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 كهٍخ انُٓذسخ: خ أسى انكهٍ

 ُْذسخ انمذرح ٔانًكبئٍ انكٓرثبئٍخأسى انمسى: 

 سبيً ػهً َبٔي ًحبضرأسى ان

 يذرش يسبػذ  انهمت انؼهًً: 

 يبخسزٍر  ُْذسخ يٍكبٍَكٍخ  انًؤْم انؼهًً: 

  لسى انُٓذسخ انًٍكبٍَكٍخ يكبٌ انؼًم: 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 التقويم العلمي  األشرافجهاز  
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 ((انسٌُٕخ )) أسزًبرح انخطخ انزذرٌسٍخ 
 سبيً ػهً َبٔي

 
 انزذرٌسً: اسى

samialazawi46@yahoo.com ًَٔانجرٌذ االنكزر: 

انُٓذسٍخ اإلدارح  اسى انًبدح: 

) َظبو سُٕي (سبػخ فً االسجٕع 2  :يمررانفصم 

 ح:انًبد أْذاف  ٔرُظٍى انًشرٔع انصُبػً ٔارخبر انمرار انسهٍى إدارحانُٓذسٍخ فً  سبنٍتاألرؼهٍى كٍفٍخ اسزخذاو 

-انصٍبَخ  –انرلبثخ انُٕػٍخ  –انزخطٍط  –انؼًهٍبد انصُبػٍخ يٍ خالل انزُجؤ  ٔإدارح اإلَزبج اسبنٍتدراسخ 

 انخسٌٍ

 

 ح:انزفبصٍم االسبسٍّ نهًبد

           2222سُخ  –دل ػجذ انًهك , دار انطجبػخ ٔانُشر رأنٍف انذكزٕر ػب –انُٓذسخ انصُبػٍخ  

رأنٍف انذكزٕر يبزٌ ثكر ٔانذكزٕر يحًذ كبيم ػهٍٕح ٔخًٍم حُب حجشً  –ثحٕس انؼًهٍبد نالدارح انُٓذسٍخ 

6894سُخ –  

 خ:انكزت انًُٓدٍ

6-Operations Management,Kostas N.Derivitsiotis ,McGraw-Hill Book Co.6896.          

2- Operations Research ,Schaums Outline Series in Eng. ,6892 .          
 خ:انًصبدر انخبرخٍ

االمتحان 

 النهائي

األولالفصل  نصف السنة الفصل الثاني العملي  

60: 0 00% 00% 00% 

 

 :رمذٌراد انفصم

 :إضبفٍخيؼهٕيبد  

 

mailto:samialazawi64@yahoo.com
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 األٔلانفصم انذراسً  – خذٔل انذرٔش االسجٕػً
 

خانُظرٌ انًبدح خٍهانؼً انًبدح انًالحظبد  انزبرٌخ 

ع
ٕ
سج

ال
 ا

 يمذيخ رؼرٌفٍخ ثبنًبدح  
1/62/2262 

0 

 ثؼض انًصطهحبد ٔانًفبٍْى انذارٌخ ٔااللزصبدٌخ  
66/62/2262 

0 

انُٓذسً  دااللزصب    
26/62/2262 

3 

 انٍٓكم انزُظًًٍ  
29/62/2262 

4 

ٔإَٔاػٓب اإلدارح  امتحان شهري  
6/66/2262 

5 

اإلَزبخٍخانؼًهٍبد     
66/66/2262 

6 

 انًشرٔع انصُبػً  
69/66/2262 

7 

اخزٍبر انًٕلغ أسبنٍت    
21/66/2262 

8 

اإلَزبخٍخ األلسبورصًٍى   امتحان شهري  
2/62/2262 

9 

 انزررٍت انذاخهً نهًصُغ   
8/62/2262 

00 

اإلَزبج أسبنٍت    
64/62/2262 

00 

ٔػٕايهّ اإلَزبج    
21/62/2262 

00 

اإلَزبجرخطٍط   امتحان شهري  
12/62/2262 

03 

 انزخطٍط ٔفك انؼًهٍبد   
4/6/2266 

04 

 انزخطٍط انسهؼً  
00/010000 

05 

 ايزحبَبد َصف انسُخ  
081010000 

06 
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 انفصم انذراسً انثبًَ – األسجٕػًخذٔل انذرٔش 

خانًبدِ انُظرٌ خٍهانًبدِ انؼً انًالحظبد س انزبرٌخ 
ال
ا

ع
ٕ
ج

 

 حسبة انًسبر انحرج  
9/2/2266 

0 

 حم ثؼض انزًبرٌٍ  
21/2/2266 

0 

 انسٍطرح انُٕػٍخ  
6/1/2266 

3 

 انفحص ٔانمٍبش ٔاالخزجبر  
66/1/2266 

4 

ٔطرق انفحص أسبنٍت  امتحان شهري  
69/1/2266 

5 

 ركبنٍف انسٍطرح انُٕػٍخ  
21/1/2266 

6 

 دائرح انُٕػٍخ ٔضجط اندٕدح  
6/6/2266 

7 

ٔإَٔاػٓبانصٍبَخ     
9/6/2266 

8 

 رخطٍط انصٍبَخ  
61/6/2266 

9 

انصُبػً األداء  امتحان شهري  
22/6/2266 

00 

األداءيؤشراد رمٍٍى     
28/6/2266 

00 

انصُبػً  األداء كفبءححسبة     
4/1/2266 

00 

اإلَزبخٍخانطبلبد     
61/1/2266 

03 

 انسيٍ انفؼبل  امتحان شهري
22/1/2266 

04 

 انساليخ انصُبػٍخ  
21/1/2266 

05 

 انزٍٓئخ ناليزحبَبد انُٓبئٍخ  
1/4/2266 

06 

 

 

 رٕلٍغ انؼًٍذ:                    سبيً ػهً َبٔيرٕلٍغ االسزبر:  


