
كلیة الطب/ قسم / الطب
المرحلة االولى الیوم

رمز الصف اسم االتدریسي المادة
zqlnuk2 م.د. ھیثم عباس خلف+ م.م. مصطفى عزیز practical computer D 8:30/10:30
x3bk2dn م.د. ھیثم عباس خلف+ م.م. مصطفى عزیز practical computer B 10:30/12:30
yld5bb2 م.د. ھیثم عباس خلف+ م.م. مصطفى عزیز practical computer C 12:30/2:30
bd4jnbn م.د. ھیثم عباس خلف+ م.م. مصطفى عزیز practical computer A 2:30-4:30

15cdqw7 م. باحث ضیاء عباس  practical physics A 8:30/10:30 السبت
15cdqw7 م. باحث ضیاء عباس  practical physics C 10:30/12:30
15cdqw7 م. باحث ضیاء عباس  practical physics D 12:30/2:30
15cdqw7 م. باحث ضیاء عباس  practical physics B 2:30-4:30

qihvsc4 م.د. ھیثم عباس خلف+ م.م. مصطفى عزیز practical computer E 8:30/10:30 الثالثاء
ptjchpb م.د. ھیثم عباس خلف+ م.م. مصطفى عزیز practical computer g 10:30/12:30
hdgp6vl م.د. ھیثم عباس خلف+ م.م. مصطفى عزیز practical computer f 12:30/2:30

ag3am2c م.د. ھیثم عباس خلف+ م.م. مصطفى عزیز practical computer h 2:30-4:30

15cdqw7 م. باحث ضیاء عباس practical physics f 8:30/10:30 الثالثاء
15cdqw7 م. باحث ضیاء عباس practical physics h 10:30/12:30
15cdqw7 م. باحث ضیاء عباس practical physics e 12:30/2:30
15cdqw7 م. باحث ضیاء عباس practical physics g 2:30-4:30

x6hrxzg م.د. ھیثم عباس خلف                  computer subgroup2                   8:30/10:30 االربعاء
2sic77e م.م. اطیاف محمد علي General Anatomy subgroup4 8:30/10:30
mzktaj7 م.م. محمد صبحي راشد Human Rights subgroup1 8:30/10:30
qacsnig أ.م.د. یاسین طھ سرحان  Foundation of medicine subgroup3 8:30/10:30

2sic77e م.م. اطیاف محمد علي General Anatomy subgroup2 10:30/12:30
eoyo3sm م.د. ھیثم عباس خلف  computer subgroup4 10:30/12:30
mzktaj7 م.م. محمد صبحي راشد Human Rights subgroup3 10:30/12:30
qacsnig أ.م.د. یاسین طھ سرحان. Foundation of medicine subgroup1 10:30/12:30

vrbjwyu م.د. ھیثم عباس خلف computer subgroup1 12:30/2:30
2sic77e م.م. اطیاف محمد علي General Anatomy subgroup3 12:30/2:30
mzktaj7 Human Rights subgroup2                      م.م. محمد صبحي راشد 12:30/2:30
qacsnig أ.م.د. یاسین طھ سرحان Foundation of medicine subgroup4 12:30/2:30

2sic77e م.م. اطیاف محمد علي General Anatomy subgroup1 2:30-4:30
tqhvy4w م.د. ھیثم عباس خلف computer subgroup3 2:30-4:30
mzktaj7 م.م. محمد صبحي راشد Human Rights subgroup 2:30-4:30
qacsnig أ.م.د. یاسین طھ سرحان Foundation of medicine subgroup2 2:30-4:30

السبت
الساعة



fkv7oqy أ.م.د. عبد الرحمن محمد جیران  medical Biology subgroup1 8:30/10:30 الخمیس
c5gglvf أ.م.د. اسامة عباس فیصل  chemistry subgroup4 8:30/10:30

q3vbyb2 +osktgn4 أ.م.د. محمد عبید حسین + م.د. ایناس محمد سلیمان  Medical physics subgroup3 8:30/10:30

fkv7oqy أ.م.د. عبد الرحمن محمد جیران  medical Biology subgroup2 10:30/12:30
c5gglvf أ.م.د. اسامة عباس فیصل  chemistry subgroup3 10:30/12:30

q3vbyb2 +osktgn4 أ.م.د. محمد عبید حسین + م.د. ایناس محمد سلیمان  Medical physics subgroup1 10:30/12:30

fkv7oqy أ.م.د. عبد الرحمن محمد جیران  medical Biology subgroup3 12:30/2:30
c5gglvf أ.م.د. اسامة عباس فیصل  chemistry subgroup2 12:30/2:30

q3vbyb2 +osktgn4 أ.م.د. محمد عبید حسین + م.د. ایناس محمد سلیمان  Medical physics subgroup4 12:30/2:30

fkv7oqy أ.م.د. عبد الرحمن محمد جیران  medical Biology subgroup4 2:30-4:30
c5gglvf أ.م.د. اسامة عباس فیصل  chemistry subgroup1 2:30-4:30

q3vbyb2 +osktgn4 أ.م.د. محمد عبید حسین + م.د. ایناس محمد سلیمان  Medical physics subgroup2 2:30-4:30



كلیة الطب/ قسم / الطب
المرحلة الثانیة الیوم

رمز الصف اسم التدریسیي المادة
ehvcnpj+34xc7jb م.م. محمد ابراھیم یونس+ د احمد طالب یاسین physiology 8:30/10:30

bbbentz د مھدي صالح شالل Histology 10:30/12:30
ehvcnpj+34xc7jb م.م. محمد ابراھیم یونس+ د احمد طالب یاسین physiology 1:30/2:30

33cm74c + gxdith د اسامھ عباس فیصل+ د محمد حماد جاسم Biochemistry 2:30/3:30

7m6koyj م.م. انس مصلح حامد Anatomy 8:30/10:30 االثنین
33cm74c + gxdith د اسامھ عباس فیصل+ د محمد حماد جاسم Biochemistry 10:30/12:30

lmz5nch د مھدي صالح شالل Embriology 12:30/1:30
ehvcnpj+34xc7jb م.م. محمد ابراھیم یونس+ د احمد طالب یاسین physiology 1:30/3:30

ehvcnpj+a5oflhv م.م. محمد ابراھیم یونس+ د احمد طالب یاسین practical Physiology 8:30/10:30 الثالثاء
gxfdith د محمد حماد جاسم Practical Biochemistry 10:30/12:30

33cm74c د اسامھ عباس فیصل
37b5ymo د تغرید صباح سعید
35u56vm د مثال ریاض ضبع

االحد
الساعة



كلیة الطب/ قسم / الطب
المرحلة الثالثة الیوم

رمز الصف اسم التدریسیي المادة
mjzckx2 د عمر سالم ابراھیم+ د انصاف ابراھیم حسین+ د یعكوب سالم صالح Pharmacology 8:30/10:30
qqeq6pw د وفاء خلیل ابراھیم Pathology 10:30/12:30
y5fk2kz دشھاب احمد الفي, د عباس عبید الجنابي, د سوسن قحطان طھ Microbiology 12:30/2:30
qtwxlcu د بان ناظم عبد الفتاح+ د بدیعھ ثامر یحیى Community Medicine 2:30/4:30

s2t5mke+zpqd5px+3hva7bn د خالد مسیر رمیض+دھیثم نعمان عیادة+د سامي مخلف مشلش+ د حازم اسماعیل Internal Medicine 8:30/10:30 االثنین
co5vgih+jmjwop د محمد طارق محمد +د یحیى حمید مجید General Surgery 10:30/11:30

iiylohj د. مثنى علي خلیل, د. نور ناجي ردیف Microbiology 11:30/12:30
zkdlvma د سراب فوزي اسماعیل+ د منتھى مداح حسن+ د ھدى رافع صبار parasitology 12:30-2:30
mjzckx2 د عمر سالم ابراھیم+ د انصاف ابراھیم حسین+ د یعكوب سالم صالح Pharmacology 2:30/3:30

py2s5vq د یاسین طھ سرحان +د بان ناظم عبد الفتاح+ د بدیعھ ثامر یحیى Practical Community Medicine 8:30/10:30 الثالثاء
unw57j6 د ماھر علي جاسم Clinical Medicine 10:30/12:30

y5fk2kz م زینب خمیس عباس+ م.م. رقیة قبطان طھ Practical Microbiology 8:30/10:30 االربعاء
qqeq6pw د وفاء خلیل ابراھیم Practical pathology 10:30/12:30

mjzckx2 د عمر سالم ابراھیم+ د انصاف ابراھیم حسین+ د یعكوب سالم صالح Practical pharmacology 8:30/10:30 الخمیس
zkdlvma م زینب خمیس عباس+ م.م. رقیة قبطان طھ Practical parasitology 10:30/12:30

االحد
الساعة



كلیة الطب/ قسم / الطب
المرحلة الرابعة الیوم

رمز الصف اسم التدریسیي المادة
jnegn3z د یاسین حمد مجید Internal Medicine 8:30/10:30
yrzv3tn د دالیا صالح+ د نور حازم+ د االء شالل +د رغدة محمد Obstetrics 10:30/12:30
dj4dz6u د یاسین طھ سرحان Community Medicine 12:30/1:30
kfbmmri أ.د. اركان عبید جاسم Forensic Medicine 1:30-3:30

Caw6vin أ.د. نافع سامي عناد Practical Pathology 3:30-5:30

hkcdtgb د محاسن علي عبد الجبار+ د احمد خلف صوفي Community Medicine 8:30/10:30 االثنین
Caw6vin أ.د. نافع سامي عناد Pathology 10:30/12:30

Aemyvi4+jmjxwop د عمر طارق عبد المنعم+ د یحیى حمید مجید General Surgery 12:30-1:30
cmppe6h د سامي مخلف مشلش Internal Medicine 1:30-2:30
b2ofb6k د یاسین طھ سرحان+د بدیعة ثامر یحى + د بان ناظم + د رؤیا عبد الھادي Practical community Medicine 2:30-4:30

D57fxym+j005r3y د زیاد حماد عبد+د درید طھ عبد الكریم General Surgery 8:30/10:30 الثالثاء
snt6iom د ھیثم نعمان عیادة Internal Medicine 10:30-12:30
afjx24a د احمد خلف صوفي Medical ethics 12:30-1:30
kfbmmri أ.د. اركان عبید جاسم Practical Forensic medicine 1:30-3:30
b2ofb6k د یاسین طھ سرحان+د محاسن علي عبد الجبار+ د احمد خلف صوفي Practical community Medicine 3:30/5:30

االحد
الساعة



كلیة الطب/ قسم / الطب
المرحلة الخامسة الیوم

رمز الصف اسم التدریسیي المادة
Ri6rsob د لؤي اسعد محمود  Genaral surgery 8:30/10:30
p57wrfx د عبد هللا صالح حسن+د ثامر عبد المجید حمید+د اسماء ابراھیم العجیلي Dermatology 10:30/11:30
ubad3fu د رائد محمد+ د امیر عبد االلھ+ عمر مالك ENT 11:30-12:30
hjtusc2 د لبیب قیس عبد الرحمن Radiology 12:30-1:30
2f7u4gx د ماھر علي جاسم Internal Medicine 1:30-2:30

xc4uvxv د محمد ماھر, د رنا فھمي, د ورقاء یاسین, د عمار محمد , د سعد فواز Pediatrics 8:30/10:30 االثنین
U64k5c5+Zgs75kt د یوسف فرحان داود+ یونس اسماعیل خلف Ophthalmology 10:30/11:30

suvl3n6 د براءة العاملي Psychiatry 11:30-1:30

jw7xdmh د حازم اسماعیل غزاي Internal Medicine 8:30/10:30 الثالثاء
5mul4ki د رفل مصطفى + د سوزان عبد + د رشد زكي Gynecology 10:30-12:30

He5fdyh+ Ueb6s7x د حیدر عباس خزعل+ د بسام مداح حسن Genaral surgery 11:30-1:30

االحد
الساعة
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