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 اسم التدريسي  الترميز المادة الوقت اليوم  اسم التدريسي  الترميز المادة الوقت اليوم

  

  أ.م.د. حسن حماد Law 108 علم االجرام 8:30

  

 أ.د. رائد صيوان عطوان  Law 100 قانون مدخل 2:30

 أ.د. رائد صيوان عطوان  Law 100 قانون مدخل 3:15  أ.م.د. تيسير أحميد Law 104 مدخل شريعة 9:30

 أ.م.د. حسن حماد حميد Law 108 علم االجرام 4:00  م.د. ضرغام فاضل  Law 100 قانون مدخل 10:30

 أ.م.د. تيسير احميد عبل Law 104 مدخل شريعة   4:45  م.د.  ضرغام فاضل Law 100 قانون مدخل 11:30

  

  أ.د. عالء عمر Law 106 تاريخ القانون 8:30

  

 أ.م.د. تيسير احميد عبل Law 104 مدخل شريعة   2:30

 أ.م.د. حسن حماد حميد Law 108 علم االجرام 3:15  أ.م.د. تيسير أحميد Law 104 مدخل شريعة   9:30

    4:00  وليد خالدأ.د  Law 110 مدخل انكليزي 10:30

      أ.م.د. حسن حماد Law 108 علم اإلجرام  11:30

  

  أ.م سهى زكي Law 102 القانون الدستوري 8:30

  

 أ.د. رائد صيوان عطوان  Law 100 قانون مدخل 2:30

 أ.م. سهى زكي نوري Law 102 القانون الدستوري 3:15  أ.م. سهى زكي Law 102 القانون الدستوري 9:30

 أ.م. سهى زكي نوري Law 102 القانون الدستوري 4:00  م.د. ضياء ريسان  UBAR 010 حاسوب 10:30

 م.د. ضرغام فاضل  Law 110 مدخل انكليزي 4:45  م.م. ميثم محمد UBFD 101 حرية وديمقراطية 11:30

 
  

   أ.د. عالء عمر  Law 106 تاريخ القانون 8:30

 

 د.فراس عباس هاشم  UBFD 101 حرية وديمقراطية 2:30

 م.اعتدال عبد الباقي  Law 106 تاريخ القانون 3:15  أ.م.د. عبدالكريم خالد UBAR 10 عربي 9:30

 م.اعتدال عبد الباقي  Law 106 تاريخ القانون 4:00  ريسانم.د. ضياء  UBAR 010 حاسوب 10:30

 د. ضياء ريسان خضير  UBAR 010 حاسوب 4:45     

  

  م.د. ضرغام فاضل  Law 100 قانون مدخل 8:30

  

 أ.م. سهى زكي نوري Law 102 القانون الدستوري 2:30

 ا.م.د.عبد الكريم خالد عناية UBAR 10 عربي 3:15     9:30

 د. ضياء ريسان خضير UBAR 010 حاسوب 4:00  م.م. ميثم محمد UBFD 101 حرية وديمقراطية 10:30

 د.فراس عباس هاشم  UBFD 101 حرية وديمقراطية 4:45  أ.م.سهى زكي Law 102 القانون الدستوري 11:30


