
 2/01/2122يبدأ العمل بالجدول من تاريخ 
 

  القانون كلية / ميسان جامعة

 ةرابعال املرحلةالدراسة الصباحية / 

 

 2022/2023للعام الدراسي / الدراسة الصباحية  (أة شعبة )رابعال جدول احملاضرات االسبوعي / املرحلة

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين  االحد  اليوم
 الوقت

03:8 
 

 األوراق التجارية
 أ.م.د عمر ناطق يحيى

 أصول الفقه ارشاد
 أ.د اياد حميد إبراهيم

 التحقيق الجنائي والطب العدلي
 م. مرتضى حسن  

 قانون العمل والضمان 
 م. م مروة سامي جبار

03:8 
 

 األوراق التجارية
 أ.م.د عمر ناطق يحيى

 التنفيذ قانون
 م . م زينب ستار جبار

 أصول الفقه
 أ.د اياد حميد إبراهيم

 قانون العمل والضمان ارشاد
 م. م مروة سامي جبار

083:8 
 

 الحقوق العينية ارشاد
 شاف م مثنى عبد الكاظم ماأ.

 القانون الدولي الخاص
 م. م فريد حنين جاسم 

 القانون الدولي الخاص
 م. م فريد حنين جاسم

 الدولي اإلنساني القانون
 م. م كرار رياض سيد

003:8 
 

 المنظمات الدولية
 م. م عمي عبد الحسين 

 الحقوق العينية
 شاف م مثنى عبد الكاظم ماأ.

 الحقوق العينية      
 أ.م مثنى عبد الكاظم ما شاف

 القانون الدولي الخاص
 م. م فريد حنين جاسم

 ارشاد

033:8 
 

     

03:8      

 



 2/01/2122يبدأ العمل بالجدول من تاريخ 
 

 القانون كلية / ميسان جامعة

 رابعةال املرحلةالدراسة الصباحية / 

 

 2022/2023للعام الدراسي / الدراسة الصباحية  (بة شعبة )رابعال جدول احملاضرات االسبوعي / املرحلة

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين  االحد  اليوم
 الوقت

03:8 
 

 القانون الدولي اإلنساني
 رياض سيد م. م كرار

 األوراق التجارية
 أ.م.د عمر ناطق يحيى

 الحقوق العينية
 اشافم مثنى عبد الكاظم مأ.

 أصول الفقه
 أ.د اياد حميد إبراهيم

 قانون التنفيذ
 م . م زينب ستار جبار

03:8 
 

 األوراق التجارية ارشاد
 أ.م.د عمر ناطق يحيى

 الحقوق العينية
 م مثنى عبد الكاظم ماشافأ.

 الفقه أصول
 أ.د اياد حميد إبراهيم

 ارشاد

083:8 
 

 قانون العمل والضمان االجتماعي
 م. م محمد عبد الكريم سالم

 الحقوق العينية ارشاد ارشاد
 م مثنى عبد الكاظم ماشافأ.

 القانون الدولي الخاص
 م. م فريد حنين جاسم

003:8 
 

 قانون العمل والضمان االجتماعي
 م. م محمد عبد الكريم سالم

 المنظمات الدولية
 م.م عمي عبدالحسين جار اهلل

 القانون الدولي الخاص
 م. م فريد حنين جاسم

 التحقيق الجنائي والطب العدلي 
 م. مرتضى حسن  

 القانون الدولي الخاص
 م. م فريد حنين جاسم

033:8 
 

     

03:8      

 


