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 جامعة بغداد

 كلية القانون

االلكترونيوحدة ابن سينا للتعليم   

 تقرير تفصيلي

 عن التعليم االلكتروني 

 في كلية القانون

 2019-2020 

 

 اشراف : أ.د. علي هادي

 عميد كلية القانون

 

 اعداد: م.م. زينة رجب حسين

 كترونيمسؤولة وحدة ابن سينا للتعليم االل
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 جامعة بغداد

 كلية القانون

االلكترونيوحدة ابن سينا للتعليم   

 

 االلكتروني تواصلالنسبة 

 لتدريسيين مع الطلبةل

 5/4/2020قبل وبعد تحديث 
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 جامعة بغداد

 كلية القانون

االلكترونيوحدة ابن سينا للتعليم   

 نسب مشاركة الطلبة في التعليم االلكتروني

 قبل وبعد التحديث
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 جامعة بغداد

 كلية القانون

االلكترونيوحدة ابن سينا للتعليم   

 الجداول التفصيلية للمواد وعدد الطلبة

  في الصفوف االلكترونية

 الدراسات االولية

Google Classroom 
 856: العدد الكلي للطلبة في جميع المراحل

 فرع القانون العام
 13عدد التدريسيين : 

 1عدد المحاضرين: 
 
 ت

 عدد الطلبة  المادة  المرحلة  نوع الدراسة  اسم التدريسي 

 34 قانون دستوري  االول  اولية  مها بهجت يونس أ.د.  1

2 
 أ.د. بان صالح عبد القادر 

 
 119 مالية عامة  الثانية اولية 

3 
 نعمان رشيد أ.م.د. صبا 

 
 166 قانون عمل وضمان  الثالث اولية 

 110 قانون اداري  الثاني اولية  أ.م.د. وليد مرزة حمزة  4

 أ.م.د. عمار فوزي كاظم 5
 98 مالية الثاني اولية 

 68 محاماة رابع/ اختيارية  اولية 

 168 قضاء اداري  ثالث اولية  جعفر  أ.م.د. رشا محمد 6

 طالب عادل أ.م.د. مصدق  7
 68 قانون دستوري  اول  اولية 

 /  قوانين نشر واعالم ثالث اولية 

 م.د. رباب خليل ابراهيم  8

 51 ادارة عامة  اول  اولية 

 168 تطبيقات قضائية  اختيارية /ثالث اولية 

 101 قانون اداري  ثاني اولية 
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 جامعة بغداد

 كلية القانون

االلكترونيوحدة ابن سينا للتعليم   

محاضر   / محمد  رافد م.د.  9
 خارجي 

 204 لغة عربية  ثاني اولية 

 م.م. هدى فائق عبد الرحمن  10
 
 

 160 اصول بحث  الرابع اولية 

 م.م. زينة رجب حسين  11
 E 199قواعد   االول  اولية 

 223 حاسوب  ثاني اولية 

12 
 

 زيد منذر جواد م.م. 
 

 145 حاسوب  اول  اولية 

 E 200قواعد   ثاني اولية 

13 
 م.م. ايثار حسين جواد 

 
 E 236دستور  ثاني اولية 

 م.م. ختام حمادي محمود  14
 178 نظم سياسية  ثاني اولية 

 اولية 
 

 35 الحكومة االلكترونية  اختيارية /ثالث

 فرع القانون الخاص
 16عدد التدريسيين :

 1المحاضرين: 
 
 ت

 عدد الطلبة  المادة  المرحلة  نوع الدراسة  اسم التدريسي 

1 
 أ.د. حميد سلطان علي 

 
 213 اصول فقه  رابع اولية 

 
2 

 188 قانون مدني الثاني اولية  جليل حسن بشات أ.د. 

 
3 

 207 قانون مدني ثاني اولية  أ.د. حسين عبد هللا عبد الرضا 

 183 العقود المسماة  ثالث اولية  أ.د. حيدر فليح حسن  4

 153 تجاري  ثالث اولية  أ.م.د. خالص نافع امين  5

 186 اوراق تجارية  رابع اولية  أ.م.د. اكرم محمد حسين  6

7 
 أ.م.د. حارث علي ابراهيم 

 
 191 االحوال الشخصية  الثاني اولية 

8 
 أ.م.د. هيفاء مزهر فلحي 

 
 191 شريعة  االول  اولية 

9 
 خضير عالوي م.د. عماد 

 
 97 مدخل لدراسة القانون  االول  اولية 
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 جامعة بغداد

 كلية القانون

االلكترونيوحدة ابن سينا للتعليم   

10 
 

 م.د. ندى عبد الكاظم حسين 
 

 191 عينية رابع اولية 

11 
 

 م.د. عامر غانم علوان 
 

 76 مدخل قانون  اول  اولية 

 45 سوق المال  اختيارية /ثاني اولية 

 م.د. اندلس حامد عبد  12
 205 تاريخ قانون االول  اولية 

 60 التحكيم التجاري  اختيارية  /رابع اولية 

13 

 
 م.م. علي جمعة عبد 

 
 

 56 وجوي  قانون بحري  اختيارية /ثالث اولية 

14 
 م.م. سرى محمد هوبي 

 
 191 مرافعات مدنية رابع اولية 

 فرع القانون الجنائي 
 7عدد التدريسيين: 

 1عدد المحاضرين: 

 
 
 ت

 الطلبة عدد  المادة  المرحلة  نوع الدراسة  اسم التدريسي 

 
1 

جاسم/   أ.د. احمد حسوني
 خارجي محاضر

 35 تحقيق جنائي رابع اولية 

 198 اصول محاكمات  رابع اولية  أ.م.د. كاظم عبد هللا الشمري  2

3 
   عبد المنعم عبد هللاأ.م.د. فراس  

 

 114 عقوبات عام  الثاني اولية 

 51 اجتماع قانوني  اول/ اختيارية اولية 

4 
 ناصر حسين أ.م.د. االء 

 

 113 عقوبات عام  الثاني اولية 

 63 رعاية احداث  ثاني/ اختيارية اولية 

 59 عقوبات خاص  ثالث اولية  أ.م.د. سامر سعدون عبود  5

 أ.م.د. قائد هادي دهش  6
 106 عقوبات خاص  ثالث اولية 

 E 150 رابع اولية 

7 
 م. سحر فؤاد مجيد 

 
 

 177 علم االجرام  االول  اولية 

 اولية 
  /الرابع

 اختيارية
 55 جرائم ارهابية 

8 
 م.م. جليلة غضبان عودة 

 
 

 148 العيادة القانونية رابع اولية 
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 جامعة بغداد

 كلية القانون

االلكترونيوحدة ابن سينا للتعليم   

 فرع القانون الدولي 
 7عدد التدريسيين: 

 عدد المحاضرين: صفر 
 

 
 ت

 عدد الطلبة  المادة  المرحلة  نوع الدراسة  اسم التدريسي 

1 
 أ.د. هادي نعيم المالكي 

 
 اولية 

 /الثاني
 اختيارية

 50 الجرائم الدولية 

2 
 أ.م.د. لمى عبد الباقي محمود 

 
 180 منظمات دولية  الرابع اولية 

 168 قانون دولي انساني ثالث اولية  خليل جعفر  أ.م.د. محمود 3

 108 قانون دولي عام  لثالثا اولية  أ.م.د. حسام عبد االمير خلف  4

 201 قانون دولي خاص  رابع اولية  أ.م.د. مصطفى سالم عبد  5

 م.د. نبراس ابراهيم مسلم  6
 61 قانون دولي عام  ثالث اولية 

 International law 161 ثالث اولية 

 
7 

 
 30 دبلوماسية  اختيارية /اول  اولية  ثامر محمود م.د. هبة
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 جامعة بغداد

 كلية القانون

االلكترونيوحدة ابن سينا للتعليم   

 

 الدراسات العليا
Google Classroom 

 79العدد الكلي 
 

 فرع القانون العام
 19العدد الكلي : ماجستير 

 
 
 ت

 عدد الطلبة  المادة  المرحلة  نوع الدراسة  اسم التدريسي 

 
1 

 19 قانون دستوري  ماجستير عليا أ.د. مها بهجت يونس 

2 
 أ.د. محمد علوم محمد 

 
 15 مالية عامة  ماجستير عليا

 
3 

 19 اصول بحث  ماجستير عليا أ.د. بان صالح عبد القادر 

4 
 نعمان رشيد أ.م.د. صبا 

 
 E 19 ماجستير عليا

 عليا أ.م.د. وليد مرزة حمزة  5
 19 قانون اداري  ماجستير  

 5 قانون اداري  دبلوم

 
6 

 19 قضاء اداري  ماجستير عليا جعفر  أ.م.د. رشا محمد

 فرع القانون الخاص
 13ماجستير :

 9دكتوراه: 
 
 ت

 عدد الطلبة  المادة  المرحلة  نوع الدراسة  اسم التدريسي 

 
1 

 11 الشريعة االسالمية  دكتوراه عليا علي   أ.د. حميد سلطان

 
2 

 13 القانون الدولي الخاص  ماجستير عليا أ.د. حسين عبد هللا عبد الرضا 
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 جامعة بغداد

 كلية القانون

االلكترونيوحدة ابن سينا للتعليم   

3 
 أ.د. حيدر فليح حسن 

 
 13 قانون مدني ماجستير عليا

 15 تجاري  دكتوراه عليا أ.م.د. خالص نافع امين  4

 
5 

 

 13 قانون تجاري  ماجستير عليا أ.م.د. اكرم محمد حسين 

 
6 

 

 أ.م.د. حارث علي ابراهيم 
 

 13 الشريعة االسالمية  ماجستير عليا

 محاضر  م.د. كاظم كريم علي/ 7

 ماجستير عليا
قانون مدني باللغة  

 االنكليزية
12 

 دكتوراه عليا
قانون مدني باللغة  

 االنكليزية
9 

 الجنائي فرع القانون 
 15ماجستير: 

 9دكتوراه: 

 
 
 ت

 عدد الطلبة  المادة  المرحلة  نوع الدراسة  اسم التدريسي 

1 
عبد    فخريالمتمرس أ.د. 

 الحديثي  الرزاق 
 عليا

 اصول محاكمات جزائية  ماجستير
21 

 اثبات جنائي دكتوراه

 أ.م.د. فراس عبد المنعم عبد هللا  2
 14 المعاصر علم االجرام  ماجستير عليا

 9 فلسفة القانون  دكتوراه عليا

 أ.م.د. كاظم عبد هللا الشمري  3
 14 سيمنار ماجستير عليا

 9 اسالمي  فقه جنائي دكتوراه عليا

 15 قانون العقوبات  ماجستير عليا أ.م.د. سامر سعدون عبود  4

 أ.م.د. قائد هادي دهش  5

 15 لغة انكليزية  ماجستير عليا

 9 لغة انكليزية  دكتوراه عليا
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 جامعة بغداد

 كلية القانون

االلكترونيوحدة ابن سينا للتعليم   

 فرع القانون الدولي 
 15ماجستير : 

 

 عدد الطلبة  المادة  المرحلة  نوع الدراسة  اسم التدريسي  ت

1 
 أ.د. هادي نعيم المالكي 

 
 ماجستير عليا

 قانون دولي باللغة  
 االنكليزية

13 

2 
 أ.م.د. لمى عبد الباقي محمود 

 
 12 دولية  منظمات ماجستير عليا

 15 القانون الدولي العام  ماجستير عليا أ.م.د. محمود خليل جعفر  3

 15 القانون الدولي الجنائي ماجستير عليا أ.م.د. حسام عبد االمير خلف  4

 12 قانون دولي خاص  ماجستير عليا أ.م.د. مصطفى سالم عبد  5

 11 سيمنار ماجستير عليا م.د. نبراس ابراهيم مسلم  6

 

 الدبلوم 

Google Classroom 

 4عدد الطلبة 

 ت
 اسم التدريسي 

 
 عدد الطلبة  المادة  المرحلة  نوع الدراسة 

 4 جرائم فساد  دبلوم عليا أ.م.د. كاظم عبد هللا الشمري  1

 4 قانون اداري  دبلوم عليا أ.م.د. وليد مرزة حمزة  2

 دبلوم عليا م.د. نبراس ابراهيم مسلم  3
مكافحة  اتفاقيات ومؤسسات 

 الفساد
4 
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 جامعة بغداد

 كلية القانون

االلكترونيوحدة ابن سينا للتعليم   

 

 صفوف الكترونية لنشاطات اضافية

 )مواد تحميل، بحوث تخرج، نشاطات مختلفة(

Google Classroom 
 المادة  المرحلة  نوع الدراسة  اسم التدريسي  ت

د  عد 
 المشتركين 

 3 بحث التخرج  رابع اولية  أ.د. حسين عبد هللا عبد الرضا  1

 3 بحث التخرج  رابع اولية  أ.د. مها بهجت يونس  2

 6 بحث التخرج  رابع اولية  أ.د. بان صالح عبد القادر  3

 /  بحث التخرج  رابع اولية  أ.م.د. خالص نافع امين  4

5 
عبد المنعم عبد  أ.م.د. فراس  

  هللا
 

 2 بحث التخرج  رابع اولية 

 7 بحث التخرج  رابع اولية  أ.م.د. صبا نعمان رشيد  6

 4 بحث التخرج  رابع اولية  أ.م.د. اكرم محمد حسين  7

8 
 أ.م.د. االء ناصر حسين 

 
 3 بحث التخرج  رابع اولية 

 6 بحث التخرج  رابع اولية  أ.م.د. رشا محمد جعفر  9

 6 بحث التخرج  رابع اولية  أ.م.د. قائد هادي دهش  10

 /  بحث التخرج  رابع اولية  أ.م.د. مصدق عادل طالب  11

 5 بحث تخرج  رابع اولية  أ.م.د. مصطفى سالم بخيت  12

13 
 م.د. عماد خضير عالوي 

 
 3 بحث تخرج  رابع اولية 
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 جامعة بغداد

 كلية القانون

االلكترونيوحدة ابن سينا للتعليم   

 3 بحث تخرج  رابع اولية  م.د. ندى عبد الكاظم حسين  14

 4 بحث تخرج  رابع اولية  م.د. رباب خليل ابراهيم  15

 4 بحث تخرج  رابع اولية  م.د. اندلس حامد عبد  16

 6 تخرج بحث  رابع اولية  فؤاد مجيد  م.م. سحر  17

 5 بحث تخرج  رابع اولية  م.م. سرى محمد هوبي  18

19 
 م.م. جليلة غضبان عودة 

 
 

 1 بحث تخرج  رابع اولية 

 م.م. زينة رجب حسين  20

 اولية 
 تحميل
 اول 

 Eمدخل قانون
 

3 

   15 التعليم االلكتروني /  نشاط اضافي 

 

 

 تواصل الكتروني عبر مواقع تواصل مختلفة 

 المادة  المرحلة  نوع الدراسة  التدريسي اسم  ت
د  عد 

 المشتركين 
وسيلة  
 التواصل 

 الحيدري  جمال أ.د.  1

 whatsup 14 سياسة جزائية  ماجستير عليا

 دكتوراه عليا
تخصص القانون  

 الجنائي
9 whatsup 

2 
أ.م.د. علي مطشر عبد  

 الصاحب 

 whatsup 13 سيمنار ماجستير عليا

 whatsup 11 سيمنار دكتوراه عليا

3 
 أ.د. حيدر فليح حسن 

 
 Messenger 4 بحث تخرج  رابع اولية 

 أ.م.د. لمى عبد الباقي  4

 5 بحث التخرج  رابع اولية 

whatsup 
 دبلوم عليا

استيراد االموال  
 وتسليم المجرمين

4 

 


