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 الدراسات األولية
 السنة األولى

 المادة اسم التدريسي الساعة اليوم

 قانون دستوري أ.د. مها بهجت يونس م ::60 السبت

 Eقواعد  م.م. زينة رجب حسين م ::70 السبت

 إدارة عامة خليل ابراهيم م.د. رباب م ::00 السبت

 اجتماع قانوني أ.م.د. فراس عبد المنعم عبد هللا م ::00 االحد

 Eمدخل قانون  اول/ تحميل م.م. زينة رجب حسين م ::70 االحد

 حاسوب م.م. زيد منذر جواد م ::00 االحد

 أ.م.د. هيفاء مزهر فلحي م ::70 االثنين
 

 شريعة

 التربية البدنية أ.م. حازم دمحم علي م ::00 االثنين

 مدخل قانون م.د. عامر غانم علوان م ::70 الثالثاء

 تاريخ قانون م.د. اندلس حامد عبد م ::00 الثالثاء

 القانون الدبلوماسي ثامر محمود م.د. هبة م ::70 االربعاء

 مدخل لدراسة القانون م.د. عماد خضير عالوي م ::00 االربعاء

 علم االجرام م. سحر فؤاد مجيد م ::00 عاءاالرب

 السنة الثانية
 المادة اسم التدريسي الساعة اليوم

 رعاية أحداث أ.م.د. االء ناصر حسين م ::00 السبت

 مالية عامة أ.د. بان صالح عبد القادر م ::70 السبت

 قانون اداري أ.م.د. وليد مرزة حمزة م ::00 السبت

 حاسوب ينة رجب حسينم.م. ز م ::0:0 السبت

 Eدستور  م.م. ايثار حسين جواد م ::70 األحد

 نظم سياسية م.م. ختام حمادي محمود م ::00 األحد

 قانون اداري م.د. رباب خليل ابراهيم م ::0:0 األحد

 قانون مدني أ.د. جليل حسن بشات م ::70 األثنين

 مدنيقانون  أ.د. حسين عبد هللا عبد الرضا م ::00 األثنين

 Eقواعد  م.م. زيد منذر جواد م ::00 األثنين

 االحوال الشخصية علي ابراهيمأ.م.د. حارث  م ::70 الثالثاء

 سوق المال م.د. عامر غانم علوان م ::00 الثالثاء



 المالية العامة أ.م.د. عمار فوزي م ::0:0 الثالثاء

 ات عامعقوب أ.م.د. فراس عبد المنعم عبد هللا م ::70 األربعاء

 عقوبات عام أ.م.د. االء ناصر حسين م ::00 األربعاء

 الجرائم الدولية أ.د. هادي نعيم المالكي م ::0:0 األربعاء

 السنة الثالثة
 المادة اسم التدريسي الساعة اليوم

 قانون العمل والضمان أ.م.د. صبا نعمان رشيد م ::00 السبت

 عقوبات خاص أ.م.د. سامر سعدون عبود م ::70 السبت

 قانون بحري وجوي م.م. علي جمعة عبد م ::00 السبت

 العقود المسماة أ.د. حيدر فليح حسن م ::70 االحد

 تجاري أ.م.د. خالص نافع امين م ::00 االحد

 عقوبات خاص أ.م.د. قائد هادي دهش م ::00 االثنين

 قانون دولي انساني أ.م.د. محمود خليل جعفر م ::60 االثنين

 تطبيقات قضائية م.د. رباب خليل ابراهيم م ::70 الثنينا

 القانون الدولي العام أ.م.د. حسام عبد األمير م ::00 الثالثاء

 قانون دولي عام م.د. نبراس ابراهيم مسلم م ::70 الثالثاء

 International law م.د. نبراس ابراهيم مسلم م ::00 الثالثاء

 الحكومة االلكترونية مادي محمودم.م. ختام ح م ::00 االربعاء

 قضاء اداري أ.م.د. رشا جعفر دمحم م ::00 االربعاء

 السنة الرابعة
 المادة اسم التدريسي الساعة اليوم

 أ.م.د. لمى عبد الباقي محمود م ::70 السبت
 

 منظمات دولية

 قانون دولي خاص أ.م.د. مصطفى سالم عبد م ::00 السبت

 أصول المحاكمات الجزائية الشمري عبد هللا أ.م.د. كاظم  م ::0:0 السبت

 E أ.م.د. قائد هادي دهش م ::70 األحد

 م. سحر فؤاد مجيد م ::00 األحد
 
 

 جرائم ارهابية

 م.م. جليلة غضبان عودة م ::0:0 األحد
 

 العيادة القانونية

 اوراق تجارية أ.م.د. اكرم دمحم حسين م ::70 االثنين

 أ.د. حميد سلطان علي م ::00 االثنين
 

 اصول فقه

 قانون المحاماة أ.م.د. عمار فوزي م ::0:0 االثنين

 م.د. ندى عبد الكاظم حسين م ::70 الثالثاء
 

 عينية

 التحكيم التجاري م.د. اندلس حامد عبد م ::00 الثالثاء

 م.م. سرى دمحم هوبي م ::00 االربعاء
 

 مرافعات مدنية



 . هدى فائق عبد الرحمنم.م م ::00 االربعاء
 

 اصول بحث

 

 

 

 الدراسات العليا
 فرع القانون العام

 
 المادة المرحلة اسم التدريسي الساعة اليوم

 قانون دستوري ماجستير أ.د. مها بهجت يونس م ::00 االحد

 أ.د. دمحم علوم دمحم م ::70 االثنين

 
 مالية عامة ماجستير

 سمنار ماجستير بد القادرأ.د. بان صالح ع م ::70 الثالثاء

 E ماجستير أ.م.د. صبا نعمان رشيد م ::00 االربعاء

 م ::70 الخميس
 أ.م.د. وليد مرزة حمزة

 قانون اداري ماجستير 

 قانون اداري دبلوم م ::00 الخميس

 قضاء اداري ماجستير أ.م.د. رشا جعفر دمحم م ::70 السبت

 فرع القانون الخاص
 

 المادة المرحلة التدريسي اسم الساعة اليوم

 القانون الدولي الخاص ماجستير أ.د. حسين عبد هللا عبد الرضا م ::70 االحد

 أ.د. حيدر فليح حسن م ::70 االثنين
 

 قانون مدني ماجستير

 قانون تجاري ماجستير أ.م.د. اكرم دمحم حسين م ::00 الثالثاء

 أ.م.د. حارث علي ابراهيم م ::70 االربعاء
 

 الشريعة االسالمية ستيرماج

 فرع القانون الجنائي
 

 المادة المرحلة اسم التدريسي الساعة اليوم

أ.م.د. فراس عبد المنعم عبد  م ::70 االحد
 هللا

 علم االجرام المعاصر ماجستير

 فلسفة القانون دكتوراه م ::00 االحد

 باتقانون العقو ماجستير أ.م.د. سامر سعدون عبود م ::00 االثنين

 م ::60 االثنين

 الشمريعبد هللا أ.م.د. كاظم 

 التحقيق في جرائم الفساد دبلوم

 سمنار ماجستير م ::70 االثنين

 فقه جنائي اسالمي دكتوراه م ::00 االثنين

 م ::00 االربعاء
 أ.م.د. قائد هادي دهش

 لغة انكليزية ماجستير

 لغة انكليزية دكتوراه م ::00 االربعاء

 قانون الدوليفرع ال
 

 المادة المرحلة اسم التدريسي الساعة اليوم

 أ.م.د. لمى عبد الباقي محمود م ::70 األحد
 

 منظمات ماجستير



 الجنائيالقانون الدولي  ماجستير أ.م.د. حسام عبد األمير م ::00 األحد

 قانون دولي خاص ماجستير أ.م.د. مصطفى سالم عبد م ::70 االثنين

 اإلنكليزيةالقانون الدولي باللغة  ماجستير أ.د. هادي نعيم المالكي م ::00 االثنين

 سمنار ماجستير م.د. نبراس ابراهيم مسلم م ::00 الثالثاء

 العامالقانون الدولي  ماجستير أ.م.د. محمود خليل جعفر م ::70 الثالثاء

 

 

 


