
 6/21/1212مالحظة : ٌتم العمل بالجدول اعتبارا من 

 الفصل االول 0202/0202جدول الدروس االسبوعي لطلبة الدراسات االولية للعام الدراسي 

  لمرحلة االولىا

 

 الساعة الٌوم
 شعبة أ

 المادة         االستاذ

 شعبة ب

 األستاذالمادة       

 شعبة ج

 األستاذالمادة       

 شعبة د

 المادة       االستاذ

 االحد

 م.م.سرى تارٌخ د.مصدق دستوري د.مها دستوري  د.عماد مدخل 2::0

 د.رباب حقوق انسان م.م.سرى تارٌخ د.عماد مدخل د.مها دستوري 2::0

 د.مصدق دستوري د.عامر مدخل  د.اندلس تارٌخ د.رباب حقوق انسان 2::22

 د.عامر مدخل م.م.اٌثار اقتصاد د.رباب حقوق انسان د.اندلس تارٌخ 2::22

 م.م.اٌثار اقتصاد د.رباب انسانحقوق      2::21

 االثنٌن

 م.سحر اجرام د.مصدق دستوري د.عماد مدخل د.مها دستوري 2::0

 م.م.سرى تارٌخ د.عامر مدخل د.مها دستوري د.عماد مدخل 2::0

 د.مصدق دستوري   د.اندلس تارٌخ م.سحر اجرام  2::22

 د.عامر مدخل م.م.سرى تارٌخ م.سحر اجرام م.م.اٌثار اقتصاد 2::22

 م.م.زٌنه حاسبة م.سحر اجرام م.م.اٌثار اقتصاد د.اندلس تارٌخ 2::21

 الثالثاء

 _ _ _ _ _ _ اختٌارٌة مادة  2::0

 _ _ _ _ _ _ اختٌارٌة مادة 2::0

   د.مصدق دستوري م.م.زٌنه حاسبة د.مها دستوري 2::22

 د.مصدق دستوري م.م.زٌنه حاسبة د.مها دستوري   2::22

       م.م.زٌنه حاسبة 2::21

 االربعاء

 د.رباب حقوق م.م.سرى تارٌخ د.عماد مدخل د.هٌفاء شرٌعة 2::0

 م.م.سرى تارٌخ م.م.فاطمة  Eمدخل د.هٌفاء شرٌعة د.عماد مدخل 2::0

 د.عامر مدخل  د.هٌفاء شرٌعة م.م.فاطمة Eمدخل  د.اندلس تارٌخ 2::22

 د.هٌفاء شرٌعة د.عامر مدخل  د.اندلس تارٌخ م.م.فاطمة Eمدخل  2::22

 م.م.فاطمة Eمدخل  د.رباب حقوق     2::21

 
 

 الخمٌس

 
 
 
 
 

  Eقواعد  م.م.اٌثار اقتصاد د.هٌفاء شرٌعة م.م.فاطمة Eمدخل  2::0

 م.م.اٌثار اقتصاد  Eقواعد  م.م.فاطمة E مدخل د.هٌفاء شرٌعة 2::0

 د.هٌفاء شرٌعة م.م.فاطمة Eمدخل  م.م.اٌثار اقتصاد  Eقواعد  2::22

 م.م.فاطمة Eمدخل  د.هٌفاء شرٌعة د.رباب حقوق م.م.اٌثار اقتصاد 2::22

      Eقواعد  د.رباب حقوق 2::21

 

 



 6/21/1212مالحظة : ٌتم العمل بالجدول اعتبارا من 

 الفصل االول 0202/0202جدول الدروس االسبوعي لطلبة الدراسات االولية للعام الدراسي 

 الثانيةلمرحلة ا

 

 الساعة الٌوم
 شعبة أ

 المادة       االستاذ

 شعبة ب

 األستاذالمادة       

 شعبة ج

 األستاذالمادة       

 شعبة د

 المادة       االستاذ

 االحد

  Eقواعد  د.حسٌن مدنً د.بان مالٌة د.جلٌل مدنً 2::0

0::2 E  ًد.حسٌن مدنً م.م.ختام نظم د.جلٌل مدن 

 م.م.ختام نظم  Eقواعد   E د.بان مالٌة 2::22

 د.عمار مالٌة  E  Eقواعد  م.م.ختام نظم 2::22

  E د.عمار مالٌة م.م.ختام نظم   Eقواعد 2::21

 االثنٌن

 د.حارث احوال د.عمار مالٌة د.جلٌل مدنً م.م.ختام نظم 2::0

 د.االء عقوبات م.م.ختام نظم د.بان مالٌة د.جلٌل مدنً 2::0

 م.م.ختام نظم د.االء عقوبات د.حارث احوال د.بان مالٌة 2::22

 د.عمار مالٌة د.تغرٌد اداري د.فراس عقوبات د.حارث احوال 2::22

 د.تغرٌد اداري د.حارث احوال م.م.ختام نظم د.فراس عقوبات 2::21

 الثالثاء

 د.االء عقوبات د.حسٌن مدنً د.فراس عقوبات د.ولٌد اداري 2::0

 د.حسٌن مدنً د.االء عقوبات د.ولٌد اداري د.فراس عقوبات 2::0

 _ _ _ _ _ _ اختٌارٌة مادة 2::22

 _ _ _ _ _ _ اختٌارٌة مادة  2::22

21::2         

 االربعاء

 د.رافد عربً د.حسٌن مدنً د.ولٌد اداري د.جلٌل مدنً 2::0

 د.حسٌن مدنً د.حارث احوال د.جلٌل مدنً د.ولٌد اداري 2::0

   د.تغرٌد اداري د.حارث احوال د.رافد عربً 2::22

 د.تغرٌد اداري   د.رافد عربً د.حارث احوال 2::22

 د.حارث احوال د.رافد عربً     2::21

 الخمٌس

  E د.تغرٌد اداري د.ولٌد اداري د.فراس عقوبات 2::0

   مزم.زٌنه حاسبة د.فراس عقوبات د.ولٌد اداري 2::0

22::2 E  د.االء عقوبات   م.م.زٌنه حاسبة 

 د.تغرٌد اداري  E   م.م.زٌنه حاسبة 2::22

21::2   E  م.م.زٌنه حاسبة د.االء عقوبات 

 

 الفصل االول 0202/0202جدول الدروس االسبوعي لطلبة الدراسات االولية للعام الدراسي 



 6/21/1212مالحظة : ٌتم العمل بالجدول اعتبارا من 

  الثالثةلمرحلة ا

 الساعة الٌوم
 شعبة أ

 المادة         االستاذ

 شعبة ب

 األستاذالمادة       

 شعبة ج

 األستاذالمادة        

 شعبة د

 المادة        االستاذ

 االحد

   د.حٌدر عقود د.حسام دولً عام د.رشا قضاء اداري 2::0

   د.حسام دولً عام د.رشا قضاء اداري د.حٌدر عقود 2::0

   د.خالص تجاري د.حٌدر عقود د.محمود دولً انسانً 2::22

   د.محمود دولً انسانً د.خالص تجاري د.حسام دولً عام 2::22

   د.رشا قضاء اداري د.محمود دولً انسانً د.خالص تجاري 2::21

 االثنٌن

   د.حٌدر عقود د.حسام دولً عام د.صبا عمل و ضمان 2::0

   د.سامر عقوبات د.حٌدر عقود د.حسام دولً عام 2::0

   د.صبا عمل و ضمان د.نبراس E د.حٌدر عقود 2::22

   د.نبراس E د.صبا عمل و ضمان د.قائد عقوبات 2::22

21::2 E د.حسام دولً عام د.قائد عقوبات د.نبراس   

 الثالثاء

   د.صبا عمل و ضمان د.خالص تجاري   2::0

     د.صبا عمل و ضمان د.خالص تجاري 2::0

    Eقواعد    د.صبا عمل و ضمان 2::22

   د.خاص تجاري  Eقواعد  د.قائد عقوبات 2::22

   د.سامر عقوبات د.قائد عقوبات  Eقواعد  2::21

 االربعاء

   د.حسام دولً عام د.صبا عمل و ضمان د.رشا قضاء اداري 2::0

   د.صبا عمل و ضمان د.رشا قضاء اداري د.حسام دولً عام 2::0

   د.رشا قضاء اداري د.حسام دولً عام د.صبا عمل و ضمان 2::22

   - - - - اختٌارٌة مادة  2::22

   - - - - اختٌارٌة مادة 2::21

 الخمٌس

   د.رشا قضاء اداري د.حٌدر عقود د.خالص تجاري 2::0

0::2 E د.خالص تجاري د.رشا قضاء اداري د.نبراس   

   د.حٌدر عقود د.خالص تجاري د.رشا قضاء اداري 2::22

   د.نبراس E د.قائد عقوبات د.حٌدر عقود 2::22

   د.سامر عقوبات د.نبراس E د.قائد عقوبات 2::21

 

 الفصل االول 0202/0202جدول الدروس االسبوعي لطلبة الدراسات االولية للعام الدراسي 

  الرابعةلمرحلة ا



 6/21/1212مالحظة : ٌتم العمل بالجدول اعتبارا من 

 الساعة الٌوم
 شعبة أ

 المادة        االستاذ

 شعبة ب

 األستاذالمادة       

 شعبة ج

 االستاذ         المادة

 شعبة د

 المادة        االستاذ

 االحد

   د.مصطفى دولً خاص د.كاظم جزائٌة د.علً مطشر عٌنٌة 2::0

0::2 E د.كاظم جزائٌة د.علً مطشر عٌنٌة م.م فاطمة   

   د.علً مطشر عٌنٌة د.هادي منظمات د.كاظم جزائٌة 2::22

   م.م.فاطمة E د.مصطفى دولً خاص د.هادي منظمات 2::22

   د.هادي منظمات م.م.فاطمة E د.مصطفى دولً خاص 2::21

 االثنٌن

     د.مصطفى دولً خاص د.حمٌد أصول فقه 2::0

   د.مصطفى دولً خاص د.حمٌد أصول فقه د.علً فوزي أوراق تجارٌة 2::0

   د.حمٌد أصول فقه د.علً فوزي أوراق تجارٌة د.علً مطشر عٌنٌة 2::22

   د.علً فوزي أوراق تجارٌة د.علً مطشر عٌنٌة   2::22

   د.علً مطشر عٌنٌة   د.مصطفى دولً خاص 2::21

 الثالثاء

   د.علً فوزي أوراق تجارٌة د.كاظم جزائٌة د.ندى مرافعات 2::0

   د.ندى مرافعات د.علً فوزي أوراق تجارٌة د.كاظم جزائٌة 2::0

   د.كاظم جزائٌة د.ندى مرافعات د.علً فوزي أوراق تجارٌة 2::22

   - - - - اختٌارٌة مادة  2::22

   - - - - اختٌارٌة مادة  2::21

 االربعاء

   م.م.جلٌلة عٌادة قانونٌة د.ندى مرافعات م.م.درٌد تحقٌق جنائً 2::0

   د.ندى مرافعات درٌدم.م. تحقٌق جنائً د.هادي منظمات 2::0

   د.مصطفى دولً خاص م.م.جلٌلة عٌادة قانونٌة د.ندى مرافعات 2::22

   م.م.درٌد تحقٌق جنائً د.هادي منظمات د.مصطفى دولً خاص 2::22

   د.هادي منظمات د.مصطفى دولً خاص م.م.جلٌلة عٌادة قانونٌة 2::21

 الخمٌس

   م.م.هدى أصول بحث د.ندى مرافعات د.كاظم جزائٌة 2::0

   د.ندى مرافعات د.كاظم جزائٌة د.حمٌد أصول فقه 2::0

   د.كاظم جزائٌة د.حمٌد أصول فقه د.علً مطشر عٌنٌة 2::22

   د.حمٌد أصول فقه د.علً مطشر عٌنٌة م.م.هدى أصول بحث 2::22

   د.علً مطشر عٌنٌة م.م.هدى أصول بحث د.ندى مرافعات 2::21

 


