
 26/4/2021مالحظة : يتم العمل بالجدول اعتبارا من 

 الثانيالفصل  2020/2021جدول الدروس االسبوعي لطلبة الدراسات االولية للعام الدراسي 

 الثانيةلمرحلة ا

 

 الساعة  اليوم 
 شعبة أ 

 المادة       االستاذ 

 شعبة ب 

 األستاذ المادة       

 شعبة ج

 األستاذ المادة       

 شعبة د 

 المادة       االستاذ 

 االحد 

  Eقواعد  د.حسين  مدني محمد د. مالية د.جليل  مدني 8:30

 د.حسين  مدني - - د.جليل  مدني م.سحر  Eاداري   9:30

 - -  Eقواعد  م.سحر  Eاداري   د.محمد  مالية 10:30

 د.عمار  مالية م.سحر  Eاداري    Eقواعد  م.م.ختام  نظم 11:30

 م.سحر  Eاداري   د.عمار  مالية م.م.ختام  نظم   Eقواعد 12:30

 االثنين 

 عمار د. مالية م.م.ختام  نظم د.جليل  مدني - - 8:30

 م.م.ختام  نظم د.عمار  مالية محمد د. مالية د.جليل  مدني 9:30

     د.حارث  احوال محمد د. مالية 10:30

 حميد د. احوال د.تغريد  اداري    د.حارث  احوال 11:30

 د.تغريد  اداري  حميد د. احوال - -   12:30

 الثالثاء

 د.االء عقوبات د.حسين  مدني د.فراس  عقوبات د.وليد  اداري  8:30

 د.حسين  مدني د.االء عقوبات د.وليد  اداري  د.فراس  عقوبات 9:30

 _ _ _ _ _ _ اختيارية  مادة  10:30

 _ _ _ _ _ _ اختيارية  مادة   11:30

12:30         

 االربعاء 

 د.رافد  عربي  د.حسين  مدني د.وليد  اداري  د.جليل  مدني 8:30

 د.حسين  مدني ميد د.ح احوال د.جليل  مدني د.وليد  اداري  9:30

 د.االء عقوبات د.تغريد  اداري  د.فراس  عقوبات د.رافد  عربي  10:30

 د.تغريد  اداري  د.االء عقوبات د.رافد  عربي  د.حارث  احوال 11:30

 ميد د.ح احوال د.رافد  عربي  د.حارث  احوال د.فراس  عقوبات 12:30

 الخميس 

 م.سحر  Eاداري   د.تغريد  اداري  د.وليد  اداري  د.فراس  عقوبات 8:30

 م.م.ختام  نظم مزم.زينه حاسبة  د.فراس  عقوبات د.وليد  اداري  9:30

 د.االء عقوبات م.م.ختام  نظم م.م.زينه  حاسبة  م.سحر  Eاداري   10:30

 د.تغريد  اداري  م.سحر  Eاداري   م.م.ختام  نظم م.م.زينه  حاسبة  11:30

 م.م.زينه  حاسبة  د.االء عقوبات م.سحر  Eاداري   م.م.ختام  نظم 12:30

 



 26/4/2021مالحظة : يتم العمل بالجدول اعتبارا من 

 

 الثانيالفصل  2020/2021جدول الدروس االسبوعي لطلبة الدراسات االولية للعام الدراسي 

 الثالثة لمرحلة ا

 الساعة  اليوم 
 شعبة أ 

 المادة         االستاذ 

 شعبة ب 

 األستاذ المادة       

 شعبة ج

 األستاذ المادة         

 شعبة د 

 المادة        االستاذ 

 االحد 

   د.حيدر  عقود د.حسام  دولي عام  د.محمود  دولي عام  8:30

   د.حسام  دولي عام  د.رشا  قضاء اداري  د.حيدر  عقود 9:30

   د.خالص  تجاري د.حيدر  عقود د.محمود  دولي انساني  10:30

   د.محمود  دولي انساني  د.خالص  تجاري د.رشا  قضاء اداري  11:30

   د.رشا  قضاء اداري  د.محمود  دولي انساني  د.خالص  تجاري 12:30

 االثنين 

   د.حيدر  عقود   محمود د. دولي عام  8:30

   د.سامر  عقوبات د.حيدر  عقود   9:30

     م.م.محمد  Eدولي  د.حيدر  عقود 10:30

   م.م.محمد  Eدولي  د.حسام  دولي عام  د.قائد  عقوبات 11:30

   د.حسام  دولي عام  د.قائد  عقوبات م.م.محمد  Eدولي  12:30

 الثالثاء

   د.حارث  مواريث د.خالص  تجاري د.رشا  قضاء اداري  8:30

   د.سامر  عقوبات د.حارث  مواريث د.خالص  تجاري 9:30

    Eقواعد  د.رشا  قضاء اداري  د.حارث  مواريث 10:30

   د.خاص  تجاري  Eقواعد  د.قائد  عقوبات 11:30

   د.رشا  قضاء اداري  د.قائد  عقوبات  Eقواعد  12:30

 االربعاء 

   د.حسام  دولي عام  د.حارث  مواريث د.رشا  قضاء اداري  8:30

   د.حارث  مواريث د.رشا  قضاء اداري  محمود د. دولي عام  9:30

   د.رشا  قضاء اداري  د.حسام  دولي عام  د.حارث  مواريث 10:30

   - - - - اختيارية  مادة   11:30

   - - - - اختيارية  مادة  12:30

 الخميس 

   د.حارث  مواريث د.حيدر  عقود د.خالص  تجاري 8:30

   د.خالص  تجاري د.حارث  مواريث م.م.محمد  Eدولي  9:30

   د.حيدر  عقود د.خالص  تجاري د.حارث  مواريث 10:30

   م.م.محمد  Eدولي  د.قائد  عقوبات د.حيدر  عقود 11:30

   د.سامر  عقوبات م.م.محمد  Eدولي  د.قائد  عقوبات 12:30

 



 26/4/2021مالحظة : يتم العمل بالجدول اعتبارا من 

 

 الثانيالفصل  2020/2021جدول الدروس االسبوعي لطلبة الدراسات االولية للعام الدراسي 

 الرابعة لمرحلة ا

 الساعة  اليوم 
 شعبة أ 

 االستاذ المادة         

 شعبة ب 

 األستاذ المادة       

 شعبة ج

 المادة         االستاذ 

 شعبة د 

 المادة        االستاذ 

 االحد 

   د.مصطفى دولي خاص    د.علي مطشر عينية 8:30

     د.علي مطشر عينية د.علي فوزي أوراق تجارية  9:30

   مطشرد.علي  عينية نبراس د. منظمات د.مصطفى دولي خاص  10:30

   د.علي فوزي أوراق تجارية  د.مصطفى دولي خاص  نبراس د. منظمات 11:30

   د.هادي  منظمات د.علي فوزي أوراق تجارية    12:30

 االثنين 

   د.كاظم  جزائية   د.حميد  أصول فقه  8:30

     د.حميد  أصول فقه  م.م رسل  Eمدني  9:30

   د.حميد  أصول فقه  م.م رسل  Eمدني  د.علي مطشر عينية 10:30

   م.م رسل  مدني د.علي مطشر عينية د.كاظم  جزائية 11:30

   د.علي مطشر عينية د.كاظم  جزائية   12:30

 الثالثاء

8:30 
اثبات و 

 تنفيذ 
     نبراس د. منظمات د.ندى 

   نبراس د. منظمات 9:30
اثبات و 

 تنفيذ 
   د.ندى 

10:30   
اثبات و 

 تنفيذ 
   د.هادي  منظمات د.ندى 

   - - - - اختيارية  مادة   11:30

   - - - - اختيارية  مادة   12:30

 االربعاء 

 د.علي فوزي  أوراق تجارية  8:30
اثبات و 

 تنفيذ 
   د.كاظم  جزائية د.ندى 

 د.علي فوزي  أوراق تجارية  م.م.جليلة  طب عدلي 9:30
اثبات و 

 تنفيذ 
   د.ندى 

10:30 
اثبات و 

 تنفيذ 
   د.مصطفى دولي خاص د.كاظم  جزائية د.ندى 

   د.علي فوزي  أوراق تجارية  م.م.جليلة  طب عدلي د.مصطفى دولي خاص 11:30

   م.م.جليلة  طب عدلي د.مصطفى دولي خاص  د.كاظم  جزائية 12:30

 د.كاظم  جزائية 8:30 الخميس 
اثبات و 

 تنفيذ 
   د.مصطفى دولي خاص  د.ندى 
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 د.كاظم  جزائية د.حميد  أصول فقه  9:30
اثبات و 

 تنفيذ 
   د.ندى 

   د.كاظم  جزائية د.حميد  أصول فقه  د.علي مطشر عينية 10:30

   د.حميد  أصول فقه  د.علي مطشر عينية د.مصطفى دولي خاص  11:30

12:30 
اثبات و 

 تنفيذ 
   د.علي مطشر عينية د.مصطفى دولي خاص  د.ندى 

 


