
 

 

 كلية المنصور الجامعة

 القانونقسم 

       الصباحية الدراسة  - األولى   لمرحلةا /االلكترونية  الحضورية و  محاضراتالجدول  

   2022-2021لعام الدراسي ا

 شعبة ب 
 التوقيت 

 شعبة أ 
 اليوم التوقيت 

 المادة  التدريسي  القاعة  المادة  التدريسي  القاعة 

M10   9:30- 8:30 دستوري   د. علي عيسى M13   9:30- 8:30 مدخل قانون   م.م زيد 

 السبت
M13  11:00-10:30 مختبر حاسوب  م.م احمد سعيد   11:00-10:00 مدخل قانون   سعديم.م زيد 

 12:30-11:30 دستوري   د. علي عيسى   M10 1:00-12:30 مختبر حاسوب   م.م احمد سعيد   

        

M13 03:9- :009 مدخل قانون   سعديزيد  م.م  M10   10:00- 9:30 دستوري   د. علي عيسى 

 11:30-10:30 اجرام وعقاب   م.م احمد ماجد   M15 11:00-10:30 دستوري   د. علي عيسى   M10 االحد

M15   1:00-12:00 اجرام وعقاب   م.م احمد ماجد M13 12:30-12:00 مدخل قانون   سعدي م.م زيد 

Google meet مصطلحات  م.م محمد ليث E  9:00 -9:30 Google meet مصطلحات  م.م محمد ليث E  9:00 -9:30 

 10:30-10:00  حاسوب نظري  م.م احمد سعيد Google meet 10:30-10:00  حاسوب نظري  م.م احمد سعيد Google meet االثنين

        

Google meet 9:30-9:00  انكليزية عامة  م.م داليا Google meet 9:30-9:00  انكليزية عامة  م.م داليا 

 11:00- 10:00  تاريخ قانون  م.م رشا حسين  Google meet 11:00- 10:00  تاريخ قانون  م.م رشا حسين  Google meet الثالثاء 

Google meet 12:30- 11:30  شريعة  م.م كوثر Google meet 12:30- 11:30  شريعة  م.م كوثر 

Google meet   9:30-9:00 عربي   م.م هدى Google meet   9:30-9:00 عربي   م.م هدى 

 االربعاء
Google meet   12:00- 11:00 حقوق انسان   م.م سارة Google meet   12:00- 11:00 حقوق انسان   م.م سارة 

        

        



 

 

 كلية المنصور الجامعة

 القانونقسم 

 الدراسة الصباحية       - المرحلة األولى  /االلكترونيةمحاضرات الحضورية و  الجدول  

   2022-2021لعام الدراسي ا

 

 شعبة ج )االستضافة (
 اليوم التوقيت 

 المادة  التدريسي  القاعة 

 9:30- 9:00 مختبر حاسوب   م.م احمد سعيد  

 السبت
M10   11:00-10:00 دستوري   د. علي عيسى 

M13 12:30-11:30 مدخل قانون   زيد  م.م 

    

M15   10:00- 9:00 اجرام وعقاب   م.م احمد ماجد 

 11:30-11:00 مدخل قانون   م.م زيد  M13 االحد

M10   12:30-12:00 دستوري   د. علي عيسى 

Google meet مصطلحات  م.م محمد ليث E  10:00-10:30 

 11:30-11:00  حاسوب نظري  احمد سعيد م.م Google meet االثنين

    

Google meet 10:00- 9:00  شريعة  م.م كوثر 

 11:00-10:30  إنكليزية عامة   داليا م.م  Google meet الثالثاء 

Google meet  12:30- 11:30 تاريخ قانون    رشا حسين م.م 

Google meet  10:00- 9:00  حقوق انسان   م.م سارة جاسم 

 10:30-10:00 عربي    م.م هدى حميد   Google meet االربعاء

    



 

 

 كلية المنصور الجامعة

 القانونقسم 

       الصباحية الدراسة   -  الثانية  لمرحلةا /االلكترونية  الحضورية و  محاضراتالجدول  

   2022-2021لعام الدراسي ا

 شعبة ب 
 التوقيت 

 شعبة أ 
 اليوم التوقيت 

 المادة  التدريسي  القاعة  المادة  التدريسي  القاعة 

    M 9  9:30- 8:30 عقوبات عام  أ.م.د.راسم 

 السبت
    M 18  10:30-10:00 إداري  م.م. ريام 

    M 17  12:30-11:30 التزامات  د.صدام 

        
M 9  03:9- 8:30 عقوبات عام  أ.م.د.راسم  M 17  9:30- 8:30 التزامات  د.صدام 

 11:00-10:00 إداري  م.م. ريام  M 18 11:00-10:00 التزامات  د.صدام  M 17 االحد

M 18  12:00-11:30 إداري  م.م. ريام M 9  12:30-12:00 عقوبات عام  أ.م.د.راسم 

M 18  9:30- 8:30 إداري  م.م. ريام     

     11:00-10:00 التزامات  د.صدام  M 17 االثنين

M 9  12:00-11:30 عقوبات عام  أ.م.د.راسم     

Google meet  11:00-10:00 تجاري  م.م.عبد الغني Google meet  11:00-10:00 تجاري  م.م.عبد الغني 

 12:30-11:30 أحوال شخصية  م.م.هيمن  Google meet 12:30-11:30 أحوال شخصية  م.م.هيمن  Google meet الثالثاء 

Google meet  مصطلحات  م.م.محمد ليثE 1:00 -1:30 Google meet  مصطلحات  م.م.محمد ليثE 1:00 -1:30 

Google meet  9:30-9:00 نظم سياسية   م.م. عمر سعد Google meet  9:30-9:00 نظم سياسية   م.م. عمر سعد 

 االربعاء
Google meet  11:00- 10:00 مالية  م.سناء Google meet  11:00- 10:00 مالية  م.سناء 

Google meet  12:00-11:30 إنكليزية عامة م.م.داليا Google meet  12:00-11:30 إنكليزية عامة م.م.داليا 

Google meet  1:00-12:30 أحوال شخصية  م.م.هيمن Google meet  1:00-12:30 أحوال شخصية  م.م.هيمن 



 

 

 كلية المنصور الجامعة

 القانونقسم 

 الدراسة الصباحية        -  الثانيةالمرحلة   /االلكترونيةمحاضرات الحضورية و  الجدول  

   2022-2021لعام الدراسي ا

 شعبة د
 التوقيت 

 شعبة ج 
 اليوم التوقيت 

 المادة  التدريسي  القاعة  المادة  التدريسي  القاعة 

M 18  9:30-9:00 إداري  م.م. ريام M 17  9:30- 8:30 التزامات  د.صدام 

 السبت
M 17  11:00-10:00 التزامات  د.صدام M 9  10:30-10:00 عقوبات عام  أ.م.د.راسم 

M 9  1:00-12:00 عقوبات عام  أ.م.د.راسم M 18  12:00-11:00 إداري  م.م. ريام 

        

        

         االحد

        

M 17  9:30- 8:30 التزامات  د.صدام M 9  9:30- 8:30 عقوبات عام  أ.م.د.راسم 

 10:30-10:00 إداري  م.م. ريام  M 18 10:30-10:00 عام عقوبات   أ.م.د.راسم  M 9 االثنين

M 18  12:00-11:00 إداري  م.م. ريام M 17  12:00-11:00 التزامات  د.صدام 

Google meet  10:00-9:00 أحوال شخصية  م.م.هيمن Google meet  10:00-9:00 أحوال شخصية  م.م.هيمن 

 E 10:30 -11:00مصطلحات  م.م.محمد ليث  E 10:30 -11:00 Google meetمصطلحات  م.م.محمد ليث  Google meet الثالثاء 

Google meet  12:30- 11:30 تجاري  م.م.عبد الغني Google meet  12:30- 11:30 تجاري  م.م.عبد الغني 

Google meet  10:00-9:00 مالية  م.سناء Google meet  10:00-9:00 مالية  م.سناء 

 االربعاء
Google meet  11:00- 10:30 نظم سياسية   م.م. عمر سعد Google meet  11:00- 10:30 نظم سياسية   م.م. عمر سعد 

Google meet  12:00- 11:30 أحوال شخصية  م.م.هيمن Google meet  12:00- 11:30 أحوال شخصية  م.م.هيمن 

Google meet  1:00-12:30 إنكليزية عامة م.م.داليا Google meet  1:00-12:30 إنكليزية عامة م.م.داليا 



 

 

 كلية المنصور الجامعة

 القانونقسم 

 /للدراسة الصباحية       الثانية للمرحلة وااللكترونية محاضرات الحضورية الجدول  

   2022-2021لعام الدراسي ا

 

 )االستضافة ( هـشعبة 
 اليوم التوقيت 

 المادة  التدريسي  القاعة 

M 18  10:00- 9:30 إداري  م.م. ريام 

 السبت
M 9  11:30-11:00 عقوبات عام  أ.م.د.راسم 

M 17  1:00-12:30 التزامات  د.صدام 

    

M 18  10:00- 9:00 إداري  م.م. ريام 

 11:30-10:30 عقوبات عام  أ.م.د.راسم  M 9 االحد

M 17  1:00- 12:00 التزامات  د.صدام 

    

     االثنين

    

Google meet  10:00- 9:00 تجاري  م.م.عبد الغني 

 11:30-10:30 أحوال شخصية  م.م.هيمن  Google meet الثالثاء 

Google meet  مصطلحات  م.م.محمد ليثE 12:00 -12:30 

Google meet  10:00- 9:30 نظم سياسية   م.م. عمر سعد 

 االربعاء

 

Google meet  11:00-10:30 إنكليزية عامة م.م.داليا 

Google meet  12:30-11:30 مالية  م.سناء 

Google meet  1:30- 1:00 أحوال شخصية  م.م.هيمن 



 

 

 كلية المنصور الجامعة

 القانونقسم 

       الصباحية الدراسة  -  لثةالثا  لمرحلةا /االلكترونية  الحضورية و  محاضراتالجدول  

   2022-2021لعام الدراسي ا

 شعبة ب 
 التوقيت 

 شعبة أ 
 اليوم التوقيت 

 المادة  التدريسي  القاعة  المادة  التدريسي  القاعة 

Google meet  10:30- 9:30 محاكمات جزائية   م.م احمد ماجد Google meet  10:30- 9:30 محاكمات جزائية   م.م احمد ماجد 
 السبت

Google meet   12:00-11:30 إنكليزية عامة   م.م داليا Google meet   12:00-11:30 إنكليزية عامة   م.م داليا 

Google meet  9:30- 9:00 أصول بحث  م.م.هدى  Google meet  9:30- 9:00 أصول بحث  م.م.هدى 

 االحد

 
Google meet  10:30-10:00 مرافعات   م.م.زيد  Google meet  10:30-10:00 مرافعات   م.م.زيد 

Google meet 12:30-11:30 قضاء إداري  م.م.هبة Google meet  12:30-11:30 قضاء إداري  م.م.عبد الغني 

M 21  9:30- 9:00 عقود  د.مريم M 19  9:30- 8:30 عقوبات خاص  م.م. فيصل 

 10:30-10:00 عقود  د.مريم  M 21 11:00-10:00 دولي عام   د.عمر ماجد  M 20 االثنين

M 19  112:30-11:30 عقوبات خاص  م.م. فيصل M 20  12:00-11:00 دولي عام   د.عمر ماجد 

Google meet  10:00-9:30 شركات   م.م.سارة Google meet  10:00-9:30 شركات   م.م.سارة 

 12:30-11:30 مرافعات   م.م.زيد  Google meet 12:30-11:30 مرافعات   م.م.زيد  Google meet الثالثاء 

        

M 20  10:00-9:30 دولي عام   د.عمر ماجد M 21  9:30- 8:30 عقود  د.مريم 

 االربعاء 
M 21  11:30- 10:30 عقود  د.مريم M 20 10:30- 10:00 دولي عام   ماجد  د.عمر 

M 9  12:30-12:00 محكمة افتراضية  القاضي طه هادي M 19  12:00-11:30 عقوبات خاص  م.م. فيصل 

M 19  1:30- 1:00 عقوبات خاص  م.م. فيصل M 9  1:30- 1:00 محكمة افتراضية  القاضي طه هادي 

 



 

 

 كلية المنصور الجامعة

 القانونقسم 

 الدراسة الصباحية       -  لثةالثاالمرحلة   /االلكترونيةمحاضرات الحضورية و  الجدول  

   2022-2021لعام الدراسي ا

 شعبة د
 التوقيت 

 شعبة ج 
 اليوم التوقيت 

 المادة  التدريسي  القاعة  المادة  التدريسي  القاعة 

M 19  9:30-9:00 عقوبات خاص  م.م. فيصل M 21  10:00- 9:00 عقود  د.مريم 

 السبت
M 20  11:00- 10:00 دولي عام   د.عمر ماجد M 19  11:00-10:30 عقوبات خاص  م.م. فيصل 

M 21  12:30-11:30 عقود  د.مريم M 20  12:30-11:30 دولي عام   د.عمر ماجد 

        

Google meet  10:00- 00:9 قضاء إداري  م.م.عبد الغني  Google meet  10:00- 9:00 قضاء إداري  م.م.عبد الغني 

 11:00- 10:30 أصول بحث  م.م.هدى  Google meet 11:00- 10:30 أصول بحث  م.م.هدى  Google meet االحد

Google meet  1:30- 1:00 مرافعات   م.م.زيد Google meet  1:30- 1:00 مرافعات   م.م.زيد 

Google meet   10:00-9:30 إنكليزية عامة   م.م داليا Google meet   10:00-9:30 إنكليزية عامة   م.م داليا 

 11:30- 10:30 محاكمات جزائية   م.م احمد ماجد  Google meet 11:30- 10:30 محاكمات جزائية   م.م احمد ماجد  Google meet االثنين

        

Google meet  9:30-9:00 شركات   م.م.سارة Google meet  9:30-9:00 شركات   م.م.سارة 

 11:00-10:00 مرافعات   م.م.زيد  Google meet 11:00-10:00 مرافعات   م.م.زيد  Google meet الثالثاء 

        

M 19  10:00-9:00 عقوبات خاص  م.م. فيصل M 9  9:30-9:00 محكمة افتراضية  القاضي طه هادي 

 االربعاء
M 9  11:00- 10:30 محكمة افتراضية  القاضي طه هادي M 19  11:00- 10:00 عقوبات خاص  م.م. فيصل 

M 21  12:00- 11:30 عقود  د.مريم M 20  12:00- 11:30 دولي عام   د.عمر ماجد 

M 20  1:00-12:30 دولي عام   د.عمر ماجد M 21  1:00-12:30 عقود  د.مريم 



 

 

 كلية المنصور الجامعة

 القانونقسم 

      صباحيةلاالدراسة   - رابعة ال  لمرحلةا /االلكترونية  الحضورية و  محاضراتالجدول  

   2022-2021لعام الدراسي ا

 شعبة ب 
 التوقيت 

 شعبة أ 
 اليوم التوقيت 

 المادة  التدريسي  القاعة  المادة  التدريسي  القاعة 

Google meet  10:30- 9:30 فقه اسالمي   أ.د. محمود Google meet  10:30- 9:30 فقه اسالمي   أ.د. محمود 

 1:00-12:00 عمل وضمان  م.م. فيصل  Google meet 1:00-12:00 عمل وضمان  م.م. فيصل  Google meet السبت

        

Google meet  10:30-10:00 تنفيذ  م. سناء  Google meet  .10:30-10:00 تنفيذ  سناء م 

 االحد

 
Google meet  12:00-11:30 تحقيق وطب عدلي  أ.م.د. راسم  Google meet  12:00-11:30 تحقيق وطب عدلي  أ.م.د. راسم 

Google meet  1:00-12:30 منظمات  أ.م.د. قيس Google meet  1:00-12:30 منظمات  أ.م.د. قيس 

M 16  10:30- 9:30 دولي خاص  د. إيمان M 15  10:30- 9:30 عينية  م.م. رشا 

 12:30-11:30 دولي خاص  د. إيمان  M 16 12:30-11:30 عينية  م.م. رشا  M 15 االثنين

        

Google meet  10:30-10:00 دولي انساني   م.م. عمر سعد Google meet  10:30-10:00 دولي انساني   م.م. عمر سعد 

 12:30-12:00 إنكليزية عامة  م.م. داليا   Google meet 12:30-12:00 إنكليزية عامة  م.م. داليا   Google meet الثالثاء 

        

M 15  9:30-9:00 عينية  م.م. رشا M 17  10:00-9:00 أوراق تجارية  م.م.هيمن 

 االربعاء 
M 17  11:00- 10:00 أوراق تجارية  م.م.هيمن M 16  11:00- 10:30 دولي خاص  د. إيمان 

M 16  12:30-12:00 دولي خاص  د. إيمان M 15  1:00-12:30 عينية  م.م. رشا 
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