
 
ي / الدراسة المسائية

ات االسبوعي للمرحلة الثانية/ الفصل الدراسي الثانر  جدول المحاضر
 2022  –   2021للعام الدراسي  

 الساعة اليوم
 شعبة أ

 االستاذ المادة 

 السبت 

2:30  – 3:20   

3:20- 04:10   

04:10-5:00   

5:00- 5:50   

5:50-6:40   

 االحد

 د.فضيلة  2ادارة انتاج/ 2:40 – 2:00

 د.فضيلة  2ادارة انتاج/ 3:20 -2:40

3:20-04:00   

4:00- 4:40   

   

 االثنين

 د.بشرى 2حاسوب / 3:20 –  2:30

 د.بشرى 2حاسوب/ 04:10 -3:20

 د. حارث  2تصميم و طرق تصنيع / 04:10-5:00

 د. حارث  2تصميم و طرق تصنيع / 5:50 -5:00

 م.م.حنان موارد بشرية  5:50-6:40

 الثالثاء 

 د.فاطمة  2اساليب كمية 2:40 – 2:00

 د.فاطمة  2اساليب كمية 3:20 -2:40

 د.فضيلة  2ادارة انتاج/ 3:20-04:00

4:00- 4:40   

   

 االربعاء

 م.م.حنان موارد بشرية  3:20 –  2:30

 م.م.حنان موارد بشرية  04:10 -3:20

04:10-5:00   CAD/ CAM 2  أ.م . بتول 

5:00- 5:50   CAD/ CAM 2  أ.م . بتول 

5:50-6:40   

 الخميس 

2:30  – 3:20   

3:20- 04:10   CAD/ CAM 2  أ.م . بتول 

 هبة متوسطة محاسبة  04:10-5:00

 هبة متوسطة محاسبة  5:50 -5:00

5:50-6:40   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ات االسبوعي للمرحلة الثالثة/ الفصل الدراسي االول / الدراسة المسائية  جدول    المحاضر
 2021  –  2020للعام الدراسي    

 الساعة اليوم
 شعبة أ

 االستاذ المادة 

 السبت 

2:30  – 3:20   

3:20- 04:10   

04:10-5:00   

5:00- 5:50   

5:50-6:40   

 االحد

 م. مخلد   مالية إدارة   3:20 –  2:30

 م. مخلد   إدارة مالية  04:10 -3:20

 م.فاطمة   اساليب بحث   04:10-5:00

 م.فاطمة   اساليب بحث   5:50 -5:00

 أ. شفاء  تسويق صناعي 5:50-6:40

 االثنين

  د. وقاص   1بحوث العمليات / 2:40 – 2:00

 د. وقاص   1بحوث العمليات / 3:20 -2:40

 م. سحر  محاسبة تكاليف  3:20-04:00

4:00- 4:40   

   

 الثالثاء 

 م. تمام  ادارة صيانة  3:20 –  2:30

 م. تمام  ادارة صيانة  04:10 -3:20

 أ. شفاء  تسويق صناعي 04:10-5:00

 أ. شفاء  تسويق صناعي 5:50 -5:00

5:50-6:40   

 االربعاء

 م. سحر  محاسبة تكاليف  2:40 – 2:00

 م. سحر  محاسبة تكاليف  3:20 -2:40

  د. وقاص   1بحوث العمليات / 3:20-04:00

4:00- 4:40   

   

 الخميس 

 د. انوار  لغة انكليزية   3:20 –  2:30

 د. انوار  لغة انكليزية   04:10 -3:20

 د.سعدون  السيطرة على الخزين  04:10-5:00

 سعدون د. السيطرة على الخزين  5:50 -5:00

 م. تمام  ادارة صيانة  5:50-6:40

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ات االسبوعي للمرحلة الرابعة/ الفصل الدراسي االول / الدراسة المسائية    جدول المحاضر
 2022  –  2021للعام الدراسي    

 الساعة اليوم
 شعبة أ

 االستاذ المادة 

 السبت 

2:30  – 3:20   

3:20- 04:10   

04:10-5:00   

5:00- 5:50   

5:50-6:40   

 االحد

 د.اوس ادارة مشاريع 3:20 –  2:30

 د.اوس ادارة مشاريع 04:10 -3:20

04:10-5:00   

5:00- 5:50   

5:50-6:40   

 االثنين

 م.بشرى ادارة جودة  2:40 – 2:00

 م.بشرى ادارة جودة  3:20 -2:40

 د. نغم   نظم انتاج 3:20-04:00

4:00- 4:40   

 م.د.ياسمين هندسة بشرية  

 الثالثاء 

 د.اثير  لغة انكليزية 3:20 –  2:30

 د.اثير  لغة انكليزية 04:10 -3:20

 د.فضيلة  التخطيط االستراتيجي  04:10-5:00

 د.فضيلة  التخطيط االستراتيجي  5:50 -5:00

 د.اوس ادارة مشاريع 5:50-6:40

 االربعاء

 د. نغم   انتاجنظم  2:40 – 2:00

 د. نغم   نظم انتاج 3:20 -2:40

 م.بشرى ادارة جودة  3:20-04:00

4:00- 4:40   

   

 الخميس 

 م.د.ياسمين هندسة بشرية  3:20 –  2:30

 م.د.ياسمين هندسة بشرية  04:10 -3:20

04:10-5:00   

5:00- 5:50   

5:50-6:40   

 
 
 
 
 
 
 
 


