
 / المرحلة الثالثةجامعة ميسان /كلية القانون/الدراسة المسائية 

 
 

 

 

 

 2022/2023للعام الدراسي  املسائية/ الدراسة  شعبة )أ ( الثالثة املرحلةجدول احملاضرات االسبوعي 

 الخميس االربعاء الثالثاء االثنين  االحد  اليوم
 الوقت

03:2 
 

 اصول المحاكمات الجزائية 
 م. عبدالمحسن نتيش حسن

 المحكمة االفتراضية
 أ.م.د ميثم فالح حسين

 عامالدولي ال
 م.م كرار رياض سيد

 بحثاصول ال
م.م محمد عبدالكريم 

 سالم

 شركاتقانون ال
 م.م حسين جبار الزم

:3:2 
 

 اصول المحاكمات الجزائية 
 م. عبدالمحسن نتيش حسن

 المحكمة االفتراضية
 أ.م.د ميثم فالح حسين

 الدولي العام
 م.م كرار رياض سيد

 المرافعات المدنية
 هاديم. سالم جمعة 

قانون العقوبات الخاص م.م 
 تيجان عمي ثابت

03:2 
 

 العقود المدنية
 م.م حسين جبار الزم

 الدولي العام
 م.م كرار رياض سيد

 المرافعات المدنية
 م. سالم جمعة هادي

قانون العقوبات الخاص 
 م.م تيجان عمي ثابت

 القضاء االداري
  م.م زينة سمير هاشم

03:2 
 

 العقود المدنية
 حسين جبار الزم م.م

 العقود المدنية
 م.م حسين جبار الزم

 المرافعات المدنية
 م. سالم جمعة هادي

قانون العقوبات الخاص 
 م.م تيجان عمي ثابت

 القضاء االداري
 م.م زينة سمير هاشم

63:2 
 

     

 0/02/0200يبدأ من تاريخ 
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 2022/2023للعام الدراسي  املسائية/ الدراسة  شعبة )ب ( الثالثة املرحلةجدول احملاضرات االسبوعي / 

 الخميس االربعاء الثالثاء االثنين  االحد  اليوم
 الوقت

03:2 
 

 العقود المدنية
 م.م حسين جبار الزم

 العقود المدنية
 م.م حسين جبار الزم

 المرافعات المدنية
 م. سالم جمعة هادي

 خاصالعقوبات قانون ال
 م.م تيجان عمي ثابت

 القضاء االداري
 م.م زينة سمير هاشم 

:3:2 
 

 العقود المدنية
 م.م حسين جبار الزم

 عامالدولي ال
 م.م كرار رياض سيد

 المرافعات المدنية
 م. سالم جمعة هادي

 خاصالعقوبات قانون ال
 م.م تيجان عمي ثابت

 القضاء االداري
 م.م زينة سمير هاشم

03:2 
 

 اصول المحاكمات الجزائية 
 م. عبدالمحسن نتيش حسن

 المحكمة االفتراضية
 أ.م.د ميثم فالح حسين

 عامالدولي ال
 م.م كرار رياض سيد

 المرافعات المدنية
 م. سالم جمعة هادي

 قانون الشركات
 م.م حسين جبار الزم

03:2 
 

 اصول المحاكمات الجزائية 
 م. عبدالمحسن نتيش حسن

 المحكمة االفتراضية
 أ.م.د ميثم فالح حسين

 عامالدولي ال
 م.م كرار رياض سيد

 اصول البحث
م.م محمد عبدالكريم 

 سالم

م.م  خاصالعقوبات قانون ال
 تيجان عمي ثابت

63:2 
 

     

 0/02/0200يبدأ من تاريخ 


