
:التوقيع 

الدرجة العلمية 

   :النصاب

  مالك جابر محيدي. م.اسعد فاضل منديل                                        أ. م.أ       

اخلاص قسم القانون اخلاص                                      رئيس قسم القانون ر مقر        

  جامعة القادسية     

    كلية القانون   

    هيكل العمل األسبوعي للتدريسيني يف قسم القانون اخلاص

  ٢٠١٦- ٢٠١٥للعام الدراسي 

  ٢:٣٠- ١:٣٠  ١:٣٠- ١٢:٣٠  ١٢:٣٠- ١١:٣٠  ١١:٣٠- ١٠:٣٠  ١٠:٣٠- ٩:٣٠  ٩:٣٠- ٨:٣٠  الساعة 

  عطلة رمسية   السبت 

       ة  ة  ة  ة  األحد 

                   االثنني 

       ة  ة  ة  ة  الثالثاء 

       األربعاء 

    ارد يي إرد   اخلميس 

    

    

  

  مالك جابر محيدي .م.أ



:التوقيع 

  الدرجة العلمية 

   :النصاب

  مالك جابر محيدي. م.اسعد فاضل منديل                                        أ. م.أ       

اخلاص قسم القانون اخلاص                                      رئيس قسم القانون ر مقر        

  جامعة القادسية 

  كلية القانون 

  

  هيكل العمل األسبوعي للتدريسيني يف قسم القانون اخلاص

  ٢٠١٦- ٢٠١٥للعام الدراسي 

  ٢:٣٠- ١:٣٠  ١:٣٠- ١٢:٣٠  ١٢:٣٠- ١١:٣٠  ١١:٣٠- ١٠:٣٠  ١٠:٣٠- ٩:٣٠  ٩:٣٠- ٨:٣٠  الساعة 

  عطلة رمسية   السبت 

      ة     ة    األحد 

      ة     ة    االثنني 

  ة     ة      ة     ة    الثالثاء 

تربوي إرشاد      ة     ة    األربعاء 

تربوي أرشاد  مكتبیة   ة    ة    اخلميس 

  

  

  هنصري صبار لفت. د.م.أ



:التوقيع 

  الدرجة العلمية 

   :النصاب

  مالك جابر محيدي. م.اسعد فاضل منديل                                        أ. م.أ       

اخلاص قسم القانون اخلاص                                      رئيس قسم القانون ر مقر        

  جامعة القادسية 

  كلية القانون 

  

  هيكل العمل األسبوعي للتدريسيني يف قسم القانون اخلاص

  ٢٠١٦- ٢٠١٥للعام الدراسي 

  ٢:٣٠- ١:٣٠  ١:٣٠- ١٢:٣٠  ١٢:٣٠- ١١:٣٠  ١١:٣٠- ١٠:٣٠  ١٠:٣٠- ٩:٣٠  ٩:٣٠- ٨:٣٠  الساعة 

  عطلة رمسية   السبت 

        األحد 

       االثنني 

  مشروع بحث   ة     ة    الثالثاء 

ارشاد تربوي    مشروع بحث  ة     ة    األربعاء 

ارشاد تربوي   مكتبیة   ة    ة    اخلميس 

        

  

  عبد املهدي كاظم ناصر . م.أ



:التوقيع 

  الدرجة العلمية 

   :النصاب

  مالك جابر محيدي. م.اسعد فاضل منديل                                        أ. م.أ       

اخلاص قسم القانون اخلاص                                      رئيس قسم القانون ر مقر        

  جامعة القادسية 

  كلية القانون 

  اخلاصهيكل العمل األسبوعي للتدريسيني يف قسم القانون

  ٢٠١٦- ٢٠١٥للعام الدراسي 

  ٢:٣٠- ١:٣٠  ١:٣٠- ١٢:٣٠  ١٢:٣٠- ١١:٣٠  ١١:٣٠- ١٠:٣٠  ١٠:٣٠- ٩:٣٠  ٩:٣٠- ٨:٣٠  الساعة 

  عطلة رمسية   السبت 

        األحد 

    ة     ة     ة    االثنني 

  ة     ة  مشروع بحث   ة     ة    الثالثاء 

ارشاد تربوي ة      مشروع بحث  ة     ة    األربعاء 

ارشاد تربوي   مكتبیة   ة    ة    اخلميس 

    

  

  نظام جبار طالب . م.أ

  



:التوقيع 

  الدرجة العلمية 

   :النصاب

  مالك جابر محيدي. م.اسعد فاضل منديل                                        أ. م.أ       

اخلاص قسم القانون اخلاص                                      رئيس قسم القانون ر مقر        

  جامعة القادسية 

  انون ــكلية الق

  

  هيكل العمل األسبوعي للتدريسيني يف قسم القانون اخلاص

  ٢٠١٦- ٢٠١٥للعام الدراسي 

  

  

  ٢:٣٠- ١:٣٠  ١:٣٠- ١٢:٣٠  ١٢:٣٠- ١١:٣٠  ١١:٣٠- ١٠:٣٠  ١٠:٣٠- ٩:٣٠  ٩:٣٠- ٨:٣٠  الساعة 

  عطلة رمسية   السبت 

        األحد 

       االثنني 

  مشروع بحث   ة     ة    الثالثاء 

ارشاد تربوي    مشروع بحث  ة     ة    األربعاء 

ارشاد تربوي   مكتبیة   ة    ة    اخلميس 

  تفرغ جزئي :مالحظة 

  

  عقيل سرحان حممد . م.أ



:التوقيع 

  الدرجة العلمية 

   :النصاب

  مالك جابر محيدي. م.اسعد فاضل منديل                                        أ. م.أ       

اخلاص قسم القانون اخلاص                                      رئيس قسم القانون ر مقر        

  

  جامعة القادسية 

  كلية القانون 

  هيكل العمل األسبوعي للتدريسيني يف قسم القانون اخلاص

  ٢٠١٦- ٢٠١٥للعام الدراسي 

  ٢:٣٠- ١:٣٠  ١:٣٠- ١٢:٣٠  ١٢:٣٠- ١١:٣٠  ١١:٣٠- ١٠:٣٠  ١٠:٣٠- ٩:٣٠  ٩:٣٠- ٨:٣٠  الساعة 

  عطلة رمسية   السبت 

       ة  ة  االحد 

       ة  ة  االثنني 

       ة  ة  ة  ة  الثالثاء 

          ة  ة  االربعاء 

  أرد ي  أرد ي     ة  ة     اخلميس 

  

    

  اسعد فاضل منديل . م.أ

  



:التوقيع 

  الدرجة العلمية 

   :النصاب

  مالك جابر محيدي. م.اسعد فاضل منديل                                        أ. م.أ       

اخلاص قسم القانون اخلاص                                      رئيس قسم القانون ر مقر        

  

  هيكل العمل األسبوعي للتدريسيني يف قسم القانون اخلاص

  ٢٠١٦- ٢٠١٥للعام الدراسي 

  ٢:٣٠- ١:٣٠  ١:٣٠- ١٢:٣٠  ١٢:٣٠- ١١:٣٠  ١١:٣٠- ١٠:٣٠  ١٠:٣٠- ٩:٣٠  ٩:٣٠- ٨:٣٠  الساعة 

  عطلة رمسية   السبت 

                ة     ة       ة  االحد 

         ة     ة    ة    ة     االثنني 

         ة        ة    ة     الثالثاء 

          ه    ة    ة        األربعاء 

     ارد ي   ارد ي            اخلميس 

    

  

  حممد كاظم حممد . د.م

  

  

  



:التوقيع 

  الدرجة العلمية 

   :النصاب

  مالك جابر محيدي. م.اسعد فاضل منديل                                        أ. م.أ       

اخلاص قسم القانون اخلاص                                      رئيس قسم القانون ر مقر        

  جامعة القادسية 

  كلية القانون 

  هيكل العمل األسبوعي للتدريسيني يف قسم القانون اخلاص

  ٢٠١٦- ٢٠١٥للعام الدراسي 

  ٢:٣٠- ١:٣٠  ١:٣٠- ١٢:٣٠  ١٢:٣٠- ١١:٣٠  ١١:٣٠- ١٠:٣٠  ١٠:٣٠- ٩:٣٠  ٩:٣٠- ٨:٣٠  الساعة 

  عطلة رمسية   السبت 

  ة             ة     ة      ة      االحد 

  ة         ة    ة    ة    ة     االثنني 

  ة         ة       ة    ة     الثالثاء 

             ة    ة    ة     األربعاء 

     ارد ي   ارد ي            اخلميس 

  

  

  

  سنان عبد احلمزة . د.م

  



:التوقيع 

  الدرجة العلمية 

   :النصاب

  مالك جابر محيدي. م.اسعد فاضل منديل                                        أ. م.أ       

اخلاص قسم القانون اخلاص                                      رئيس قسم القانون ر مقر        

  جامعة القادسية 

  كلية القانون 

  هيكل العمل األسبوعي للتدريسيني يف قسم القانون اخلاص

  ٢٠١٦- ٢٠١٥للعام الدراسي 

  ٢:٣٠- ١:٣٠  ١:٣٠- ١٢:٣٠  ١٢:٣٠- ١١:٣٠  ١١:٣٠- ١٠:٣٠  ١٠:٣٠- ٩:٣٠  ٩:٣٠- ٨:٣٠  الساعة 

    السبت 

     ة  ة  ة      ة  األحد 

                االثنني 

  ةةةة  الثالثاء 

                   مكتبیة  األربعاء 

     أرد ي  إرد ي     اخلميس 

  

  

  

  شذى مظفر حسني .م

  



:التوقيع 

  الدرجة العلمية 

   :النصاب

  مالك جابر محيدي. م.اسعد فاضل منديل                                        أ. م.أ       

اخلاص قسم القانون اخلاص                                      رئيس قسم القانون ر مقر        

  جامعة القادسية 

  كلية القانون 

  هيكل العمل األسبوعي للتدريسيني يف قسم القانون اخلاص

  ٢٠١٦- ٢٠١٥للعام الدراسي 

  ٢:٣٠- ١:٣٠  ١:٣٠- ١٢:٣٠  ١٢:٣٠- ١١:٣٠  ١١:٣٠- ١٠:٣٠  ١٠:٣٠- ٩:٣٠  ٩:٣٠- ٨:٣٠  الساعة 

  عطلة رمسية   السبت 

       ة  ة  ة  ة  األحد 

              االثنني 

              الثالثاء 

                 األربعاء 

    أرد ي  أرد ي         اخلميس 

  .تفرغ جزئي : مالحظة 

  

  

  هدى سعدون لفته. م.م

  



:التوقيع 

  الدرجة العلمية 

   :النصاب

  مالك جابر محيدي. م.اسعد فاضل منديل                                        أ. م.أ       

اخلاص قسم القانون اخلاص                                      رئيس قسم القانون ر مقر        

  

  يةـــعة القادســجام

  انونــية القــكل   

  اخلاصهيكل العمل األسبوعي للتدريسيني يف قسم القانون 

  ٢٠١٦- ٢٠١٥للعام الدراسي 

  ٢:٣٠- ١:٣٠  ١:٣٠- ١٢:٣٠  ١٢:٣٠- ١١:٣٠  ١١:٣٠- ١٠:٣٠  ١٠:٣٠- ٩:٣٠  ٩:٣٠- ٨:٣٠  الساعة 

  عطلة رمسية   السبت 

       ةة  ة  االحد 

         ةةة  االثنني 

                   الثالاثاء 

     ي أرد  ي أرد        االربعاء 

        ة  ة  اخلميس 

  

  نرباس ظاهر جرب .د.م

  

  



:التوقيع 

  الدرجة العلمية 

   :النصاب

  مالك جابر محيدي. م.اسعد فاضل منديل                                        أ. م.أ       

اخلاص قسم القانون اخلاص                                      رئيس قسم القانون ر مقر        

  جامعة القادسية 

  انون ـــكلية الق

  قسم القانون اخلاصهيكل العمل األسبوعي للتدريسيني يف 

  ٢٠١٦- ٢٠١٥للعام الدراسي 

  ٢:٣٠- ١:٣٠  ١:٣٠- ١٢:٣٠  ١٢:٣٠- ١١:٣٠  ١١:٣٠- ١٠:٣٠  ١٠:٣٠- ٩:٣٠  ٩:٣٠- ٨:٣٠  الساعة 

  عطلة رمسية   السبت 

         ة      ة  األحد 

    وع     ةة  االثنني 

    وع   وع   وع       الثالثاء 

                 األربعاء 

  إرد ي  ارد ي              اخلميس 

  

  

  

  حسني نعمة نغيمش . م.م

  



:التوقيع 

  الدرجة العلمية 

   :النصاب

  مالك جابر محيدي. م.اسعد فاضل منديل                                        أ. م.أ       

اخلاص قسم القانون اخلاص                                      رئيس قسم القانون ر مقر        

  

  جامعة القادسية 

  كلية القانون 

  

  العمل األسبوعي للتدريسيني يف قسم القانون اخلاصهيكل 

  ٢٠١٦- ٢٠١٥للعام الدراسي 

  ٢:٣٠- ١:٣٠  ١:٣٠- ١٢:٣٠  ١٢:٣٠- ١١:٣٠  ١١:٣٠- ١٠:٣٠  ١٠:٣٠- ٩:٣٠  ٩:٣٠- ٨:٣٠  الساعة 

  عطلة رمسية   السبت 

      ةةة  ة  األحد 

      ةةةة  االثنني 

                   الثالثاء 

     ارد ي  إرد ي        األربعاء 

              اخلميس 

  

  عالء عبد االمري . م.م

  



:التوقيع 

  الدرجة العلمية 

   :النصاب

  مالك جابر محيدي. م.اسعد فاضل منديل                                        أ. م.أ       

اخلاص قسم القانون اخلاص                                      رئيس قسم القانون ر مقر        

  جامعة القادسية 

  كلية القانون 

  

  هيكل العمل األسبوعي للتدريسيني يف قسم القانون اخلاص

  ٢٠١٦- ٢٠١٥للعام الدراسي 

  ٢:٣٠- ١:٣٠  ١:٣٠- ١٢:٣٠  ١٢:٣٠- ١١:٣٠  ١١:٣٠- ١٠:٣٠  ١٠:٣٠- ٩:٣٠  ٩:٣٠- ٨:٣٠  الساعة 

  عطلة رمسية   السبت 

                   االحد 

       ارد ي        االثنني 

     ةةة  ة  الثالثاء 

                  األربعاء 

     إرد ي    ة  ة  اخلميس 

  

  

  

  شعواطحسني عبيد . م.م



:التوقيع 

  الدرجة العلمية 

   :النصاب

  مالك جابر محيدي. م.اسعد فاضل منديل                                        أ. م.أ       

اخلاص قسم القانون اخلاص                                      رئيس قسم القانون ر مقر        

  

  جامعة القادسية 

  كلية القانون 

  

  هيكل العمل األسبوعي للتدريسيني يف قسم القانون اخلاص

  ٢٠١٦- ٢٠١٥للعام الدراسي 

  ٢:٣٠- ١:٣٠  ١:٣٠- ١٢:٣٠  ١٢:٣٠- ١١:٣٠  ١١:٣٠- ١٠:٣٠  ١٠:٣٠- ٩:٣٠  ٩:٣٠- ٨:٣٠  الساعة 

  عطلة رمسية   السبت 

                األحد

    وع      ةة  ة  االثنني 

    وع      ة  ة      الثالثاء 

            ة  ة      األربعاء 

  ارد ي   ارد ي        ة      اخلميس 

  

  

  صفاء متعب فجه . م.م



:التوقيع 

  الدرجة العلمية 

   :النصاب

  مالك جابر محيدي. م.اسعد فاضل منديل                                        أ. م.أ       

اخلاص قسم القانون اخلاص                                      رئيس قسم القانون ر مقر        

  

  جامعة القادسية 

  كلية القانون 

  

  هيكل العمل األسبوعي للتدريسيني يف قسم القانون اخلاص

  ٢٠١٦- ٢٠١٥للعام الدراسي 

  ٢:٣٠- ١:٣٠  ١:٣٠- ١٢:٣٠  ١٢:٣٠- ١١:٣٠  ١١:٣٠- ١٠:٣٠  ١٠:٣٠- ٩:٣٠  ٩:٣٠- ٨:٣٠  الساعة 

  عطلة رمسية   السبت 

                          االحد 

            ة   ة       االثنني 

      وع           ة      الثالثاء 

                ة      األربعاء 

  ارد ي   ارد ي      ة      ة   اخلميس 

  

  

  مسرية حسني حميسن . م



:التوقيع 

  الدرجة العلمية 

   :النصاب

  مالك جابر محيدي. م.اسعد فاضل منديل                                        أ. م.أ       

اخلاص قسم القانون اخلاص                                      رئيس قسم القانون ر مقر        

  جامعة القادسية 

  كلية القانون 

  

  هيكل العمل األسبوعي للتدريسيني يف قسم القانون اخلاص

  ٢٠١٦- ٢٠١٥للعام الدراسي 

  ٢:٣٠- ١:٣٠  ١:٣٠- ١٢:٣٠  ١٢:٣٠- ١١:٣٠  ١١:٣٠- ١٠:٣٠  ١٠:٣٠- ٩:٣٠  ٩:٣٠- ٨:٣٠  الساعة 

  عطلة رمسية   السبت 

               ة   ة   االحد 

                ة   ة   االثنني 

                   ة   الثالثاء 

                   ة   األربعاء 

     ارد ي   ارد ي            اخلميس 

  

  

  شذى مظفر حسني . م

  



:التوقيع 

  الدرجة العلمية 

   :النصاب

  مالك جابر محيدي. م.اسعد فاضل منديل                                        أ. م.أ       

اخلاص قسم القانون اخلاص                                      رئيس قسم القانون ر مقر        

  جامعة القادسية 

  كلية القانون 

  هيكل العمل األسبوعي للتدريسيني يف قسم القانون اخلاص

  ٢٠١٦- ٢٠١٥للعام الدراسي 

  

  ٢:٣٠- ١:٣٠  ١:٣٠- ١٢:٣٠  ١٢:٣٠- ١١:٣٠  ١١:٣٠- ١٠:٣٠  ١٠:٣٠- ٩:٣٠  ٩:٣٠- ٨:٣٠  الساعة 

  عطلة رمسية   السبت 

      ة  ة  ة  األحد 

    ة  ة  ة  ة  االثنني 

        ة  ة  ة  ة  الثالثاء 

     ي إردي إرد    األربعاء 

  ة   اخلميس 

  

  

  مبدر نايف إقبال. م.م


