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 2022/2023/ الدراسة الصباحية للعام الدراسي  ة شعبة )أ (لثالثا املرحلةجدول احملاضرات االسبوعي / 

 الخميس االربعاء الثالثاء االثنين  االحد  اليوم
 الوقت

03:8 
 

 العقود المدنية        
 م.م زينب ستار جبار

 الدولي العام
 م.د عمار دعير

 المحكمة االفتراضية
 أ.م.د ميثم فالح حسين

 العقوبات الخاص
 أ.م.د اميل جبار عاشور

 شركات
 م.م حسين جبار

03:8 
 

 اصول البحث 
 عمي عبد الحسين جار اهلل

 الدولي العام
 م.د عمار دعير

 المحكمة االفتراضية
 أ.م.د ميثم فالح حسين

 الجزائية
 م.د محمد جبار تويه

 د تربويارشا

083:8 
 

 قضاء ادري
 كريم بدنأ.م اسامه 

 العقود المدنية     
 م.م زينب ستار جبار

 مرافعات مدنية
 م.سالم جمعه هادي

 الجزائية
 م.د محمد جبار تويه

 

003:8 
 

 قضاء ادري        
 أ.م اسامه كريم بدن

 العقود المدنية    
 م.م زينب ستار جبار

 مرافعات مدنية
 م.سالم جمعه هادي

 مرافعات مدنية
 م.سالم جمعه هادي

 العقوبات الخاص
 أ.م.د اميل جبار عاشور

033:8 
 

 الدولي العام د تربويارشا 
 م.د عمار دعير

 العقوبات الخاص 
 أ.م.د اميل جبار عاشور

 

 3/08/3833يبدأ من تاريخ 
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 2022/2022/ الدراسة الصباحية للعام الدراسي  شعبة )ب ( الثالثة املرحلة/جدول احملاضرات االسبوعي 

 الخميس االربعاء الثالثاء االثنين  االحد  اليوم
 الوقت

03:8 
 

 قضاء ادري
 أ.م اسامه كريم بدن

 العقود المدنية        
 م.م زينب ستار جبار

 الدولي العام
 م.د عمار دعير

 العقوبات الخاص د تربويارشا
 أ.م.د اميل جبار عاشور

03:8 
 

 قضاء ادري        
 أ.م اسامه كريم بدن

 الدولي العام تربوي دارشا
 م.د عمار دعير

 مرافعات مدنية
 م.سالم جمعه هادي

 العقوبات الخاص
 أ.م.د اميل جبار عاشور

083:8 
 

 اصول البحث 
 عمي عبد الحسين جار اهلل

 المحكمة االفتراضية
 أ.م.د ميثم فالح حسين

 شركات
 م.م حسين جبار

 مرافعات مدنية
 م.سالم جمعه هادي

 

003:8 
 

 المدنية العقود   
 م.م زينب ستار جبار

 المحكمة االفتراضية
 أ.م.د ميثم فالح حسين

 العقوبات الخاص 
 أ.م.د اميل جبار عاشور

 الجزائية
 م.د محمد جبار تويه

033:8 
 

 العقود المدنية       
 م.م زينب ستار جبار

 الدولي العام
 م.د عمار دعير

 مرافعات مدنية
 م.سالم جمعه هادي

 الجزائية 
 محمد جبار تويه م.د

 

 3/08/3833يبدأ من تاريخ 
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 2022/2023/ الدراسة الصباحية للعام الدراسي  شعبة )ج( الثالثةاملرحلة جدول احملاضرات االسبوعي / 

 الخميس االربعاء الثالثاء االثنين  االحد  اليوم
 الوقت
03:8 
 

 اصول البحث 
 عمي عبد الحسين جار اهلل

 االفتراضية المحكمة
 أ.م.د ميثم فالح حسين

 مرافعات مدنية
 م.سالم جمعه هادي

 المرافعات المدنية   
 م.سالم جمعه هادي

 الجزائية
 م.د محمد جبار تويه

03:8 
 

 العقود المدنية
 م.م زينب ستار جبار

 المحكمة االفتراضية
 أ.م.د ميثم فالح حسين

 مدنيةالمرافعات ال    
 م.سالم جمعه هادي

 العقوبات الخاص
 أ.م.د اميل جبار عاشور

 الجزائية
 م.د محمد جبار تويه

083:8 
 

 العقود المدنية
 م.م زينب ستار جبار

 الدولي العام
 م.د عمار دعير

 الدولي العام
 م.د عمار دعير

 العقوبات الخاص
 أ.م.د اميل جبار عاشور

 العقوبات الخاص
 أ.م.د اميل جبار عاشور

003:8 
 

 قضاء ادري        
 م.م زينة سمير هاشم

 الدولي العام د تربويارشا
 م.د عمار دعير

 شركات د تربويارشا
 م.م حسين جبار

033:8 
 

 قضاء ادري        
 م.م زينة سمير هاشم

 العقود المدنية
 م.م زينب ستار جبار

   

03:8        
 

  

 

 2/01/2122يبدأ من تاريخ 


