
 71/4/2222  مالحظة : يتم العمل بالجدول اعتبارا من

 الثاني الفصل 2021/2022جدول الدروس االسبوعي لطلبة الدراسات االولية للعام الدراسي 

  لمرحلة االولىا

 الساعة اليوم
 شعبة أ

 المادة         االستاذ

 شعبة ب

 المادة       األستاذ

 شعبة ج

 المادة       األستاذ

 شعبة د

 المادة       االستاذ

 االحد

 رسلم.م. حاسبة م.م.ايثار اقتصاد د.هيفاء شريعة د.نسرين تاريخ 2::0

 م.م.ايثار اقتصاد رسلم.م. حاسبة د.نسرين تاريخ د.هيفاء شريعة 2::0

 م.م.احمد Eمدخل د.علي تاريخ رسلم.م. حاسبة م.م.ايثار اقتصاد 2::72

 د.علي تاريخ د.هيفاء شريعة م.م.احمد Eمدخل  رسلم.م. حاسبة 2::77

 د.هيفاء شريعة   م.م.ايثار اقتصاد ربابد. حقوق 2::72

 االثنين

 م.م.ايثار اقتصاد م.م.احمد Eمدخل  د.هيفاء شريعة د.نسرين تاريخ 2::0

 د.رباب حقوق د.علي تاريخ د.نسرين تاريخ ربابد. حقوق 2::0

 د.علي تاريخ د.هيفاء شريعة م.م.ايثار اقتصاد   2::72

   م.م.ايثار اقتصاد   م.م.احمد Eمدخل  2::77

 - - - - - - - مادة اختيارية 2::72

 - - - - - - - مادة اختيارية 2::7 

 الثالثاء

 حضوري

 د.اندلس مدخل د.مصدق دستوري د.مها دستوري د.عامر مدخل 2::0

 د.مصدق دستوري   د.عامر مدخل د.مها دستوري 2::0

 د.اندلس مدخل د.عامر مدخل د.مها دستوري سحرم. عقاب 2::72

 رسلم.م. عقاب د.مها دستوري سحرم. عقاب د.عامر مدخل 2::77

 د.مصدق دستوري م.م.رسل عقاب د.عامر مدخل د.مها دستوري 2::72

 األربعاء

 حضوري

   د.مصدق دستوري   د.عامر مدخل 2::0

 د.مصدق دستوري د.عامر مدخل د.مها دستوري   2::0

 د.اندلس مدخل   د.عامر مدخل د.مها دستوري 2::72

   د.عامر مدخل     2::77

72::2         

 
 

 الخميس

 
 
 
 
 

 م.م.مي Eقواعد د.رباب حقوق م.م.احمد Eمدخل د.نسرين تاريخ 2::0

 د.علي تاريخ م.م.مي Eقواعد د.رباب حقوق م.م.احمد Eمدخل 2::0

 د.هيفاء شريعة د.علي تاريخ د.رباب حقوق م.م.مي Eقواعد 2::72

 م.م.احمد Eمدخل د.رباب حقوق د.نسرين تاريخ م.م.ايثار اقتصاد 2::77

 د.رباب حقوق م.م.احمد Eمدخل م.م.مي Eقواعد د.هيفاء شريعة 2::72

 

 



 71/4/2222  مالحظة : يتم العمل بالجدول اعتبارا من

 األسبوعيجدول الدروس 

 ((الثانيةلمرحلة ا)) الثانيالفصل 0202/0200سي لطلبة الدراسات االولية للعام الدرا 

 الساعة اليوم
 شعبة أ

 المادة       االستاذ

 شعبة ب

 األستاذالمادة       

 شعبة ج

 األستاذالمادة       

 شعبة د

 األستاذالمادة       

 االحد

 حضوري

 د.تغريد اداري د.علي مدني د.وليد اداري د.جليل مدني 2::0

 د.علي مدني د.االء عقوبات حسيند. مدني د.فراس عقوبات 2::0

 د.االء عقوبات د.تغريد اداري د.فراس عقوبات د.وليد اداري 2::72

 د.تغريد اداري د.علي مدني د.حسين مدني د.جليل مدني 2::77

 د.علي مدني د.االء عقوبات د.وليد اداري د.فراس عقوبات 2::72

 االثنين

 حضوري

 د.االء عقوبات د.تغريد اداري فراس.د عقوبات د.وليد اداري 2::0

 د.تغريد اداري د.علي  مدني د.وليد اداري د.جليل مدني 2::0

 د.علي مدني د.االء عقوبات حسيند. مدني   2::72

 د.االء عقوبات د.تغريد اداري   د.فراس عقوبات 2::77

     د.فراس عقوبات د.وليد اداري 2::72

 الثالثاء

 - - - - - - - مادة اختيارية 2::0

 - - - - - - - مادة اختيارية 2::0

 د.سرى E     م.م.مي Eقواعد  2::72

77::2 E قواعد  د.سرىE د.عمار مالية م.م.مي   

72::2   E قواعد  د.سرىE د.عمار مالية م.م.مي 

7::2     E قواعد  د.سرىE م.م.مي 

 االربعاء

 د.رافد عربي م.م.عباس احوال   د.سرى نظم 2::0

 م.م.عباس احوال د.عمار مالية د.سرى نظم د.دمحم مالية 2::0

   د.سرى نظم د.بان مالية د.رافد عربي 2::72

 د.سرى نظم   د.رافد عربي د.حارث احوال 2::77

72::2 E د.عمار مالية د.رافد عربي د.حارث احوال د.سرى 

7::2       E د.سرى 

 الخميس

   د.سرى E د.بان مالية د.حارث احوال 2::0

 د.سرى نظم م.زينه.م حاسبة د.حارث احوال د.دمحم مالية 2::0

 م.م.عباس احوال د.سرى نظم م.م.زينه حاسبة   2::72

     د.سرى نظم م.م.زينه حاسبة 2::77

 م.م.زينه حاسبة م.م.عباس احوال   د.سرى نظم 2::72

7::2   E د.سرى     

 



 71/4/2222  مالحظة : يتم العمل بالجدول اعتبارا من

 األسبوعيجدول الدروس 

 ((الثالثةلمرحلة ا))/  الفصل الثاني0202/0200سي لطلبة الدراسات االولية للعام الدرا 

 الساعة اليوم
 شعبة أ

 االستاذ         المادة    

 شعبة ب

 األستاذ     المادة     

 شعبة ج

 األستاذ      المادة    

 االحد

 د.رشا قضاء اداري م.سحر Eدولي  د.علي تجاري 2::0

 د.حارث وصايا و مواريث د.رشا قضاء اداري   2::0

 عليد. تجاري د.حارث وصايا و مواريث د.محمود دولي انساني 2::72

 د.محمود دولي انساني عليد. تجاري د.رشا قضاء اداري 2::77

   د.محمود دولي انساني د.حارث وصايا و مواريث 2::72

 االثنين

 - - - - -- مادة اختيارية 2::0

 - - - - - مادة اختيارية 2::0

 د.رشا قضاء اداري د.حارث وصايا و مواريث د.علي تجاري 2::72

 د.حارث وصايا و مواريث د.علي تجاري د.رشا قضاء اداري 2::77

 د.علي تجاري د.رشا اداريقضاء  د.حارث وصايا و مواريث 2::72

 الثالثاء

 حضوري

 د.هادي دولي د.نسرين عقود د.حيدر عقود 2::0

 د.هادي دولي م.م.دمحم دولي د.قائد عقوبات 2::0

 د.سامر عقوبات د.قائد عقوبات د.حيدر عقود 2::72

 د.حيدر عقود د.قائد عقوبات م.م.دمحم دولي 2::77

 د.حيدر عقود  م.م.دمحم دولي د.قائد عقوبات 2::72

 األربعاء

 حضوري

 د.سامر عقوبات د.نسرين عقود م.م.دمحم دولي 2::0

 د.هادي دولي د.نسرين عقود د.حيدر عقود 2::0

 د.حيدر عقود م.م.دمحم دولي د.قائد عقوبات 2::72

 د.سامر عقوبات د.قائد عقوبات م.م.دمحم دولي 2::77

72::2       

 الخميس

 م.سحر Eدولي  د.رشا قضاء اداري عليد. تجاري 2::0

 د.رشا قضاء اداري   م.سحر Eدولي  2::0

 م.سحر Eدولي  عليد. تجاري م.م.رسل Eقواعد  2::72

 د.علي تجاري د.حارث وصايا و مواريث د.رشا قضاء اداري 2::77

 م.م.رسل Eقواعد  م.سحر Eدولي  د.حارث وصايا و مواريث 2::72

 د.حارث وصايا و مواريث م.م.رسل Eقواعد  م.سحر Eدولي  2::7

 

 



 71/4/2222  مالحظة : يتم العمل بالجدول اعتبارا من

 جدول الدروس االسبوعي 

 ((الرابعةلمرحلة ا))/ الفصل الثاني0202/0200سي لطلبة الدراسات االولية للعام الدرا

 الساعة اليوم
 شعبة أ

 االستاذ                     المادة   

 شعبة ب

 األستاذ                   المادة  

 شعبة ج

 االستاذ                 المادة       

 شعبة د

 األستاذ                 المادة     

 االحد

 حضوري

 م.م.علي عينية د.مصطفى دولي خاص صلخاد.  أوراق تجارية د.راقية عينية 2::0

 م.م.علي عينية د.راقية عينية د.مصطفى دولي خاص د.خالص اوارق تجارية 2::0

 م.م.دمحم دولي خاص صلخاد.  أوراق تجارية د.راقية عينية د.مصطفى خاص دولي 2::72

 صلخاد.  أوراق تجارية   د.مصطفى دولي خاص د.راقية عينية 2::77

72::2 
محكمة 

 افتراضية

القاضي 

 عبدالرزاق
  

محكمة 

 فاتراضية
 القاضي اسعد

محكمة 

 افتراضية
 جوادالقاضي 

7::2   
محكمة 

 افتراضية

القاضي 

 عبدالرزاق
   د.مصطفى دولي خاص

 االثنين

 حضوري

   د.خالص أوراق تجارية د.راقية عينية د.مصطفى دولي خاص 2::0

 م.م.دمحم دولي خاص د.مصطفى دولي خاص د.خالص أوراق تجارية د.راقية عينية 2::0

 م.م.دمحم دولي خاص د.راقية عينية د.مصطفى دولي خاص د.خالص أوراق تجارية 2::72

 م.م.علي عينية   د.راقية عينية د.مصطفى خاص دولي 2::77

 صلخاد.  أوراق تجارية د.راقية عينية     2::72

7::2         

 الثالثاء

 د.حسام منظمات م.م. رسل E د.كاظم جزائية د.ندى اثبات و تنفيذ 2::0

  Eقواعد  د.ندى اثبات و تنفيذ م.م. رسل E د.حسام منظمات 2::0

 م.م. دريد جزائية د.حسام منظمات د.ندى اثبات و تنفيذ د.كاظم جزائية 2::72

 - - - - - - اختيارية مادة  2::77

 - - - - - - اختيارية مادة  2::72

7::2 E د.ندى اثبات و تنفيذ م.م. دريد جزائية د.حسام منظمات م.م رسل 

2::2       E م.م. رسل 

 االربعاء

 م.م.جليلة طب عدلي م.م.دريد جزائية د.ندى اثبات و تنفيذ د.حميد أصول فقه 2::0

 م.م.دريد جزائية م.م.زينه Eقواعد  د.حميد أصول فقه م.م.جليلة طب عدلي 2::0

 م.م.زينه Eقواعد  د.حميد أصول فقه د.كاظم جزائية د.ندى اثبات و تنفيذ 2::72

 د.حميد أصول فقه د.ندى اثبات و تنفيذ م.م.جليلة طب عدلي م.م.زينه Eقواعد  2::77

 د.ندى اثبات و تنفيذ م.م.جليلة طب عدلي م.م.زينه Eقواعد  د.كاظم جزائية 2::72

7::2         

 الخميس

 د.حسام منظمات   د.ندى اثبات و تنفيذ كاظم د. جزائية 2::0

   د.ندى اثبات و تنفيذ د.كاظم جزائية د.حميد أصول فقه 2::0

 ندى د. اثبات و تنفيذ د.كاظم جزائية حميد د. أصول فقه حسام د. منظمات 2::72

 د.كاظم جزائية د.حميد أصول فقه د.حسام منظمات   2::77

 حميد د. أصول فقه د.حسام منظمات   ندى د. اثبات و تنفيذ 2::72

 


