوري 3353 -3

3332-53،3    

5352- 5303    

 

 



 

 

 جدول الدروس االسبوعً للمرحلة الثانٌة / الدراسة المسائٌة / اعتبارا من

 الشعبة /ب الشعبة /أ الولت الٌوم

 
 
 
 االحد
 

 مدنً)التزامات( احوال شخصٌة وموارٌث 323،-03،2

 احوال شخصٌة وموارٌث مالٌة 302-533،

المسم لانون العموبات)  5322-5333
 العام(

 لانون اداري

 لانون العموبات) المسم العام( لانون اداري 3353 -3

 مالٌة مدنً)التزامات( 3332-53،3

5352- 5303   

 الشعبة /ب الشعبة /أ الولت الٌوم

 
 
 

 االثنٌن
 

 لانون العموبات) المسم العام( مدنً)التزامات( 323،-03،2

 لانون اداري احوال شخصٌة وموارٌث 302-533،

لانون العموبات) المسم  5322-5333
 العام(

 احوال شخصٌة وموارٌث

 مدنً)التزامات( لانون اداري 3353 -3

3332-53،3   

5352- 5303   

   

 الشعبة /ب الشعبة /أ الولت الٌوم

 
 

 الثالثاء
 
 

 المانون التجاري مدنً)التزامات( 323،-03،2

 اللغة االنكلٌزٌة التجاريالمانون  302-533،

 مدنً)التزامات( اللغة االنكلٌزٌة 5322-5333

3- 3353   

3332-53،3   

 الشعبة /ب الشعبة /أ الولت الٌوم

 
 
 
 

 االربعاء

 احوال شخصٌة وموارٌث مالٌة 323،-03،2

لانون العموبات) المسم  302-533،
 العام(

 المانون االداري

 مالٌة شخصٌة وموارٌثاحوال  5322-5333

 لانون العموبات) المسم العام( المانون االداري 3353 -3

3332-53،3   

5352- 5303   

 الشعبة /ب الشعبة /أ الولت الٌوم

 
 
 

 الخمٌس
 

 االنكلٌزي مدنً)التزامات( 323،-03،2

 نظم سٌاسٌة المانون التجاري 302-533،

 مدنً)التزامات( االنكلٌزي 5322-5333

 المانون التجاري نظم سٌاسٌة 3353 -3

3332-53،3   

5352- 5303   

   

 

 

 



 

 

 جدول المرحلة الثالثة/ الدراسة المسائٌة اعتبارا من 

 الشعبة /ج الشعبة /ب الشعبة /أ الولت الٌوم

 
 
 االحد
 
 
 

 المانون الدولً العام اصول بحث عموبات خاص 323،-03،2

 اصول بحث عموبات خاص المانون الدولً العام 302-533،

 عموبات خاص المانون الدولً العام اصول بحث 5322-5333

3- 3353    

3332-53،3    

5352- 5303    

 الشعبة /ج الشعبة /ب الشعبة /أ الولت 

 
 
 

 االثنٌن
 

مرافعات واثبات ولانون  323،-03،2
 محاماة

 الدولً العامالمانون  عمود مسماة

مرافعات واثبات ولانون  المانون الدولً العام 302-533،
 محاماة

 عمود مسماة

مرافعات واثبات ولانون  شركات تجارٌة عمود مسماة 5322-5333
 محاماة

  المانون الدولً العام شركات تجارٌة 3353 -3

 شركات تجارٌة   3332-53،3

5352- 5303    

 الشعبة /ج الشعبة /ب الشعبة /أ الولت 

 
 
 
 

 الثالثاء

مرافعات واثبات ولانون  عموبات خاص 323،-03،2
 محاماة

 

 لضاء اداري عموبات خاص اصول محاكمات جزائٌة 302-533،

 عموبات خاص اصول محاكمات جزائٌة  5322-5333

مرافعات واثبات ولانون  3353 -3
 محاماة

 اصول محاكمات جزائٌة لضاء اداري

  لضاء اداري 3332-53،3
 

مرافعات واثبات ولانون 
 محاماة

5352- 5303    

 الشعبة /ج الشعبة /ب الشعبة /أ الولت 

 
 
 

 االربعاء
 

 عموبات خاص عمود مسماة المانون الدولً العام 323،-03،2

  المانون الدولً العام  302-533،

 المانون الدولً العام  عمود مسماة 5322-5333

  عموبات خاص  3353 -3

 عمود مسماة  عموبات خاص 3332-53،3

5352- 5303    

 الشعبة /ج الشعبة /ب الشعبة /أ الولت 

 
 
 
 

 الخمٌس

مرافعات واثبات ولانون  323،-03،2
 محاماة

 عمود مسماة 

مرافعات واثبات ولانون  اصول محاكمات جزائٌة 302-533،
 محاماة

 

مرافعات واثبات ولانون  اصول محاكمات جزائٌة لضاء اداري 5322-5333
 محاماة

 اصول محاكمات جزائٌة لضاء اداري عمود مسماة 3353 -3

 لضاء اداري عمود مسماة  3332-53،3

5352- 5303    



 

 

 

 

 جدول المرحلة الرابعة / الدراسة المسائٌة / اعتبارا من 

 الشعبة /ج الشعبة /ب الشعبة /أ الولت الٌوم

 
 االحد
 
 
 

 منظمات دولٌة حموق عٌنٌة المانون الدولً الخاص 323،-03،2

  المانون الدولً الخاص  302-533،

 المانون الدولً الخاص اوراق تجارٌة منظمات دولٌة 5322-5333

 اوراق تجارٌة  حموق عٌنٌة 3353 -3

  منظمات دولٌة  3332-53،3

 حموق عٌنٌة  اوراق تجارٌة 5303 -5352

 الشعبة /ج الشعبة /ب الشعبة /أ الولت الٌوم

 
 
 
 

 االثنٌن

المانون الدولً  323،-03،2
 االنسانً

  اصول فمه

 المانون الدولً االنسانً عمل وضمان اصول فمه 302-533،

 اصول فمه  عمل وضمان 5322-5333

 عمل وضمان المانون الدولً االنسانً المانون الدولً الخاص 3353 -3

  المانون الدولً الخاص  3332-53،3

 المانون الدولً الخاص   5303 -5352

 الشعبة /ج الشعبة /ب الشعبة /أ الولت الٌوم

 
 الثالثاء

 تنفٌذ منظمات دولٌة  323،-03،2

  تنفٌذ حموق عٌنٌة 302-533،

 منظمات دولٌة حموق عٌنٌة تنفٌذ 5322-5333

 عٌنٌةحموق   منظمات دولٌة 3353 -3

 بحث تخرج بحث تخرج بحث تخرج 3332-53،3

 الشعبة /ج الشعبة /ب الشعبة /أ الولت الٌوم

 
 

 االربعاء
 
 

 المانون الدولً الخاص العمل والضمان اوراق تجارٌة 323،-03،2

  اوراق تجارٌة العمل والضمان 302-533،

 اوراق تجارٌة  المانون الدولً الخاص 5322-5333

 العمل والضمان المانون الدولً الخاص  3353 -3

3332-53،3    

5352- 5303    

 الشعبة /ج الشعبة /ب الشعبة /أ الولت الٌوم

 
 
 

 الخمٌس
 

 اصول فمه طب عدلً تحمٌك جنائً 323،-03،2

  اصول فمه حموق عٌنٌة 302-533،

 تحمٌك جنائً حموق عٌنٌة طب عدلً 5322-5333

 طب عدلً تحمٌك جنائً اصول فمه 3353 -3

3332-53،3    

 حموق عٌنٌة   5303 -5352
 

 

 



 

 

 


