
 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

كلٌة الطب  \جامعة المثنى    

 

2015  -2014الجدول الدراسً للمرحلة االولى للعام   

 

12:30–  2:30  10:30–  12:30  8:30–  10:30  الٌوم  

(ابن النفٌس)باٌولوجً نظري تشرٌح عملً  االحد  

(ابن النفٌس)فٌزٌاء  فٌزٌاء عملً  االثنٌن  تشرٌح 

(ابن النفٌس )كٌمٌاء نظري حاسبات عملً+ كٌمٌاء عملً  حقوق االنسان   الثالثاء 

حاسبات عملً+ كٌمٌاء عملً  (ابن النفٌس )تشرٌح نظري    االربعاء 

 الخمٌس فسلجة اساسٌات حاسبات باٌولوجً عملً

 

 

 



 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

كلٌة الطب  \جامعة المثنى   

 

2015  -2014للعام  ثانٌةال الدراسً للمرحلةالجدول   

 

12:30 – 2:30  11:30 – 12:30  9:30 – 11:30  8.30-9.30 الساعه              
  

 الٌوم               

(ابن النفٌس)فســــلجه   
فسلجة عملً+ كٌمٌاء عملً   تشرٌح نظري 

 االحد

(ابن النفٌس)فسلجه  باٌوجزٌئً تشرٌح عملً  االثنٌن باٌوجزٌئً 

A  ً B  +  فسلجه عمل كٌمٌاء حٌاتٌه عملً   الثالثاء اللغه العربٌه  تشرٌح   اجنه نظري 

(نظري)ـــــــــــهحٌاتً ٌاءـــــــكٌم باٌوجزٌئً عملً  فسلجة 
 االربعاء

 

عمــــــــــــلً تشـــــــــــــرٌح  (النفٌس ابن) نسجها  انسجه عملً   الخمٌس 



 

العالً و البحث العلمًوزارة التعلٌم   

كلٌة الطب  \جامعة المثنى   

 

2015  -2014للعام  ثالثةال الجدول الدراسً للمرحلة  

 

1:00 – 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  A+ 

B 

(الحسٌن التعلٌمً مستشفى ) باطنٌة   االحد 

(ابن سٌنا) طب مجتمع (ابن سٌنا)طفٌلٌات   (ابن سٌنا)فاٌروسات + فطرٌات    االثنٌن 

 B ًأحٌاء مجهرٌه عمل 
A ًأحٌاء مجهرٌه عمل 

( أبن سٌنا)أحٌاء مجهرٌة نظري  

 
 الثالثاء

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

 الخمٌس أمراض نظري أدوٌه نظري أدوٌة عملً



 

 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

كلٌة الطب  \جامعة المثنى   

 

2015  -2014للعام  الرابعة الجدول الدراسً للمرحلة  
2:30 – 3:30  1:30 – 2:30  12:30 :1:30  11:30- 12:30  10:30- 11:30  9:30- 10:30  8:30 – 9:30  الٌوم 

الفرديطنٌه سرٌري االسبوع با جراحة باطنٌة طب عدلً  

الزوجًجراحة سرٌري االسبوع   
 السبت

باطنٌة نظري  مستشفى  طب مجتمع بن سٌنا أمراض عملً

 الحسٌن التعلٌمً

جراحة نظري مستشفى الحسٌن 

 التعلٌمً

 االحد

 أخالق طبٌه باطنٌة سرٌري

 المستشفى التعلٌمً

 االثنٌن أطفال سرٌري 

االطفال المستشفى 

 التعلٌمً

باطنٌه نظري المستشفى 

 التعلٌمً 

 الثالثاء أطفال سرٌري 

جراحة سرٌري مستشفى الحسٌن  طب مجتمع أبن النفٌس

 التعلٌمً

جراحة نظري 

 المستشفى التعلٌمً

 االربعاء

تولٌد سرٌري مستشفى النسائٌه والتولٌد+ تولٌد نظري   الخمٌس أمراض نظري  



العلمًوزارة التعلٌم العالً و البحث   

كلٌة الطب  \جامعة المثنى   

 

2015  -2014للعام  الخامسة الجدول الدراسً للمرحلة  

 

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

 

 

 



 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

كلٌة الطب  \جامعة المثنى   

 

2015  -2014للعام السرٌري   الخامسة الجدول الدراسً للمرحلة  

 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   4/1-8/2  

  F E D C B A I H G 9/2-22/2  

  G F E D C B A I H 23/2-8/3  

A+B+C D+E+F          16/2-8/3  

G+H+I A+B+C          9/3-29/3  

D+E+F G+H+I          30/3-19/4  

           20/4-10/5  

           11/5-31/5  



 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

كلٌة الطب  \جامعة المثنى   

 

2015  -2014للعام  السادسة الجدول الدراسً للمرحلة  

 

 
 

 الباطنٌه المجموعه التارٌخ
15/7/2013- 7/10/2013  A  
24/9/2013- 17/12/2013  D  
18/12/2013- 12/3/2014  B  

27/3/2014- 22/5/2014  C  
 

 النسائٌه المجموعه التارٌخ
15/7/2013- 23/9/2013  D  

8/10/2013- 17/12/2013  B  
18/12/2013- 26/2/2014  C  

13/3/2014- 22/5/2014  A  

 الجراحه المجموعه التارٌخ
15/7/2013- 7/10/2013  B  
24/9/2013- 17/12/2013  C  
18/12/2013- 12/3/2014  A  

27/3/2014- 22/5/2014  D  

 االطفال المجموعه التارٌخ
15/7/2013- 23/9/2013  C  

8/10/2013- 17/12/2013  A  
18/12/2013- 26/2/2014  D  

13/3/2014- 22/5/2014  B  



 


