املواد الدراسية وعدد وحداهتا وأمساء التدريسيني لقسم اإلدارة الصناعية
للدراسات االولية الصباحية واملسائية
المرحلة الثانية
الكورس الدراسي الثاني

الكورس الدراسي االول
عدد
الوحدات

استاذ المادة

ادارة العمليات
واالنتاج
اساليب كمية
ادارة المواد

3

أ.م.د.نايف علي عاصي

3
3

م.م.هند عبد االمير احمد
م.م.حسنين حميد محسن

4

ادارة الموارد البشرية

2

أ.كامل شكير عبيس

5

لغة انكليزية

2

م.د.عقيل قاسم هاشم

6
7

نظم معلومات ادارية
تسويق حديث

3
2

أ.م.د.عدي غني االسدي
أ.م.د.ثامر هادي الجنابي

8

----------------

ت
1
2
3

المواد

------------------

المواد
ادارة العمليات
واالنتاج
ادارة المواد
اساليب كمية
نظم معلومات
ادارية
ادارة الموارد
البشرية
تسويق حديث
هندسة بشرية
تطبيقات
الحاسوب

عدد
الوحدات

استاذ المادة

3

أ.م.د.نايف علي عاصي

3
3

م.م.حسنين حميد محسن
م.م.هند عبد االمير احمد

3

أ.م.د.عدي غني االسدي

3

أ.كامل شكير عبيس

2
3

أ.م.د.ثامر هادي الجنابي
م.د.عقيل قاسم هاشم

3

م.م.علياء عبد المنعم محمد

المرحلة الثالثة
الكورس الدراسي االول
ت

المواد

1
2
3
4
5
6

لوجستك صناعي
محاسبة تكاليف
اقتصاد هندسي
بحوث عمليات
ادارة مالية
هندسة عمل
قراءات تخصصية
انكليزية

7

الكورس الدراسي الثاني

عدد
الوحدات
3
3
3
3
3
3

استاذ المادة

المواد

أ.م.د.ثامر هادي الجنابي
أ.م.د.اسعد منشد محمد
م.د.عبد الجاسم عباس
م.م.هند عبد االمير احمد
أ.م.د.مهدي عطية موحي
م.د.عقيل قاسم هاشم

لوجستك صناعي
محاسبة تكاليف
اقتصاد هندسي
بحوث عمليات
ادارة مالية
هندسة عمل

2

أ.م.د.أ.مل عبد محمد علي

عدد
الوحدات
3
3
3
3
3
3

استاذ المادة
أ.م.د.ثامر هادي الجنابي
أ.م.د.اسعد منشد محمد
م.د.عبد الجاسم عباس
م.م.هند عبد االمير احمد
أ.م.د.مهدي عطية موحي
م.د.عقيل قاسم هاشم

المرحلة الرابعة
الكورس الدراسي الثاني

الكورس الدراسي االول
ت

المواد

عدد
الوحدات

استاذ المادة

1

اساليب البحث العلمي

2

أ.م..د.امل عبد محمد علي

2

ادارة استراتيجية

3

أ.م.د.بشار عباس حسين

3

ادارة الجودة الشاملة

3

أ.كامل شكير عبيس

4

نظام تخطيط االحتياجات
المادية M.R.P

3

أ.م.د.نايف علي عاصي

5

ادارة المشروع(منهج كمي)

3

م.م.هند عبد االمير احمد

6

قراءات تخصصية انكليزية

2

أ.م.د.امل عبد محمد علي

7

اقتصاد مواد وطاقة

3

م.م.اياد فاضل ثابت

المواد
اقتصاد مواد
وطاقة
ادارة
استراتيجية
ادارة الجودة
الشاملة
تقييم مشاريع
نظم التخطيط
والسيطرة على
االنتاج
ادارة الخطر
والتأمين
مشروع بحث
تخرج

عدد
الوحدات

استاذ المادة

3

م.م.اياد فاضل ثابت

3

أ.م.د.بشار عباس حسين

3

أ.كامل شكير عبيس

3

أ.د.حسين ديكان درويش

3

أ.م.د.نايف علي عاصي

3

أ.م.د.ثامر هادي عبود

2

أ.م..د.أمل عبد محمد علي

