
 جامعة بغداد / كلية االدارة واالقتصاد / قسم االدارة الصناعية

 2022 – 2021/ الدراسة الصباحية / للعام الدراسي  الثاني/ الفصل الدراسي للمرحلة الثانية جدول المحاضرات االسبوعي

 الساعة اليوم
 شعبة ج شعبة ب شعبة أ

 االستاذ المادة االستاذ المادة االستاذ المادة

ت
سب

ال
 

9:00– 10:00       

10:00- 11:00       
11:00 -12:00       
12:00- 1:00       
1:00-2:00       

حد
ال
ا

 

أ.د. فضيلة  2ادارة انتاج / 9:30 – 8:30

 سلمان 
 م.دفاطمة 2اساليب كمية /  

أ.د. فضيلة  2ادارة انتاج / 10:30 -9:30

 سلمان 

 م.دفاطمة 2اساليب كمية /  
أ.د. فضيلة  2ادارة انتاج /   11:30- 10:30

 سلمان 

  
أ.د. فضيلة  2ادارة انتاج /   12:30 -11:30

 سلمان 

  
أ.د. فضيلة  2ادارة انتاج /     12:30-1:30

 سلمان

ن
ني
الث

ا
 

9:00– 10:00 CAD-CAM2 م.م.حنان موارد بشرية ا.م.د. حارث  2تصميم وطرق تصنيع ا.م. بتول 

10:00- 11:00 CAD-CAM2 م.م.حنان موارد بشرية ا.م.د. حارث  2تصميم وطرق تصنيع ا.م. بتول 

تصميم وطرق  12:00- 11:00
  2تصنيع

 ا.م. بتول CAD-CAM2 م.م.حنان موارد بشرية ا.م.د. حارث

 د. بشرى 2حاسوب  ا.م. بتول CAD-CAM2 ا.م.د. حارث  2تصميم وطرق تصنيع 1:00 -12:00

 د. بشرى 2حاسوب   م.م.حنان موارد بشرية 1:00-2:00

اء
الث

لث
ا

 

   م.دفاطمة 2اساليب كمية /   9:30 – 8:30
   م.دفاطمة 2اساليب كمية /   10:30 -9:30

أ.د. فضيلة  2ادارة انتاج /   م.دفاطمة 2اساليب كمية / 11:30- 10:30

أ.د. فضيلة  2/ادارة انتاج    م.دفاطمة 2اساليب كمية / 12:30 -11:30 سلمان

أ.د. فضيلة  2ادارة انتاج /   1:30-12:30 سلمان

 سلمان 

  

     أ.د. فضيلة  2ادارة انتاج / 1:30-2:00

اء
بع

الر
ا

 

 م.م.حنان موارد بشرية     10:00 –9:00
 ا.م.د. حارث  2تصنيع تصميم وطرق د. بشرى 2حاسوب  م.م.حنان موارد بشرية 11:00 -10:00

 ا.م.د. حارث  2تصميم وطرق تصنيع د. بشرى 2حاسوب  م.م.حنان موارد بشرية 12:00- 11:00

 م.م. هبة محاسبة متوسطة م.م.حنان موارد بشرية د. بشرى 2حاسوب  1:00 -12:00

 م.م.هبة محاسبة متوسطة م.م.حنان موارد بشرية د. بشرى 2حاسوب 1:00-2:00

 الخميس

   ا.م. بتول CAD-CAM2 م.م.هبة 2محاسبة متوسطة  10:00 –9:00
   ا.م. بتول CAD-CAM2 م.م.هبة 2محاسبة متوسطة  11:00 -10:00

 ا.م. بتول CAD-CAM2 م.م.هبة  2محاسبة متوسطة   12:00- 11:00

 ا.م. بتول CAD-CAM2 م.م.هبة 2محاسبة متوسطة    1:00 -12:00

 1:00-2:00 CAD-CAM2 ا.م. بتول     



 / كلية االدارة واالقتصاد / قسم االدارة الصناعيةجامعة بغداد 

 2022 – 2021/ الدراسة الصباحية / للعام الدراسي  الثانيثالثة / الفصل الدراسي جدول المحاضرات االسبوعي للمرحلة ال

 الساعة اليوم
 شعبة ج شعبة ب شعبة أ

 االستاذ المادة االستاذ المادة االستاذ المادة

ت
سب

ال
 

9:00– 10:00       

10:00- 11:00       

11:00 -12:00       
12:00- 1:00       
1:00-2:00       

حد
ال
ا

 

 م.م.ناطق اساليب بحث م.د. ياسمين  صناعيتسويق  م.تمام ادارة صيانة  10:00 –9:00

 م.م.ناطق اساليب بحث م.د. ياسمين  صناعيتسويق  م.تمام ادارة صيانة  11:00 -10:00

 م.د. ياسمين تسويق صناعي م.تمام ادارة صيانة    12:00- 11:00

   م.تمام ادارة صيانة  م.د. ياسمين  تسويق صناعي 1:00 -12:00
 م.تمام ادارة صيانة    م.د. ياسمين  تسويق صناعي 1:00-2:00

ن
ني
الث

ا
 

   طاللم. سحر    2محاسبة التكاليف  / د.وقاص  2بحوث العمليات / 9:30 – 8:30

   م. سحر  طالل  2محاسبة التكاليف  / د.وقاص  2بحوث العمليات / 10:30 -9:30
 م. سحر  طالل  2محاسبة التكاليف  / أ.م.د. وقاص سعد  2بحوث العمليات /   11:30- 10:30
 أ.م.د. وقاص سعد  2بحوث العمليات /   م. سحر  طالل  2محاسبة التكاليف  / 12:30 -11:30

 أ.م.د. وقاص سعد  2بحوث العمليات /   م. سحر  طالل  2محاسبة التكاليف  / 12:30-1:30

ء
ثا
ال
لث
ا

 

 م.د. ياسمين صناعيتسويق  م.فاطمة اساليب بحث م.تمام ادارة صيانة 10:00 –9:00
 م.د.ياسمين  صناعيتسويق  م.فاطمة اساليب بحث م.مخلد ادارة مالية  11:00 -10:00

 م.تمام ادارة صيانة م.د. ياسمين  تسويق صناعي م.مخلد ادارة مالية  12:00- 11:00

 م. تمام  ادارة صيانة     1:00 -12:00

   م. تمام  ادارة صيانة   1:00-2:00

اء
بع

الر
ا

 

 أ.م.د. وقاص سعد  2بحوث العمليات /   م. سحر  طالل  2محاسبة التكاليف  / 9:30 – 8:30

   م. سحر  طالل  2محاسبة التكاليف  / د.وقاص  2العمليات /بحوث  10:30 -9:30
 م. سحر  طالل  2محاسبة التكاليف  / أ.م.د. وقاص سعد  2بحوث العمليات /   11:30- 10:30
 م. سحر  طالل  2محاسبة التكاليف  / أ.م.د. وقاص سعد  2بحوث العمليات /   12:30 -11:30

12:30-1:30       

س
مي

خ
ال

 

 م.مخلد ادارة مالية  سعدوند ا.م. السيطرة على الخزين ا.م.د انوار لغة انكليزية 10:00 –9:00
 م.مخلد ادارة مالية  سعدوند ا.م. السيطرة على الخزين ا.م.د انوار لغة انكليزية 11:00 -10:00

 ا.م.د انوار انكليزيةلغة  م.مخلد ادارة مالية  سعدوند ا.م. السيطرة على الخزين 12:00- 11:00
 ا.م.د انوار لغة انكليزية م.مخلد ادارة مالية  سعدوند ا.م. السيطرة على الخزين 1:00 -12:00
 سعدوند ا.م. السيطرة على الخزين ا.م.د انوار لغة انكليزية م.م.ناطق اساليب بحث 1:00-2:00

 سعدوند ا.م. السيطرة على الخزين ا.م.د انوار لغة انكليزية م.م.ناطق اساليب بحث 2:00-3:00 



 
 جامعة بغداد / كلية االدارة واالقتصاد / قسم االدارة الصناعية

 2022 – 2021/ الدراسة الصباحية / للعام الدراسي  الثاني/ الفصل الدراسي  رابعةجدول المحاضرات االسبوعي للمرحلة ال

 الساعة اليوم
 شعبة د شعبة ج  شعبة ب شعبة أ

 االستاذ المادة االستاذ المادة  االستاذ المادة االستاذ المادة

ت
سب

ال
 

   م.بشرى ادارة جودة      10:00 –9:00

 م.بشرى ادارة جودة م.م.جاسم هندسة بشرية    م.د. ياسمين هندسة بشرية 11:00 -10:00

   م.م.جاسم بشرية هندسة  م.بشرى ادارة جودة م.د. ياسمين هندسة بشرية 12:00- 11:00

 م.م.جاسم هندسة بشرية    م.د. ياسمين هندسة بشرية   1:00 -12:00

   م.د. ياسمين هندسة بشرية م.بشرى ادارة جودة 1:00-2:00

 

 م.م.جاسم هندسة بشرية 

حد
ال
ا

 

 م.بشرى ادارة جودة   9:30 – 8:30  م.م.رعد استراتيجي تخطيط  ا.م.د اوس 2ادارة مشاريع  10:00 –9:00
 م.بشرى ادارة جودة م.علياء 2نظم انتاج / 10:30 -9:30  م.م.رعد استراتيجي تخطيط  ا.م.د اوس 2ادارة مشاريع  11:00 -10:00

   م.علياء 2نظم انتاج / 11:30- 10:30 ا.م.د اوس 2ادارة مشاريع   م.م.رعد استراتيجي تخطيط  12:00- 11:00

 م.علياء 2نظم انتاج / م.بشرى ادارة جودة 12:30 -11:30 ا.م.د اوس 2ادارة مشاريع   م.م.رعد استراتيجي تخطيط  1:00 -12:00

 م.علياء 2نظم انتاج / م.بشرى ادارة جودة 12:30-1:30     1:00-2:00

      م.د. ياسمين هندسة بشرية   2:00-3:00 

ن
ني
الث

ا
 

   ا.م.د اوس  2ادارة مشاريع 10:00 –9:00     9:30 – 8:30

أ.م. د. نغم   2نظم انتاج / 10:30 -9:30

 يوسف

 م.م. جاسم هندسة بشرية ا.م.د اوس 2ادارة مشاريع  11:00 -10:00 م.بشرى ادارة جودة

أ.م. د. نغم   2نظم انتاج / 11:30- 10:30

 يوسف

 ا.م.د اوس 2ادارة مشاريع  م.م. جاسم هندسة بشرية 12:00- 11:00 م.بشرى ادارة جودة

أ.م. د. نغم   2نظم انتاج / م.بشرى ادارة جودة 12:30 -11:30

 يوسف

 ا.م.د اوس 2ادارة مشاريع    1:00 -12:00

أ.م. د. نغم   2انتاج /نظم  م.بشرى ادارة جودة 12:30-1:30

 يوسف

1:00-2:00     

اء
الث

لث
ا

 

     9:30 – 8:30 ا.م.د اوس 2ادارة مشاريع    10:00 –9:00
   م.علياء 2نظم انتاج / 10:30 -9:30 ا.م.د.اثير لغة انكليزية   11:00 -10:00

   م.علياء 2نظم انتاج / 11:30- 10:30 ا.م.د.اثير لغة انكليزية ا.م.د اوس ادارة مشاريع  12:00- 11:00

 م.علياء 2نظم انتاج /   12:30 -11:30   ا.م.د.اثير لغة انكليزية 1:00 -12:00

 م.علياء 2نظم انتاج /   1:30-12:30   ا.م.د.اثير لغة انكليزية 1:00-2:00

 

        م.د. ياسمين هندسة بشرية 2:00-3:00

ال
ا

اء
بع

ر
 

 ا.م.د.اثير لغة انكليزية ا.م.د اوس 2ادارة مشاريع  10:00 –9:00     9:30 – 8:30

 ا.م.د.اثير لغة انكليزية  م.م.رعد استراتيجي تخطيط  11:00 -10:00 أ.م. د. نغم   2نظم انتاج /   10:30 -9:30

 ا.م.د اوس 2ادارة مشاريع   م.م.رعد استراتيجي تخطيط  12:00- 11:00 أ.م. د. نغم   2نظم انتاج /   11:30- 10:30

أ.م. د. نغم   2نظم انتاج / 12:30 -11:30

 يوسف

 م.م.رعد استراتيجي تخطيط  ا.م.د.اثير لغة انكليزية 1:00 -12:00  

أ.م. د. نغم   2نظم انتاج / 12:30-1:30

 يوسف

 م.م.رعد استراتيجي تخطيط  ا.م.د.اثير لغة انكليزية 1:00-2:00  



 


