
 جامعة بغداد / لكية الادارة والاقتصاد / قسم الادارة الصناعية 

 2021  –  2020/ ادلراسة الصباحية / للعام ادلرايس    الفصل ادلرايس الاول   / وىل للمرحةل الا   احلضوري   جدول احملارضات الاس بوعي 

 الساعة  اليوم 
 شعبة د  شعبة ج  شعبة ب  شعبة أ 

 االستاذ  المادة  االستاذ  المادة  االستاذ  المادة  االستاذ  المادة 

ت 
سب

ال
 

8:30  –  9:30         

9:30-  10:30         

10:30 -11:30         

11:30 - 12:30         

12:30 -1:30         

حد 
ال
ا

 

8:30  –  9:30         

9:30-  10:30         

10:30 -11:30         

11:30 - 12:30         

12:30 -1:30         

ن 
ني
الث

ا
 

8:30  –  9:30         

9:30-  10:30         

10:30 -11:30         

11:30 - 12:30         

12:30 -1:30         

اء 
الث

الث
 

8:30  –  9:30         

9:30-  10:30         

10:30 -11:30         

11:30 - 12:30         

12:30 -1:30         

اء 
بع

ر
ال
ا

 

   م. عائشة  1مبادئ ادارة /    م.سهاد  1مبادئ محاسبة /  9:20  –  8:30

   م.سهاد  1مبادئ محاسبة /    م. عائشة  1مبادئ ادارة /  10:10  -9:20

   م.سهاد  1مبادئ محاسبة /    م. عائشة  1مبادئ ادارة /  11:00- 10:10

 م. عائشة  1مبادئ ادارة /    م.سهاد  1محاسبة / مبادئ    11:50 - 11:00

 م.سهاد  1مبادئ محاسبة /    م. عائشة  1مبادئ ادارة /    12:40- 11:50

 م.سهاد  1مبادئ محاسبة /    م. عائشة  1مبادئ ادارة /    1:30- 12:40

س 
مي

خ
ال

 

   م.سهاد  1مبادئ محاسبة /    م. عائشة  1مبادئ ادارة /  9:20  –  8:30

   م. عائشة  1مبادئ ادارة /    م.سهاد  1مبادئ محاسبة /  10:10  -9:20

   م. عائشة  1مبادئ ادارة /    م.سهاد  1مبادئ محاسبة /  11:00- 10:10

 م.سهاد  1مبادئ محاسبة /    م. عائشة  1مبادئ ادارة /    11:50 - 11:00

 عائشة م.  1مبادئ ادارة /    م.سهاد  1مبادئ محاسبة /    12:40- 11:50

 م. عائشة  1مبادئ ادارة /    م.سهاد  1مبادئ محاسبة /    1:30- 12:40



 جامعة بغداد / لكية الادارة والاقتصاد / قسم الادارة الصناعية 

 2021  –   2020/ ادلراسة الصباحية / للعام ادلرايس  الفصل ادلرايس الاول  / للمرحةل الثانية   احلضوري   جدول احملارضات الاس بوعي 

 الساعة  اليوم 
 شعبة د  شعبة ج  شعبة ب  شعبة أ 

 االستاذ  المادة  االستاذ  المادة  االستاذ  المادة  االستاذ  المادة 

ت 
سب

ال
 

8:30  –  9:30         

9:30-  10:30         

10:30 -11:30         

11:30 - 12:30         

12:30 -1:30         

حد 
ال
ا

 

8:30  –  9:30         

9:30-  10:30         

10:30 -11:30         

11:30 - 12:30         

12:30 -1:30         

ن 
ني
الث

ا
 

       م.م. جاسم   1/ادارة انتاج  9:20  –  8:30

   جاسم م.م.  1/ادارة انتاج    د. حارث   1/ تصميم وطرق تصنيع 10:10  -9:20

   م.م. جاسم  1/   ادارة انتاج   د. حارث  1/ تصميم وطرق تصنيع 11:00- 10:10

     م.م. جاسم   1/ادارة انتاج    11:50 - 11:00

 م.م. جاسم  1/ادارة انتاج    د. حارث   1/ تصميم وطرق تصنيع   12:40- 11:50

 م.م. جاسم  1/ادارة انتاج    د. حارث   1/ تصميم وطرق تصنيع   1:30- 12:40

اء 
الث

الث
 

   م.م. جاسم  1/ادارة انتاج      9:20  –  8:30

   د. حارث  1/ تصميم وطرق تصنيع   م.م. جاسم  1/ادارة انتاج  10:10  -9:20

   د. حارث  1/ تصميم وطرق تصنيع   م.م. جاسم  1/ادارة انتاج  11:00- 10:10

 م.م. جاسم  1/ادارة انتاج        11:50 - 11:00

 د. حارث  1/ تصميم وطرق تصنيع   م.م. جاسم   1/ادارة انتاج    12:40- 11:50

 د. حارث  1/ تصميم وطرق تصنيع   م.م. جاسم   1/ادارة انتاج    1:30- 12:40

اء 
بع

ر
ال
ا

 

8:30  –  9:30         

9:30-  10:30         

10:30 -11:30         

11:30 - 12:30         

12:30 -1:30         

س 
مي

خ
ال

 

8:30  –  9:30         

9:30-  10:30         

10:30 -11:30         

11:30 - 12:30         

12:30 -1:30         



 جامعة بغداد / لكية الادارة والاقتصاد / قسم الادارة الصناعية 

 2021  –  2020/ ادلراسة الصباحية / للعام ادلرايس    ثالثة / الفصل ادلرايس الاول للمرحةل ال احلضوري  جدول احملارضات الاس بوعي  

 الساعة  اليوم 
 شعبة د  شعبة ج  شعبة ب  شعبة أ 

 االستاذ  المادة  االستاذ  المادة  االستاذ  المادة  االستاذ  المادة 

ت 
سب

ال
 

8:30  –  9:30         

9:30-  10:30         

10:30 -11:30         

11:30 - 12:30         

12:30 -1:30         

حد 
ال
ا

 

8:30  –  9:30         

9:30-  10:30         

10:30 -11:30         

11:30 - 12:30         

12:30 -1:30         

ن 
ني
الث

ا
 

8:30  –  9:30         

9:30-  10:30         

10:30 -11:30         

11:30 - 12:30         

12:30 -1:30         

اء 
الث

الث
 

8:30  –  9:30         

9:30-  10:30         

10:30 -11:30         

11:30 - 12:30         

12:30 -1:30         

اء 
بع

ر
ال
ا

 

   د. وقاص  1بحوث عمليات /    م. سحر     1محاسبة التكاليف  /  9:20  –  8:30

   م. سحر     1محاسبة التكاليف  /    د. وقاص  1بحوث عمليات /  10:10  -9:20

   م. سحر      1محاسبة التكاليف /   د. وقاص  1بحوث عمليات /  11:00- 10:10

 د. وقاص  1بحوث عمليات /    م. سحر      1محاسبة التكاليف /   11:50 - 11:00

 م. سحر   1محاسبة التكاليف /   د. وقاص  بحوث عمليات     12:40- 11:50

 م. سحر      1محاسبة التكاليف /   د. وقاص  بحوث عمليات     1:30- 12:40

س 
مي

خ
ال

 

   م. سحر      1محاسبة التكاليف /   د. وقاص  1بحوث عمليات /  9:20  –  8:30

   د. وقاص  1بحوث عمليات /    م. سحر     1محاسبة التكاليف  /  10:10  -9:20

   د. وقاص  1عمليات / بحوث    م. سحر   1محاسبة التكاليف / 11:00- 10:10

 م. سحر     1محاسبة التكاليف /   د. وقاص  1بحوث عمليات /    11:50 - 11:00

 د. وقاص  1بحوث عمليات /    م. سحر      1محاسبة التكاليف /   12:40- 11:50

 د. وقاص  1بحوث عمليات /    م. سحر   1محاسبة التكاليف /   1:30- 12:40



 الادارة والاقتصاد / قسم الادارة الصناعية جامعة بغداد / لكية 

 2021  –   2020/ ادلراسة الصباحية / للعام ادلرايس  رابعة/ الفصل ادلرايس الاول للمرحةل الاحلضوري  جدول احملارضات الاس بوعي  

 الساعة  اليوم 
 شعبة ج  شعبة ب  شعبة أ 

 االستاذ  المادة  االستاذ  المادة  االستاذ  المادة 

ت 
سب

ال
 

8:30  –  9:30       

9:30-  10:30       

10:30 -11:30       

11:30 - 12:30       

12:30 -1:30       

حد 
ال
ا

 

8:30  –  9:30       

9:30-  10:30       

10:30 -11:30       

11:30 - 12:30       

12:30 -1:30       

ن 
ني
الث

ا
 

   م. م. شهباء  1ادارة جودة /  د. نغم   1نظم انتاج /  9:30  –  8:30

   م.م. شهباء 1ادارة جودة /  د. نغم   1نظم انتاج /  10:30  -9:30

 د. نغم   1نظم انتاج /    م. م. شهباء  1ادارة جودة /  11:30- 10:30

 د. نغم   1نظم انتاج /    م.م. شهباء 1ادارة جودة /  12:30 - 11:30

 م. شهباء م.  1ادارة جودة /  د. نغم   نظم انتاج     1:30- 12:30

اء 
الث

الث
 

 م.م. شهباء 1ادارة جودة /   د. نغم   1نظم انتاج /    9:30  –  8:30

 م.م. شهباء 1ادارة جودة /   د. نغم   1نظم انتاج /    10:30  -9:30

   م. م. شهباء  1ادارة جودة /  د. نغم   1نظم انتاج /  11:30- 10:30

 د. نغم   1انتاج / نظم    م. م. شهباء  1ادارة جودة /  12:30 - 11:30

12:30 -1:30       

اء 
بع

ر
ال
ا

 

8:30  –  9:30       

9:30-  10:30       

10:30 -11:30       

11:30 - 12:30       

12:30 -1:30       

س 
مي

خ
ال

 

8:30  –  9:30       

9:30-  10:30       

10:30 -11:30       

11:30 - 12:30       

12:30 -1:30       

 


