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 اليوم  االستاذ  درس السريري  ال

GIT & Nutrition  .3/ 7 االحد  اسيل جاسم  د 

GIT & Nutrition  .7/4 االثنين  جليل العزي  د 

GIT & Nutrition  .5/7 الثالثاء   اسيل جاسم   د 

GIT& Nutrition  6/7  االربعاء  د. جليل العزي 

 7 /7الخميس  طب اسرة 

 
 عطلة العيد 

 –  7 /10 االحد 

 7 /13االربعاء  

 7 /14  الخميس  طب اسرة 

Respiratory & CVS  .االحد  7 /17 اسيل جاسم  د 

GIT/ Nutrition Exam 
 

Respiratory& CVS  .االثنين  7 /18  هيلة عثمان  د 

Respiratory& CVS  .الثالثاء  7 /19  اسيل جاسم  د 

Respiratory& CVS  االربعاء   7 /20 د. هيلة عثمان 

 7 /21الخميس  اسرة طب 

Hematology/Oncology  .االحد  7 /24  اسيل جاسم  د 

Respiratory & CVS Exam  

Hematology/Oncology  .االثنين  7 /25  مهدي شمخي  د 

Hematology/Oncology  الثالثاء  7 /26    د. هيلة عثمان 

Hematology/Oncology  .االربعاء   7 /27 سيف حكيم  د 

 7 /28الخميس  طب اسرة 

Neonatology  .االحد   7 /31 جليل العزي  د 

Hematology/Oncology Exam  

Neonatology  .االثنين   8 /1 هيلة عثمان  د 

Neonatology  الثالثاء  8 /2  د. سيف حكيم 

Neonatology  .االربعاء   8 /3 جليل العزي  د 

   8 /4الخميس  طب اسرة 
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Neurology  .8 /7  االحد   شكر   نجدت د 

Neonatology Exam  

Neurology  .االثنين   8 /8 هيلة عثمان  د 

Neurology  الثالثاء  8 /9  د. نجدت شكر 

Neurology  .االربعاء  8 /10 سيف حكيم  د 

   8 /11الخميس  طب اسرة 

Nephrology  .االحد  8 /14 مهدي شمخي  د 

 

Neurology Exam 

Nephrology  .االثنين  8 /15 نجدت شكر   د 

Nephrology  الثالثاء  8 /16  د. سيف حكيم 

Nephrology  .االربعاء   8 /17 مهدي شمخي  د 

 8 /18الخميس  طب اسرة 

Endocrinology  .االحد 8 /21  سيف حكيم  د 

Nephrology Exam  

Endocrinology  االثنين   8 /22 د. نجدت شكر 

Endocrinology  .الثالثاء  8 /23  هيلة عثمان   د 

Endocrinology  .االربعاء   8 /24 سيف حكيم  د 

 8 /25الخميس  طب اسرة 

Infectious  االحد   7 /28 د. سيف حكيم 

Endocrinology Exam 

Infectious  .االثنين   8 /29 مهدي شمخي  د 

Infectious  .الثالثاء  8 /30  هيلة عثمان  د 

Infectious  د. سيف حكيم 

 ابراهيم الخزرجي د. مرتضى 

 االربعاء  8 /31

Infectious Exam 

   /1   الخميس  طب اسرة 
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GIT & NUTRITION كروب  – د. فالح مخيبرB  كروب  – د. خالد جمالA  4/ 9 االحد 

NEONATOLOGY كروب  – د. سرى قيسB    كروب  –د. اسيل جاسمA  9/5 االثنين 

GIT & NUTRITION كروب   –د. شيماء حسينB  .كروب   –عماد محموددA   6/9 الثالثاء 

NEONATOLOGY كروب  – د. هيلة عثمانB كروب  – د. علي جديسA    7/9  االربعاء 

 9 /8الخميس  طب اسرة 

RESPIRATORY  كروب   –د. شفاء منصورB   كروب  – د. سيف حكيمA  11/ 9 االحد 

CVS كروب  – د. احمد خليلB   

 

 9/12 االثنين  Aكروب   –د. حيدر جواد

REVISION  كروب   –د. فراس عباسB  .كروب   –عدنان يحيىدA   13/9 الثالثاء 

REVISION كروب   –د. براء نجمB  كروب  – د. مرتضى ابراهيمA  14/9  االربعاء 

  Seminarsامتحان 

    9 /15الخميس  طب اسرة 

End- course clinical exam - group A 

Slide exam- Group A & B 

 9 /20الثالثاء  

End- course clinical exam – group B      9 /21االربعاء 

 

 د. نجدت شكر محمود/ رئيس الفرع أ.  


