
 

 

 جامعة المثنى كلٌة الطب

 

(الفصل االول 2015-2014للعام الدراسً  االولىجدول الدروس االسبوعً للمرحله      (   

 

 

 

12.30-1.30  11.30-12.30  10.30-11.30  9.30-10.30  8.30-9.30  الوقت 
 الٌوم

(النفٌس ابن)تشرٌح تشرٌح عملً  االحد تشرٌح عملً 

(ابن النفٌس)فٌزٌاء  فٌزٌاء عملً (النفٌس ابن) باٌولوجً   االثنٌن 

االنسان حقوق (النفٌس ابن) كٌمٌاء   الثالثاء كٌمٌاء عملً 

عملًحاسبات  باٌولوجً عملً  االربعاء حاسبات نظري 

عملً كٌمٌاء  ابن)فسلجه  اساسٌات الطب 
(النفٌس  

 الخمٌس



 

 

 جامعة المثنى كلٌة الطب

 

(الفصل االول 2015-2014للعام الدراسً  الثانٌةجدول الدروس االسبوعً للمرحله      (   

 

 1.30-2.30  10.30-12.30  8.30-9.30  
 الساعه
 الٌوم

(ابن النفٌس) فســــلجه   B ًفسلجه عمل  + A عملً حٌاتٌه كٌمٌاء   
(ابن النفٌس) أنسجة  

 االحد

   تشرٌح نظري تشرٌح عملً
(النفٌس ابن)  

(ابن النفٌس)فسلجه   االثنٌن  

A  ًفسلجه عمل  + B كٌمٌاء حٌاتٌه عملً  (أبن النفٌس )أجنة  تشرٌح نظري  
(أبن النفٌس)  

 الثالثاء 

(أبن النفٌس ) نظري  كٌمٌاء حٌاتٌة   
 االربعاء

 

 ابن) نسجه أنسجة عملً تشرٌح عملً

 (النفٌس
 الخمٌس

 

 



 

 

 

 جامعة المثنى كلٌة الطب

 

(الفصل االول 2015-2014للعام الدراسً الثالثة جدول الدروس االسبوعً للمرحله      (   

 

1.0- 2.30  11.30 – 1.00  10.30-11.30  9.30-10.30  8.30-9.30  
 الساعه

 الٌوم

 مجتمع طب

(اوروك ) 
عملً طفٌلٌات (التعلٌمً مستشفى الحسٌن ) باطنٌة    االحد 

(ابن سٌنا) طب مجتمع (ابن سٌنا)طفٌلٌات   (ابن سٌنا)مناعة    االثنٌن 

(أبن سٌنا)أحٌاء مجهرٌة نظري احٌاء مجهرٌه عملً  

 
 الثالثاء

(أبن سٌنا )أدوٌة نظري  أمراض عملً (اسٌن ابن) جراحه   االربعاء 

( سٌنا بنا ) دوٌهأ أمراض نظري أدوٌة عملً  الخمٌس 

 



 

 

المثنى كلٌة الطب جامعة  

 

(الفصل االول 2015-2014للعام الدراسً  الرابعة جدول الدروس االسبوعً للمرحله      (   

 

1.30-2.30  11.30-1.30  10.30-11.30  9.30-10.30  8.30 – 9.30  
 الساعه

 الٌوم

 طب مجتمع أمراض عملً
أبن سٌنا) (  

باطنٌه 
المستشفى )نظري

(التعلٌمً  

(التعلٌمً  المستشفى )نظرى جراحه  االحد 

(   الفردي االسبوع) سرٌري باطنٌه

الزوجً االسبوع سرٌري جراحه+  

(ابن سٌنا)طب عدلً  اخالق طبٌه  

(اوروك)  

 االثنٌن

مستشفى )باطنٌه نظري  االطفال
(الحسٌن التعلٌمً  

سرٌري باطنٌه  الثالثاء 

(ابن النفٌس)طب مجتمع  مستشفى الحسٌن )جراحه سرٌري  
(التعلٌمً  

جراحه نظرى 

مستشفى الحسٌن )

(التعلٌمً  

 االربعاء

(مستشفى النسائٌه والتولٌد)تولٌد سرٌري + تولٌد نظري (أوروك)أمراض  نظري    الخمٌس 



 

 

 

 

 جامعة المثنى  كلٌة الطب

(الفصل االول 2015-2014للعام الدراسً  الخامسةجدول الدروس االسبوعً للمرحله      (   

 

14.30-15.30  13.30-14.30  12.30-13.30  11.30-12.30  8.30-11.30  الوقت 
 الٌوم

 االحد عٌاده خارجٌه جراحه ENT اشعه 

 االثنٌن عٌاده خارجٌه طب باطنً نسائٌه نسائٌه اطفال

(جلدٌه)طب باطنً  عٌون جراحه   الثالثاء عٌاده خارجٌه 

 االربعاء عٌاده خارجٌه طب باطنً اطفال اطفال اطفال

 الخمٌس عٌاده خارجٌه نفسٌه جراحه جراحه نشاط ال صفً

 

 



 

 

 جدول المرحله الخامسه السرٌري

2015-2014للعام الدراسً   

 التارٌخ عٌون ENT جلدٌه كسور اشعه جراحه مفاصل نفسٌه باطنٌه نسائٌه اطفال

  I H G   F E D C B A 1/10-14/10  

  A I H G F E D C B 26/10-8/11  

  B A I H G F E D C 9/11-22/11  

  C B A I H G F E D 23/11-6/12  

  D C B A I H G F E 7/12-20/12  

  E D C B A I H G F 21/12-3/1  

العطله الربٌعٌه+ امتحانات نصف السنه   15/1-12/2  

  F E D C B A I H G 15/2-2/3  

  G F E D C B A I H 3/3-17/3  

A+B+C D+E+F          18/2-31/3  

G+H+I A+B+C          1/4-14/4  

D+E+F G+H+I          15/3-29/4  

           20/4-10/5  

           11/5-31/5  

 

 

 



 

 

  

 كلٌة الطب جامعة المثنى
 جدول المرحلة السادسة

 حسب المجامٌع

أسبوع 44:المدة  

 

A المجموعة   المادة التارٌخ 

 مراد مسلم كاظم
 علً حسٌن علً

 شٌماء عبود
رؤى فٌصل عبد 

 عودة
ظافر شرٌفمصطفى   

 سجاد جهاد
 أحمد حٌدر عطٌة

 عٌسى زاهً

15\7\2014 – 22\9\2014  أطفال 

23\9\2014 – 15\12\2014  باطنٌة 

16\12\2014 – 23\2\2015  نسائٌة 

24\2\2015 – 18\5\2015  جراحة 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 كلٌة الطب جامعة المثنى
 جدول المرحلة السادسة

 حسب المجامٌع

أسبوع 44:المدة  

 

B المجموعة   المادة التارٌخ 

 أحمد هالوي سعد
 أمٌر عباس
 ساره علً
 هبه ٌحٌى

 براق عاصم
 زٌنب علً هانً

 أالء عبد االله

15\7\2014 – 6\10\2014  باطنٌة 

7\10\2014 – 15\12\2014  نسائٌة 

16\12\2014 – 9\3\2015  جراحة 

10\3\2015 – 18\5\2015  أطفال 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

المثنىكلٌة الطب جامعة   
 جدول المرحلة السادسة

 حسب المجامٌع

أسبوع 44:المدة  

 

C المجموعة   المادة التارٌخ 

 عامر شاكر
 مصطفى عبد الزهره

 أحمد حسٌن
 لٌث مراد
 نور كرٌم

 صفاء علً
 مٌثم أحمد
 تماره فالح

15\7\2014 – 22\9\2014  نسائٌة 

23\9\2014 – 15\12\2014  جراحة 

16\12\2014 – 23\2\2015  اطفال 

24\2\2015 – 18\5\2015  باطنٌة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كلٌة الطب جامعة المثنى
 جدول المرحلة السادسة

 حسب المجامٌع

أسبوع 44:المدة  

 

D المجموعة   المادة التارٌخ 

 بدر دهام
 أمٌر علً موسى

 مرٌم خالد
 أمال علً

 زٌنب عبد االمٌر
 فاطمة جمال

 أحمد فالح
 زٌنب كامل

15\7\2014 – 6\10\2014  جراحة 

7\10\2014 – 15\12\2014  اطفال 

16\12\2014 – 9\3\2015  باطنٌة 

10\3\2015 – 18\5\2015  نسائٌة 

 


