
 جامعة الفرات االوسط التقنية
 المعهد التقني الديوانية
 قسم تقنيات ادارة المواد

 2023-2022جدول الدروس االسبوعية للعام الدراسي 
 السنة الدراسية الثانية

 الشعبة                      
 اليوم       

              الوقت                 

 الشعبة الثالثة الشعبة الثانية  الشعبة االولى
 اسم المدرس المادة اسم المدرس المادة اسم المدرس المادة

 

 االحد

 رحاب عبد الحسين إدارة التسويق  أ . م طاهر حميد إدارة العمليات  م. م احمد غفار ورقابة المخزون تخطيط  8:30
 رحاب عبد الحسين إدارة التسويق م طاهر حميد أ . إدارة العمليات  م. م احمد غفار ورقابة المخزون تخطيط  9:30

 رحاب عبد الحسين إدارة التسويق م. م سناء سعد إدارة التسويق أ . م طاهر حميد إدارة العمليات  10:30

 رحاب عبد الحسين إدارة التسويق م. م سناء سعد إدارة التسويق أ . م طاهر حميد إدارة العمليات  11:30

 م . د أمل مرزه محاسبة مخزنية م. م علي جواد محاسبة مخزنية  م. م سناء سعد التسويقإدارة  12:30

 م . د أمل مرزه محاسبة مخزنية م. م علي جواد محاسبة مخزنية م. م سناء سعد إدارة التسويق 1:30

 
 االثنين

 علي عبدالحسين أ. د مراسالت تجارية م. م احمد غفار ورقابة المخزون تخطيط  مختبر حاسبات  8:30
 أ. د علي عبدالحسين مراسالت تجارية م. م احمد غفار ورقابة المخزون تخطيط  مختبر حاسبات 9:30
 أ . م طاهر حميد إدارة العمليات  مختبر حاسبات أ. د علي عبدالحسين    مراسالت تجارية  10:30
 أ . م طاهر حميد إدارة العمليات  مختبر حاسبات أ. د علي عبدالحسين    مراسالت تجارية 11:30
 مختبر حاسبات أ. د علي عبدالحسين   مراسالت تجارية م. م علي جواد محاسبة مخزنية 12:30
 مختبر حاسبات أ. د علي عبدالحسين   مراسالت تجارية م. م علي جواد محاسبة مخزنية 1:30

 الثالثاء
 جود عبد ياسرن حاسبات  هيام صالح ورقابة المخزون تخطيط  م . ياس الزاملي تطبيقات النظم   8:30
 محمد موسى إدارة العمليات هيام صالح ورقابة المخزون تخطيط  م . ياس الزاملي تطبيقات النظم   9:30
 هيام صالح ورقابة المخزون تخطيط  ياس الزاملي تطبيقات النظم   جود عبد ياسرن حاسبات 10:30
 هيام صالح ورقابة المخزون تخطيط  ياس الزاملي تطبيقات النظم   محمد موسى إدارة العمليات 11:30
 م . ياس الزاملي تطبيقات النظم جود عبد ياسرن حاسبات  محمد موسى إدارة العمليات 12:30

 م . ياس الزاملي تطبيقات النظم ---- مشروع بحث ---- مشروع بحث 1:30

 ---- ---- ---- ---- ---- مشروع بحث 2:30



 
 الشعبة                      

 اليوم       
              الوقت                      

 الشعبة الثالثة الشعبة الثانية  الشعبة االولى
 اسم المدرس المادة اسم المدرس المادة اسم المدرس المادة

 

 االربعاء

 م . د أمل مرزه محاسبة مخزنية سعد م. م سناء إدارة التسويق  هيام صالح ورقابة المخزون تخطيط  8:30
 م . د أمل مرزه محاسبة مخزنية م. م سناء سعد إدارة التسويق هيام صالح ورقابة المخزون تخطيط  9:30

 م . د أمل مرزه محاسبة مخزنية محمد موسى إدارة العمليات م. م سناء سعد إدارة التسويق 10:30

 ---- مشروع بحث محمد موسى إدارة العمليات م. م سناء سعد إدارة التسويق 11:30
 محمد موسى إدارة العمليات هيام صالح ورقابة المخزون تخطيط  م . ياس الزاملي تطبيقات النظم   12:30
 محمد موسى إدارة العمليات م . ياس الزاملي تطبيقات النظم   هيام صالح ورقابة المخزون تخطيط  1:30
 ---- ---- ---- بحثمشروع  ---- ---- 2:30

 
 الخميس

 م. م احمد غفار ورقابة المخزون تخطيط  م. م علي جواد محاسبة مخزنية مراسالت تجارية مراسالت تجارية 8:30
 م. م احمد غفار ورقابة المخزون تخطيط  م. م علي جواد محاسبة مخزنية أ. د علي عبدالحسين اللغة االنكليزية 9:30
 أ. د علي عبدالحسين اللغة االنكليزية م. م علي جواد محاسبة مخزنية محمد موسى إدارة العمليات 10:30
 هيام صالح ورقابة المخزون تخطيط  أ. د علي عبدالحسين اللغة االنكليزية م. م علي جواد محاسبة مخزنية 11:30
 م . ياس الزاملي تطبيقات النظم   أ. د علي عبدالحسين مراسالت تجارية م. م علي جواد محاسبة مخزنية 12:30
 أ. د علي عبدالحسين مراسالت تجارية محمد موسى إدارة العمليات م. م علي جواد محاسبة مخزنية 1:30

 ---- مشروع بحث ---- ---- ---- ---- 2:30

 

 

 

 

 د.امل مرزه الخزعلي                                                                                                                                                      

 رئيس القسم                                                                                                                                                         


