
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبهعي
 

 ة الذاوي هاني فاضل جمع االسم
 Dr.hanishawi@gmail.com البريد االلكتروني

 ادارة االنتاج والعمليات  اسم المادة
 النظام الدنهي  الدنهي مقرر 

 اهداف المادة
 

 استيعاب مجاالت االستفادة من االنتاج والعمليات في الممارسات االدارية 
ة قدرات الطلبة الذهنية في المجالين النظري والكمي بهصف مادة ادارة االنتاج والعمليات فيها تنمي

 .والنهعية وتكهين ادراك اجمالي عنها العديد من التطبيقات الكمية
تطهير الهعي بذان مجاالت االنتاج والعمليات كافة غير الكمية والتي تدهم في تطهير واقع 

 الممارسات االدارية .
 لتفاصيل االساسية للمادةا
 

المدخل النظري يتعلق بمفاهيم اساسية عن ادارة االنتاج والعمليات وعن االنتاجية واساليب زيادة 
االنتاجية وانظمة وانماط االنتاج التقليدية والحديثة والمهقع والطلب والترتيب الداخلي والطاقة 

 والتعاقب والتنبؤ.
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 تقديرات الفرل
االمتحانات  المختبر الفرل الدراسي

 اليهمية
 االمتحان النهائي المذروع
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 معلهمات اضافية
 
 
 

ات ذات الفرهل المتعلقة بالريانة والمعهلية والمتاحية والمتاحية التقليدية والمتاحية الهندسية ومهازنة خطهط االنتاج وكل المخطط
 العاقة بالجهدة االحرائية لتنمية قدرات الطلبة بهذهالمهاضيع عن كثب.

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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 استاذ مساعد اللقب العلمي :
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 كلية شط العرب الجامعة مكان العمل  :



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبهعي
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ االسبوع

يفٕٓو االَزبط ٔانؼًهٛبد) إَاع انصُبػبد ،  3/10/2021 1

يبشبثّ ، االعزخشاجٛخ ٔانزجًٛؼٛخ ٔانخهطٛخ ٔ

ٔيذاخم دساعخ االَزبط ٔانؼًهٛبد ( يذخم انُظبو 

 ٔيذخم انٕظٛفخ ٔيذخم انمشاساد انؼششح(

اعبعٛبد ٔيفبْٛى ٔيذاخم 

 ٔلشاساد االَزبط ٔانؼًهٛبد 

 

يفٕٓو ػًهٛبد انزذٕٚم ٔانفشق ثٍٛ انًٕسد انًذٕل  10/10/2021 2

انخذيخ ٔانغهؼخ  ٔانًٕسد انًزذٕل ٔانفشق ثٍٛ

 كًٛب َٔظشٚب. ٔاعبنٛت صٚبدح االَزبجٛخ

االشبسح ثصٕسح ػبيخ ػٍ يؼُٗ 

االَزبط ٔاالَزبجٛخ يغ انذذٚش 

راد َظشٚب ػٍ ٔيمبٚظ اخشٖ 

 انؼاللخ ثٓب

 كبنكفبءح ٔانفبػهٛخ 

 ٔاالَزبجٛخ انًطٕسح

رطجٛمبد كًٛخ فٙ اعبنٛت 

 صٚبدح االَزبجٛخ

انُظبو ٔيكَٕبرّ ٔانفشق ثٍٛ انُظبو انغهؼٙ ٔانُظبو  17/10/2021 3

 انخذيٙ ٔانًخزهظ

م انُظى فٙ االَزبط ٔيكَٕبرّ يذخ

ٔدذٔدِ ٔاَصٓبس انُظبو انخذيٙ 

 ثبنُظبو انغهؼٙ

 سعٕو رٕضٛذٛخ ػهٗ انهٕدخ

 االَزبط ٔاالَزبجٛخ ٔيؤششارٓب  24/10/2021 4

 ٔيؤششاد انكفبءح ٔانفبػهٛخ 

 ٔانفشق ثًُٛٓب 

 ٔإَاع االَزبجٛخ ٔاالَزبجٛخ انًطٕسح.

ضال ػهٗ انًشٔس ػهٗ يٕضٕع اَصٓبس انُظبو 

 نُظبو انخذيٙانغهؼٙ ثب

 رطجٛمبد كًٛخ  

يغ ضخ رًبسٍٚ ٔ دم 

 رًبسٍٚ ػذٚذح 

 ثبنًذبضشح

 ٔٔاججبد يُضنٛخ نهطهجخ 

 االَشطخ انًغؤٔنخ ػُٓب اداسح االَزبط ٔانؼًهٛبد 13/11/2021 5

 انًجبششح ٔغٛش انًجبششح 

 

يخططبد رٕضٛذٛخ ػهٗ  

 انهٕدخ

 اْذاف اداسح االَزبط  7/12/2021 6

ًشَٔخ يضم االْذاف انزخصصٛخ ٔاْذاف االداء) ان

ٔانغشػخ ٔانكهفخ انًُخفضخ ٔاالثذاع ٔانجٕدح 

 ٔانًؼٕنٛخ( 

 رٕضٛخ رفصٛهٙ ٔركشاس رنك  

نغشض اعزٛؼبة انفكشح 

 ثصٕسح جٛذح يٍ لجم انطهجخ

 اعزشارٛجٛبد اداسح االَزبط ٔانؼًهٛبد 14/12/2021 7

 انذاخهٙ ٔانخبسجٙ انزٕاصٌ

 ٔانًغبَذح انذاخهٛخ ٔانخبسجٛخ

انخٕض فٙ انزفغٛش  

شادم اػذاد االعزشارٛجٙ ٔي

اعزشارٛجٛبد االَزبط 

ٔانؼًهٛبد ٔدغت دجى 

ٔفهغفخ ٔطجٛؼخ اَزبط 

 انًُظًخ.

ركبنٛف انفشم انذاخهٛخ ٔانخبسجٛخ ٔانٕلبٚخ  23/12/2021 8

 ٔانزمٕٚى 

يغ رٕضٛخ ػهٗ شكم يخطظ  

رفصٛهٙ نهًٕضٕع ػهٗ 

 انهٕدخ

انصٛبَخ ٔاًْٛزٓب ٔاْذافٓب ٔإَاػٓب ٔانفشق ثٍٛ  30/12/2021 9

ٛخ ٔانًؼٕنٛخ انًزٕاصٚخ انصٛبَخ  انؼالجٛخ ٔانٕلبئ

 ٔانًزٕانٛخ ٔانًخزهطخ

انًزبدٛخ انزمهٛذٚخ ٔانُٓذعٛخ ٔػذد يشاد االَمطبع 

 ٔػذو انٕفشح

رًبسٍٚ ػٍ إَاع انصٛبَخ  

ٔٔاججبد ثٛزٛخ ػذٚذح ٔدم 

االعئهخ انُٓبئٛخ راد انؼبلخ 

 ثبنصٛبَخ

يٕاضٛغ  ,ٔاػطبء انغبص  

 يخزهفخ فٛٓب

 مجهورية العراق
 ارة التعليم العالي والبحث العلميوز

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 كلية شط العرب الجامعة الجامعة :
 كلية شط العرب الجامعة الكلية :

 ادارة االعمال القســم :
 الرابعةالمرحلة :

د. هاني فاضل جمعة  اسم المحاضر الثالثي :
 الشاوي 

 استاذ مساعد اللقب العلمي :
 دكتوراه فلسفة في ادارة اعمالعلمي :المؤهل ال

 كلية شط العرب الجامعة مكان العمل  :

 



انزذهٛم ادصبئٙ نالسرجبطبد   انزُجؤ ثبنطهت ػهٗ انًجٛؼبد   7/1/2022 10

ثٛشعٌٕ ٔعجٛشيبٌ ٔإَاػٓب 

 ٔيؼبٚٛشْب

نكبفخ انطشق  ششح شبيم  االعبنٛت انُٕػٛخ نهزُجؤ ثبنطهت  28/2/2022 11

انُٕػٛخ يضم طشٚمخ دنفٙ 

 ٔرمذٚشاد سجبل انجٛغ

ٔانذكى انزُفٛز٘ ) انهجبٌ( 

ٔثذٕس انغٕق ػٍ طشٚك 

 العزجٛبٌجًغ انجٛبَبد ػجش ا

ٔرٕضٛخ إَاع انجذٕس  

كبنًمبسَخ ٔانزبسٚخٛخ 

ٔاالعزطالػٛخ ٔدساعخ انذبنخ 

 ٔانذساعخ االخزجبسٚخ 

 انًزٕعطبد انًزذشكخ ٔانًٕصَٔخ االعبنٛت انكًٛخ نهزُجؤ ثبنطهت 7/2/2022 12

 ٔانزًٓٛذ االعٙ 

 ٔانطهت انًٕعًٙ

 ٔاالَذذاس 

انًذغٕثخ  Tٔاعزخشاط لًٛخ 

 ٔانجذٔنٛخ

ٔاججبد رًبسٍٚ يكضفخ ٔدم 

 يُضنٛخ

يغ سعى دذٔد انشلبثخ  .t.sدغبة اشبسح انزجبٔص  14/2/2022 13

انؼهٛب ٔانٕعطٗ ٔانذَٛب نهزجبٔص ٔاطالق انصفبسح 

 االنكزشَٔٛب ػُذ ظٕٓس اشبسح يزجبٔصح.

 خطأ انزُجؤ

 ٔيشثؼّ

 ٔيطهمّ 

 ٔيزشاكى خطأل انزُجؤ

جذأل رٕضٛذٛخ العزخشاط 

اشبسح انزجبٔص يغ انشعى 

بسح انزٕضٛذٙ نزجبٔص االش

دذٔد انشلبثخ انًغًٕح  ػٍ

ثٓب ٔاَطالق انصفبسح يغ 

سعى االشبساد انخبسجخ ػٍ 

 انذذٔد.

 طشق َٕػٛخ  انًٕلغ ٔانؼٕايم انًؤصشح فٙ اخزٛبسِ 21/2/2022 14

 ٔطهشق كًٛخ

رًبسٍٚ ػٍ كٛفٛخ اعزخشاط 

 انًٕلغ انًفضم 

طشٚمخ انؼٕايم انُٕػٛخ  يضم

 انًشجذخ

ٔطشٚمخ َمطخ انزؼبدل 

 خ ٛانًٕلؼ

 زكبنٛف انكهٛخ ٔطشٚمخ ان

 ٔطشٚمخ يشكض انضمم

 انًغبفخ -االدًبل –ٔطشٚمخ 

 

 رًبسٍٚ  اعبنٛت اخزٛبس انًٕلغ االعبنٛت انُٕػٛخ 3/2022//1 15

 رًبسٍٚ ٔثذء ايزذبَبد انفصم االٔل. األعبنٛت انكًٛخ   

ششح رفصٛهٙ نهًضاٚب  انزشرٛت انذاخهٙ نهًٕلغ 8/3/2022 16

 ٔانخصبئص ٔانؼٕٛة

 

نكم َٕع يزطهجبد ٔآنٛبد ٚزى  layout facilityنهًصُغ إَاع  انزشرٛت انذاخهٙ  15/3/2022 17

 رٕضٛذٓب نهطهجخ ثبنزفصٛم

 يغ اْذاف كم َٕع ٔاًْٛزّ

 

 رًبسٍٚ سعٕو رٕضٛذٛخ انزطجٛمبد انكًٛخ نهزشرٛت انذاخهٙ 22/3/2022 18

 رًبسٍٚ  انزشرٛت ػهٗ اعبط انؼًهٛخ 29/3/2022 19

 رًبسٍٚ كًٛخ  انزشرٛت ػهٗ اعبط انًُزٕط  5/4/2022 20

 رًبسٍٚ  انًششٔع انضبثذ انزشرٛت ػهٗ اعبط 12/4/2022 21

رٕضٛخ ثبنشعى ٔانششح   انزشرٛت انٓجٍٛ 19/4/2022 22

انًفصم كبنًغزشفٛبد 

 ٔانًطبػى

رًبسٍٚ كًٛخ يغ سعٕو ثٛبَٛخ   رشرٛت انًخبصٌ كًٛب 26/4/2022 23

 رٕضٛذٛخ

يٕصاَخ خظ االَزبط ٔظبْشح انزٕاصٌ ٔانٕلذ  1/5/2022 24

 انضبئغ ٔٔلذ انزبخٛش ٔظبْشح االخزُبق

رًبسٍٚ كًٛخ يغ يخططبد  

 بَٛخ رٕضٛذٛخثٛ

رًبسٍٚ ٔسعٕو ثٛبَٛخ ػٍ   يخطظ االَغٛبثٛخ انشجكٙ  8/5/2022 25

 رمُٛخ انشجكبد

يؼبدالد ٔصٛغ سٚبضٛخ   دغبة يؼذل ٔلذ انذٔسح االَزبجٛخ  13/5/2022 26

 رطجٛمٛخ

 رًبسٍٚ  دغبة ٔلذ انزبخٛش انكهٙ ٔنكم يذطخ 20/5/2022 27

انزؼبلت ٔيشكالرّ ٔطشلّ ) جَٕغٍ انجذٔنٛخ ،  29/5/2022 28

 ٔانجٛبَٛخ(

 

 ٚصم أال ٚشغم أال طشٚمخ يب 

 طشٚمخ الصش ٔلذ رشغٛم

 طشٚمخ اطٕل ٔلذ

 طشٚمخ ربسٚخ االعزذمبق االثكش

 يخططبد ٔجذ

 أل رٕضٛذٛخ

ػٍ يشكالد رؼبلت يبكُخ 

 ٔادذح يبكُزٍٛ ٔاكضش يٍ رنك



 انُغجخ انذشجخ C.Rطشٚمخ 

انطبلخ االَزبجٛخ ٔإَاػٓب ٔطشق دغبة كم َٕع  6/6/2022 29

 يُٓب 

 انطبلخ انكهٛخ

 ٔانُظشٚخ

 ٔانًغزُفزح

 ٔانًغزجؼذح

 ٔانزصًًٛٛخ

 ٔطبلخ انُظبو

 ٔيؤششاد انطبلخ انًذزجضح

 ٔانًغزجؼذح

ٔدغبة ػذد انًكبئٍ انًطهٕثخ 

 نهزُفٛز أايش انطهت

 رًبسٍٚ كًٛخ 

اعزشارٛجٛبد انطبلخ) اداسح انطبلخ ، ٔيذخم اداسح  13/6/2022 30

 انطهت(

 انطبلخ فٕق انطهت

 انطبلخ ادَٗ يٍ انطهت

 انطبلخانزٕاصٌ يغ انطهت ٔ

 رًبسٍٚ

 انزخطٛظ االجًبنٙ ٔاعزشارٛجٛبرّ 20/6/2022 31

 ٔرذذٚذ االدزٛبجبد انًبدٚخ 

 رًبسٍٚ كًٛخ االعزشارٛجٛخ انُمٛخ

 ا.يزًشط .د . دمحم ػجٕد طبْش : سئٛظ انمغى رٕلٛغ   انشبٔ٘ ا.و.د ْبَٙ فبضم رٕلٛغ االعزبر :

 

 

 


