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  12/10/2021 العمل بالجدول اعتبارا من: مالحظة  
 حيدر حسن شطاوي د.أ/  العام القانون فرعرئيس                                   حنان حسن مالح . م/    العام القانونفرع  ةمقرر

  (أ)المرحلة الثالثة  (ب)المرحلة الثانية ( أ)الثانية ألمرحلة الوقت اليوم   

 

 ( ب)المرحلة الثالثة

 

  (ب)المرحلة الرابعة  (أ)المرحلة الرابعة
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3:00 

4:00 

 االلتزامات

 اسماء محمد موسى. م.م

 داريالقانون اال

 د حيدر حسن شطاوي.أ

 قانون دولي عام

 د الجليلد ميثاق عب.م

 عقوبات خاص

 د حمود حيدر .م

 قانون دولي انساني

 حنان حسن مالح. م

 عمل وضمان

 ايمن حسن مندل.م.م

4:00 

5:00 

 داريالقانون اال

 د حيدر حسن شطاوي.أ

 عامالقسم العقوبات قانون ال

 دعمر ارحيم جدوع.م

 مسماةعقود 

 م كرار حيدر.م

 قانون دولي عام

 د ميثاق عبد الجليل.م

 ضمانعمل و

 ايمن حسن مندل.م.م

 قانون دولي انساني

 حنان حسن مالح. م

5:00 

6:00 

 عامالقسم العقوبات قانون ال

 دعمر ارحيم جدوع.م

 االلتزامات 

  م اسماء محمد موسى.م

 عقوبات خاص

 د حمود حيدر .م

  مسماة عقود

 م كرار حيدر.م

 اصول فقه

 ظفار عبد الواحد خشان.د.م

 منظمات 

 د صباح فياض .م

6:00 

7:00 

 االلتزامات

 اسماء محمد موسى. م.م

 داريالقانون اال

 د حيدر حسن شطاوي.أ

 قانون دولي عام

 د ميثاق عبد الجليل.م

 عقوبات خاص

 د حمود حيدر .م

 منظمات 

 د صباح فياض .م

 اصول فقه

 ظفار عبد الواحد خشان.د.م

7:00 

8:00 

 داريالقانون اال

 د حيدر حسن شطاوي.أ

 االلتزامات

 اسماء محمد موسى. م.م

  مسماة عقود

 م كرار حيدر.م

 قانون دولي عام

 د ميثاق عبد الجليل.م

 تنفيذ

 م علي جواد .م

 تحقيق وطب عدلي

 د زين العابدين عواد .أ

8:00 

9:00 
  

 عقوبات خاص

 د حمود حيدر .م

  مسماة عقود

 م كرار حيدر.م

 تحقيق وطب عدلي

 د زين العابدين عواد .أ

 تنفيذ

 علي جواد م .م
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3:00 

4:00 

 االلتزامات

 اسماء محمد موسى. م.م

 داريالقانون اال

 د حيدر حسن شطاوي.أ

 عقوبات خاص

 د حمود حيدر .م

 قانون دولي عام

 د ميثاق عبد الجليل.م

 اصول فقه

 ظفار عبد الواحد خشان.د.م
 ارشاد تربوي

4:00 

5:00 

 داريالقانون اال

 د حيدر حسن شطاوي.أ

 عامالقسم العقوبات ن القانو

 دعمر ارحيم جدوع.م

 مسماةعقود 

 م كرار حيدر.م

 عقوبات خاص

 د حمود حيدر .م

 عمل وضمان

 ايمن حسن مندل.م.م

 اصول فقه

 ظفار عبد الواحد خشان.د.م

5:00 

6:00 

 عامالقسم العقوبات قانون ال

 دعمر ارحيم جدوع.م

 االلتزامات 

  م اسماء محمد موسى.م

 امقانون دولي ع

 د ميثاق عبد الجليل.م

  مسماة عقود

 م كرار حيدر.م
 ارشاد تربوي

 عمل وضمان

 ايمن حسن مندل.م.م

6:00 

7:00 

 االلتزامات

 اسماء محمد موسى. م.م
    المحكمة االفتراضية 

7:00 

8:00 

 عامالقسم العقوبات قانون ال

 دعمر ارحيم جدوع.م

 االلتزامات

 اسماء محمد موسى. م.م
   المحكمة االفتراضية 

8:00 

9:00 
 

 عامالقسم البات عقوقانون ال

 دعمر ارحيم جدوع.م
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3:00 

4:00 

 القانون التجاري 

 بيداء كاظم فرج.د.م

 نظم سياسية

 د احمد عبد الهادي.م.أ

 اصول محاكمات جزائية

 م صالح شريف مكتوب ..م

 شركات تجارية

 علي هادي جهاد. م.م

 اوراق تجارية

 عدنان كاظم عسكر. م.م

 

 قانون دولي خاص

 د ريزان حمودي كريم.م

4:00 

5:00 

 نظم سياسية

 د احمد عبد الهادي.م.أ

 حاسبات

 ماجد رزاق.م.م

 شركات تجارية

 علي هادي جهاد. م.م

 اصول محاكمات جزائية

 م صالح شريف مكتوب ..م

 قانون دولي خاص

 د ريزان حمودي كريم.م

 الحقوق العينية

 مريم جمال.م.م

5:00 

6:00 

 حاسبات

 اقماجد رز.م.م

 القانون التجاري 

 بيداء كاظم فرج.د.م

 قضاء اداري 

 د مجيد مجهول .م.أ

 مرافعات 

 د عادل عجيل عاشور.م

 الحقوق العينية

 مريم جمال.م.م
 

6:00 

7:00 

 احوال شخصية 

 لفته عباس م.م

 المالية العامة 

 د صباح فياض .م

 مرافعات 

 د عادل عجيل عاشور.م

 قضاء اداري 

 د مجيد مجهول .م.أ
 

 قانون دولي خاص

 د ريزان حمودي كريم.م 

7:00 

8:00 

 المالية العامة 

 د صباح فياض .م

 احوال شخصية 

 لفته عباس م.م
 

 شركات تجارية

 علي هادي جهاد. م.م

 الحقوق العينية

 مريم جمال.م.م

 اوراق تجارية

 عدنان كاظم عسكر. م.م

8:00 

9:00 
 اد تربويارش ارشاد تربوي ارشاد تربوي ارشاد تربوي

 قانون دولي خاص

 د ريزان حمودي كريم.م

 الحقوق العينية

 مريم جمال.م.م
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3:00 

4:00 

 المالية العامة 

 د صباح فياض .م

E 

 د باسم محسن نايف.م

 مرافعات 

 د عادل عجيل عاشور.م

 قضاء اداري 

 د مجيد مجهول .م.أ

 قانون دولي خاص

 د ريزان حمودي كريم.م

 الحقوق العينية

 مريم جمال.م.م

4:00 

5:00 

  تجاري قانونال

 بيداء كاظم فرج.د. م

 المالية العامة 

 د صباح فياض .م

 اصول محاكمات جزائية

 م صالح شريف مكتوب ..م

 مرافعات 

 د عادل عجيل عاشور.م

 الحقوق العينية

 مريم جمال.م.م

 قانون دولي خاص

 د ريزان حمودي كريم.م

5:00 

6:00 

 احوال شخصية 

 لفته عباس م.م

  تجاري قانونال

 بيداء كاظم فرج.د. م

 قضاء اداري 

 د مجيد مجهول .م.أ

 اصول محاكمات جزائية

 م صالح شريف مكتوب ..م

 اوراق تجارية

 عدنان كاظم عسكر. م.م
 

6:00 

7:00 

E 

 د باسم محسن نايف.م

 احوال شخصية 

 لفته عباس م.م

 مرافعات 

 د عادل عجيل عاشور.م

 أصول بحث 

 سام كاظم زغير و. م
 

 اوراق تجارية

 عدنان كاظم عسكر. م.م

7:00 

8:00 
  

 أصول بحث 

 وسام كاظم زغير . م

 مرافعات 

 د عادل عجيل عاشور.م
  

        


