
 31/31/1212مالحظة : يتم العمل بالجدول اعتبارا من 

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

 الثانيةلمرحلة ا

 

 الساعة اليوم
 شعبة أ

 االستاذ   المادة    

 شعبة ب

 األستاذالمادة       

 شعبة ج

 األستاذالمادة       

 شعبة د

 المادة       االستاذ

 االحد

  Eقواعد  د.حسين مدني د.بان مالية د.جليل مدني 0:12

0:12 E د.حسين مدني - - د.جليل مدني م.سحر 

 - -  Eقواعد  م.سحر E د.بان مالية 32:12

 د.عمار مالية م.سحر E  Eقواعد  م.م.ختام نظم 33:12

 م.سحر E د.عمار مالية م.م.ختام نظم   Eقواعد 31:12

 االثنين

 د.حارث احوال د.رباب نظم د.جليل مدني - - 0:12

 د.االء عقوبات د.عمار مالية د.بان مالية د.جليل مدني 0:12

 - - د.االء عقوبات د.حارث احوال د.بان مالية 32:12

 د.عمار مالية د.تغريد اداري د.فراس عقوبات د.حارث احوال 33:12

 د.تغريد اداري د.حارث احوال - - د.فراس عقوبات 31:12

 الثالثاء

 د.االء عقوبات د.حسين مدني د.فراس عقوبات د.وليد اداري 0:12

 د.حسين مدني د.االء عقوبات د.وليد اداري د.فراس عقوبات 0:12

 _ _ _ _ _ _ اختيارية مادة 32:12

 _ _ _ _ _ _ اختيارية مادة  33:12

 د.رباب نظم       31:12

 االربعاء

 د.رافد عربي د.حسين مدني د.وليد اداري د.جليل مدني 0:12

 د.حسين مدني د.حارث احوال د.جليل مدني د.وليد اداري 0:12

   د.تغريد اداري د.حارث احوال د.رافد عربي 32:12

 د.تغريد اداري   د.رافد عربي د.حارث احوال 33:12

 د.حارث احوال د.رافد عربي     31:12

 الخميس

 م.سحر E د.تغريد اداري د.وليد اداري د.فراس عقوبات 0:12

 د.رباب نظم مزم.زينه حاسبة د.فراس عقوبات د.وليد اداري 0:12

32:12 E د.االء عقوبات د.رباب نظم م.م.زينه حاسبة م.سحر 

 د.تغريد اداري م.سحر E م.م.ختام نظم م.م.زينه حاسبة 33:12

 م.م.زينه حاسبة د.االء عقوبات م.سحر E م.م.ختام نظم 31:12

 

 



 31/31/1212مالحظة : يتم العمل بالجدول اعتبارا من 

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

 الثالثةلمرحلة ا

 الساعة اليوم
 شعبة أ

 المادة         االستاذ

 شعبة ب

 األستاذالمادة       

 شعبة ج

 األستاذالمادة        

 شعبة د

 المادة        االستاذ

 االحد

   د.حيدر عقود د.حسام دولي عام د.رشا قضاء اداري 0:12

   د.حسام دولي عام د.رشا قضاء اداري د.حيدر عقود 0:12

   د.خالص تجاري د.حيدر عقود د.محمود دولي انساني 32:12

   د.محمود دولي انساني د.خالص تجاري د.حسام دولي عام 33:12

   د.رشا قضاء اداري د.محمود دولي انساني د.خالص تجاري 31:12

 االثنين

   د.حيدر عقود د.حسام دولي عام د.رشا قضاء اداري 0:12

   د.سامر عقوبات د.حيدر عقود د.حسام دولي عام 0:12

   د.رشا قضاء اداري د.نبراس E د.حيدر عقود 32:12

   د.نبراس E د.رشا قضاء اداري د.قائد عقوبات 33:12

31:12 E د.حسام دولي عام د.قائد عقوبات د.نبراس   

 الثالثاء

   د.صبا عمل و ضمان د.خالص تجاري   0:12

     د.صبا عمل و ضمان د.خالص تجاري 0:12

    Eقواعد    د.صبا عمل و ضمان 32:12

   د.خاص تجاري  Eقواعد  د.قائد عقوبات 33:12

   د.سامر عقوبات د.قائد عقوبات  Eقواعد  31:12

 االربعاء

   د.حسام دولي عام د.صبا عمل و ضمان د.رشا قضاء اداري 0:12

   د.صبا عمل و ضمان د.رشا قضاء اداري د.حسام دولي عام 0:12

   د.رشا قضاء اداري د.حسام دولي عام د.صبا عمل و ضمان 32:12

   - - - - اختيارية مادة  33:12

   - - - - اختيارية مادة 31:12

 الخميس

   د.صبا عمل و ضمان د.حيدر عقود د.خالص تجاري 0:12

0:12 E د.خالص تجاري د.صبا عمل و ضمان د.نبراس   

   د.حيدر عقود د.خالص تجاري د.صبا عمل و ضمان 32:12

   د.نبراس E د.قائد عقوبات د.حيدر عقود 33:12

   د.سامر عقوبات د.نبراس E د.قائد عقوبات 31:12

 

 



 31/31/1212مالحظة : يتم العمل بالجدول اعتبارا من 

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

 الرابعةلمرحلة ا

 الساعة اليوم
 شعبة أ

 المادة        االستاذ

 شعبة ب

 األستاذالمادة       

 شعبة ج

 المادة         االستاذ

 شعبة د

 المادة        االستاذ

 االحد

   د.مصطفى دولي خاص - - د.علي مطشر عينية 0:12

   - - د.علي مطشر عينية د.علي فوزي أوراق تجارية 0:12

   د.علي مطشر عينية د.هادي منظمات - - 32:12

   د.علي فوزي تجاريةأوراق  د.مصطفى دولي خاص د.هادي منظمات 33:12

   د.هادي منظمات د.علي فوزي أوراق تجارية د.مصطفى دولي خاص 31:12

 االثنين

   د.كاظم جزائية م.م.هدى أصول بحث د.حميد أصول فقه 0:12

0:12 E م.م.هدى أصول بحث د.حميد أصول فقه م.م فاطمة   

   د.حميد أصول فقه م.م فاطمة E د.علي مطشر عينية 32:12

   م.م فاطمة E د.علي مطشر عينية د.كاظم جزائية 33:12

   د.علي مطشر عينية د.كاظم جزائية م.م.هدى أصول بحث 31:12

 الثالثاء

   م.م.دريد تحقيق جنائي د.هادي منظمات د.ندى مرافعات 0:12

   د.ندى مرافعات م.م.دريد تحقيق جنائي د.هادي منظمات 0:12

   د.هادي منظمات د.ندى مرافعات م.م.دريد تحقيق جنائي 32:12

   - - - - اختيارية مادة  33:12

   - - - - اختيارية مادة  31:12

 االربعاء

   د.كاظم جزائية د.ندى مرافعات د.علي فوزي أوراق تجارية 0:12

   د.ندى مرافعات د.علي فوزي أوراق تجارية م.م.جليلة عيادة قانونية 0:12

   د.مصطفى دولي خاص د.كاظم جزائية د.ندى مرافعات 32:12

   د.علي فوزي أوراق تجارية م.م.جليلة عيادة قانونية د.مصطفى دولي خاص 33:12

   م.م.جليلة عيادة قانونية د.مصطفى دولي خاص د.كاظم جزائية 31:12

 الخميس

   د.مصطفى دولي خاص د.ندى مرافعات د.كاظم جزائية 0:12

   د.ندى مرافعات د.كاظم جزائية د.حميد أصول فقه 0:12

   د.كاظم جزائية د.حميد أصول فقه د.علي مطشر عينية 32:12

   د.حميد أصول فقه د.علي مطشر عينية د.مصطفى دولي خاص 33:12

   د.علي مطشر عينية د.مصطفى دولي خاص د.ندى مرافعات 31:12

 


