ت

اسم التدرٌسً

من-الى

المادة

المرحلة

 1م.م .مٌنا حاتم محمد  +جواهر حمد حقوق انسان و الدٌمقراطٌة ص 1تعرٌف حقوق االنسان _ص 38المواثٌق العربٌة لحقوق االنسان
2

د .محمد رشٌد عباس

المدخل لدراسة الشرٌعة

ص  6الحكم الشرعً _ص 55جرائم الحدود (الكفارة )

3

م.م .حارث خزعل الحٌالً

مبادي االقتصاد

الفصل االول (تعرٌف علم االقتصاد والفرق بٌنه وبٌن االقتصاد وعالقته بالعلوم االخرى -طرق البحث
العلمً المحاضرة االولى  -المحاضرة الثانٌة نظرٌة الطلب والمرونات السعرٌة -المحاضرة الثالثة نظرٌة
االنتاج  -المحاضرة الرابعة

4
5
6

م.م فجر عدنان
م.م .اصٌل كمال
م.م هدى طالب احمد
م.م هدى طالب احمد  +م.م .اصٌل
كمال

الحاسبة
القانون الدستوري
علم االجرام والعقاب

8

د.عبد الكاظم جاسم جودة

9

م.م .عبد الستار فرحان  +نصٌف
عبد هللا

10

م.م علً عبد الكرٌم

11

م.م .عبد هللا نوري االلوسً

13

م.م .رنا عبد الحسٌن

7

المدخل لدراسة القانون
المدخل لدراسة القانون
باللغة االنكلٌزٌة (مدخل
ومصطلحات )
تارٌخ القانون والقانون
الرومانً
المالٌة العامة
قانون االحوال الشخصٌة
(زواج وطالق )النظم السٌاسٌة

الكتاب  /معلومات عامة عن الحاسوب .كتاب/الوندوز.كتاب/الورد
ص1ظهورعلم االجرام _ص83نظرٌة جورنج
ص 1تعرٌف القانون _ص 88انواع التشرٌع
p17 the concept of law_p25 the nature of law
ص  5اهمٌة التارٌخ _ص  138انواع الزواج فً القانون الرومانً
ص 9مفهوم المالٌة العامة  ,نفقات واٌرادات ,قروض  ,ضرائب عامة
الى ص163
مادة  -1مادة  39من قانون االحوال الشخصٌة
ص6انواع الحكومات  -ص 59مبدأ الفصل بٌن السلطات

14

د .سعد صالح حمادي

القانون الدستوري
واالداري باللغة االنكلٌزٌة
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15
16

م .م زٌنب عباس
م.م اسراء طارق  +مهند ضٌاء
م.م .نصٌف عبد هللا +م.م .مصطفى
رزاق
م.م .خالد سلمان جواد

اللغة العربٌة
القانون االداري
القانون المدنً -
االلتزامات
قانون العقوبات العام

ص  1عالمات الترقٌم _ص 38االدب
ص  6التعرٌف بالقانون االداري _ص  100الموظف العام
ص 3تعرٌف االلتزام _ص  305القانون المصدر الخامس من مصادر
االلتزام
ص  1مفهوم قانون العقوبات _الى الشروع

19

م .م عبد الستار فرحان

العقود المدنٌة

20

د .عبد الكاظم جاسم

قانون العقوبات الخاص

ص 1اساسٌات قانون العقوبات_ص172جرائم واقعة على االشخاص

21

م.م اسراء طارق

22

د .محمد رشٌد عباس

23

م.م خالد جابر عودة

24
25
26

د .مهدي داود
م.م .مٌنا حاتم محمد
م.م عواطف عبد المجٌد
م.م .نصٌف عبد هللا  +م.م.
عواطف عبد المجٌد
م.م علً عبد الكرٌم

القضاء االداري
قانون االحوال الشخصٌة
وصٌة ومٌراث
القانون الدولً العام
باللغة االنكلٌزٌة
القانون الدولً العام
القانون الدولً االنسانً
القانون التجاري
قانون العمل والضمان
االجتماعً
اصول البحث القانونً

ص  1مبدأ المشروعٌة _ص 65تنظٌم القضاء االداري

29

دٌ .اسٌن كرٌم محمد

قانون المرافعات المدنٌة
واالثبات وقانون المحاماة

30

أ.م.د .بهاء الدٌن عطٌة
د .جمعة عبد فٌاض  +د .عبد
الكاظم جاسم
د .عمار طارق
م.م .خالد جاسم
م.م .جواهر حمد عبد السادة
م.م.احمد كامل شاكر

اصول المحاكمات الجزائٌة
التحقٌق الجنائً و الطب
العدلً
حقوق عٌنٌة
القانون الدولً الخاص
اصول الفقه
االوراق التجارٌة

ص 1الحقوق العٌنٌة االصلٌة  -التقادم
كتاب االول ( الجنسٌة والموطن ومركزاالجانب )
ص  24مبحث القران الكرٌم _ص 205االحكام الشرعٌة العملٌة
ص  9انشاءاالوراق التجارٌة _ص 187مقابل الوفاء

36

م.م مٌنا حاتم

المنظمات الدولٌة

ص  1التطور التارٌخً للمنظمات _ص107جامعة الدول العربٌة

37

م .م عبد الستار فرحان

38

م.م .خالد جابر

قانون التنفٌذ
قانون مدنً وقانون
تجاري باللغة االنكلٌزٌة

ص  8دوائر التنفٌذ _ص  199احكام حجز اموال المدٌن

17
18

27
28

31
32
33
34
35

االولى

ص8

الثانٌة

تعرٌف البٌع _ص  389اسباب التخلٌة

ص  6التركة _ ص  101المستحقون للتركة
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الثالثة

ص  1تعرٌف القانون الدولً _ص 122المصادر المساعدة للقانون
ص 1التطور التارٌخً _ص 150مصادرالقانون الدولً االنسانً
كتاب مبادئ القانون التجاري الى البٌوع البحرٌة مداخل
ص 7تعرٌف قانون العمل _ص 310اجراءات النظر بالدعوى
ص  9مفهوم واهمٌة البحث العلمً  -ص60اعداد خطة البحث
كتاب المرافعات
الجزء االول اصول المحاكمات الجزائٌة
ص  7المحقق _ص  245االجهزة المساعدة فً التحقٌق
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الرابعة

