
 الدراسة المسائية  المرحلة االولى /

 شعبة )أ(  الوقت  اليوم

 االحد

 

 حقوق انسان/م.د.حيدر عبد للا  2:30-3:30

 م.د.زينب داود / حاسبات 3:30-4:30

 عربي/د.هيلين  4:30-5:30

 مدخل قانون  5:30-6:30

 حقوق انسان/م.د.حيدر عبد للا  6:30-7:30

  

 االثنين

 

 اجرام وعقاب/م.م.صالح شريف  2:30-3:30

 دستوري/أ.م.لطيف عبد الحسين  3:30-4:30

 تاريخ قانون/م.م.ياسر حسن  4:30-5:30

 مدخل قانون/أ.م.د.صباح فياض  5:30-6:30

6:30-7:30  

  

 الثالثاء 

 

 اجرام وعقاب/م.م.صالح شريف  2:30-3:30

 دستوري/أ.م.لطيف عبد الحسين  3:30-4:30

 أ.م.د.صباح فياض مدخل قانون/ 4:30-5:30

 مدخل شريعة   /م.م.مريم جمال 5:30-6:30

  

  

 د.باسم محسنم./E 3:30-2:30 االربعاء

 دستوري/أ.م.لطيف عبد الحسين  3:30-4:30

 تاريخ قانون/م.م.ياسر حسن  4:30-5:30

 مدخل شريعة/م.م.مريم جمال 5:30-6:30

  

  



 المرحلة الثانية/ الدراسة المسائية 

 شعبة )أ(  الوقت  اليوم

 االحد

 

 حاسبات/م.د.زينب  2:30-3:30

 قانون اداري/د.اقبال  3:30-4:30

 عقوبات عام/م.د.عمر أرحيم  4:30-5:30

 التزامات/م.م.كرار حيدر  5:30-6:30

 احوال شخصية/م.م.عباس لفتة  6:30-7:30

  

 االثنين

 

 قانون تجاري/م.د.بيداء كاظم    2:30-3:30

 اقبال .د /اداري  قانون 3:30-4:30

 أرحيم  عمر.د .م /عام عقوبات  4:30-5:30

 التزامات/م.م.كرار حيدر  5:30-6:30

 احوال شخصية/م.م.عباس لفتة  6:30-7:30

  

 الثالثاء 

 

 قانون اداري/د.اقبال  2:30-3:30

 نظم سياسية/أ.م.د.احمد عبد الهادي  3:30-4:30

 عام/م.د.عمر أرحيم عقوبات  4:30-5:30

 التزامات/م.م.كرار حيدر  5:30-6:30

 مالية عامة/م.م.ايمن حسن  6:30-7:30

  

 د.بيداء كاظم قانون تجاري/م. 3:30-2:30 االربعاء

3:30-4:30 E/.د.باسم محسنم 

 التزامات/م.م.كرار حيدر  4:30-5:30

 م.ايمن حسن مالية عامة/م. 5:30-6:30

 احوال شخصية/م.م.عباس لفتة  6:30-7:30

  



 الدراسة المسائية المرحلة الثالثة/ 

 شعبة )ب( شعبة )أ(  الوقت  اليوم

 االحد

 

 قضاء اداري/أ.م.د.مجيد مجهول  دولي عام/أ.م.د.ميثاق عبد الجليل 2:30-3:30

 دولي عام/أ.م.د.ميثاق عبد الجليل الحسين  عبد لطيف.د.م.أ/االفتراضية المحكمة 3:30-4:30

 الحسين  عبد لطيف.د.م.أ/االفتراضية لمحكمةا قضاء اداري/أ.م.د.مجيد مجهول  4:30-5:30

 مرافعات مدنية/م.د.عادل عجيل  عقود مسماة/م.م.علي جواد  5:30-6:30

 عقود مسماة/م.م.علي جواد  مرافعات مدنية/م.د.عادل عجيل  6:30-7:30

   

 االثنين

 

 عبد الجليل  دولي عام/أ.م.د.ميثاق قضاء اداري/أ.م.د.مجيد مجهول    2:30-3:30

 قضاء اداري/أ.م.د.مجيد مجهول  دولي عام/أ.م.د.ميثاق عبد الجليل 3:30-4:30

 عقود مسماة/م.م.علي جواد  المحكمة االفتراضية/أ.م.د.لطيف عبد الحسين  4:30-5:30

 الحسين  عبد لطيف.د.م.أ/المحكمة االفتراضية عقوبات خاص/م.د.حمود حيدر  5:30-6:30

 عقوبات خاص/م.د.حمود حيدر  عقود مسماة/م.م.علي جواد  6:30-7:30

   

 الثالثاء 

 

 اصول محاكمات/م.د.صفاء كاظم  دولي عام/أ.م.د.ميثاق عبد الجليل 2:30-3:30

 دولي عام/أ.م.د.ميثاق عبد الجليل اصول محاكمات/م.د.صفاء كاظم  3:30-4:30

 عقوبات خاص/م.د.حمود حيدر  عقود مسماة/م.م.علي جواد  4:30-5:30

 عقود مسماة/م.م.علي جواد  مرافعات مدنية/م.د.عادل عجيل  5:30-6:30

 مرافعات مدنية/م.د.عادل عجيل  حيدر  حمود. د.م/خاص  عقوبات 6:30-7:30

   

 االربعاء

 

 اصول  بحث/م.وسام كاظم  اصول محاكمات/م.د.صفاء كاظم  2:30-3:30

 اصول محاكمات/م.د.صفاء كاظم  م.وسام كاظم اصول بحث/ 3:30-4:30

 عقوبات خاص/م.د.حمود حيدر  شركات تجارية/م.م.علي هادي  4:30-5:30

 مرافعات/م.د.عادل عجيل   عقوبات خاص/م.د.حمود حيدر  5:30-6:30

 شركات تجارية/م.م.علي هادي  مرافعات/م.د.عادل عجيل  6:30-7:30

   



 المرحلة الرابعة/ الدراسة المسائية 

 شعبة )ب( شعبة )أ(  الوقت  اليوم

 االحد

 

 تحقيق وطب/أ.د.زين العابدين عواد صالح شريف تنفيذ/م.م. 2:30-3:30

 صالح شريف تنفيذ/م.م. تحقيق وطب/أ.د.زين العابدين عواد 3:30-4:30

 عمل وضمان/م.م.عبد هللا العودة  اصول فقه/م.د.ظفار عبد الواحد  4:30-5:30

 الواحد  عبد ظفار.د.م/فقه اصول حقوق عينية/م.م.اسماء محمد  5:30-6:30

 حقوق عينية/اسماء محمد  عمل وضمان/م.م.عبد هللا العودة  6:30-7:30

   

 االثنين

 

 دولي خاص/م.د.ريزان حمودي  تنفيذ/م.م.صالح شريف  2:30-3:30

 م.م.صالح شريف تنفيذ/ دولي خاص/م.د.ريزان حمودي  3:30-4:30

 حقوق عينية/م.م.اسماء محمد  اصول فقه/م.د.ظفار عبد الواحد  4:30-5:30

 اصول فقه/م.د.ظفار عبد الواحد  حقوق عينية/م.م.اسماء محمد  5:30-6:30

6:30-7:30   

   

 حقوق عينية/م.م.اسماء محمد  اوراق تجارية/م.م.عدنان عسكر  3:30-2:30 الثالثاء 

 دولي خاص/م.د.ريزان حمودي  حقوق عينية/م.م.اسماء محمد  3:30-4:30

 أوراق تجارية/م.م.عدنان عسكر  منظمات دولية/أ.م.د.صباح فياض 4:30-5:30

 منظمات دولية/أ.م.د.صباح فياض دولي خاص/م.د.ريزان حمودي  5:30-6:30

6:30-7:30   

   

 االربعاء

 

 حمودي   ريزان.د.م/خاص دولي م.حنان حسن دولي انساني/ 2:30-3:30

 دولي انساني/م.حنان حسن  حمودي   ريزان.د.م/خاص دولي 3:30-4:30

 اوراق تجارية/عدنان كاظم  عبد هللا العودة عمل وضمان/م.م. 4:30-5:30

 عبد هللا العودة عمل وضمان/م.م. اوراق تجارية/م.م.عدنان كاظم  5:30-6:30

6:30-7:30   
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