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 السادسةالعملي للمرحلة جدول الدوام 

 0202-0202 لسنة

 0202-7-00 وينتهي في 0202-22-2١بدأ العام الدراسي في ي

 

 

  

 

 الدكتورة عائدة رشيد منصور معاون العميد: األستاذ

 الدكتور محمد علي جوادمسؤول الطور الثاني: االستاذ 

 مسؤولة المرحلة السادسة: االستاذة الدكتورة سلمى عباس الحداد

 المنسق: االستاذ المساعد الدكتور مازن فيصل فرحان
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 التفاصيل:

  0105-7-00 الخميسفي يوم وينتهي  0101-51-51الخميس  في يومالدوام يبدأ. 
  لكل مجموعة بةطل 7 مجموعة بواقع ٠1 ىال يقسم الطلبةو، 081 للطلبة هو كليالالعدد. 
  بضمنها العطل الرسمية والمناسبات الدينية(  ااسبوع ٠1تكون المدة الكلية للسنة االكاديمية هي(

 .ويتم تداورها حسب الجدول المرفق طيا
  رئيسية النمطية الحدات للوربعة اقسام أ: (قسم للك مجاميع 8أقسام ) 1الى يتم تقسيم مدة الدراسة

 ٠1أسابيع ) 8 هوكل قسم يكون الدوام الفعلي في  ،والقسم الخامس لفرعيات الجراحة والباطنية
 .(يوما

 قسام الخمسةاال: 
 .باطنية: األول .5
 .عامة جراحة: الثاني .0
 .األطفال طب: الثالث .3
 .)النسائية( المرأة صحة: الرابع .٠
الخامس: فرعيات الجراحة ) جراحة المسالك البولية وجراحة العظام والكسور( وفرعيات  .1

 الباطنية(والباطنية )العصبية 

 كما يلي: يكونللوحدات التعليمية النمطية التدريب السريري 

 يكون دوامها في فترتين:: الباطنية .5
A.  مجاميع 8 هايتواجد فيوأسابيع  8الفترة الرئيسية: تكون مدتها 
B.  مجموعتان الباطنية مجاميع ) ٠ويتواجد فيها  أسابيع ٠فترة الفرعيات: تكون مدتها

 .(سبوعانمجموعتان السبوعان والعصبية ال
 يكون دوامها في فترتين:: ةيالجراح .0

A.  أسابيع  8الفترة الرئيسية: تكون مدتها 
B.  مجاميع )جراحة العظام والكسور  ٠أسابيع ويتواجد فيها  ٠فترة الفرعيات: تكون مدتها

 مجموعتان ألسبوعان(. جراحة المسالك البوليةومجموعتان السبوعان 
 أسابيع  8فترة : األطفال .3

 أسابيع 8فترة : صحة المرأة )النسائية( .٠

 

 

 

 

 

 

 



6th year syllabus 
Baghdad College of Medicine 

3 

 

 

 :0202-0202 جدول التدريب السريري للمرحلة السادسة لسنة

 يكون دوام الطلبة في الوحدات النمطية كما يلي: 

 يوم دوام فعلي( ٠1) أسبوع 50 الفترة الكلية للدوام هيالجراحية:  .2

  :دوام فعلي( يوم ٠1اسابيع ) 8الجراحة العامة 

 أيام دوام فعلي( 51اسبوعان ): جراحة العظام والكسور 

  :أيام دوام فعلي( 51اسبوعان )جراحة المجاري البولية 

 

 يوم دوام فعلي( ٠1) أسبوع 50 الفترة الكلية للدوام هيالباطنية:  .0

  :يوم دوام فعلي( 11أسابيع ) 51الباطنية العامة 

 أيام دوام فعلي( 51: اسبوعان )العصبية 

 

 يوم دوام فعلي( ٠1) أسابيع 8 الفترة الكلية للدوام هيصحة المرأة )النسائية(:  .3

 

 يوم دوام فعلي( ٠1) عأسابي 8 الفترة الكلية للدوام هي: االطفال .4

 :كاالتيلدوام المجاميع  الرئيسية االربعةالتوقيتات الزمنية 

 0101-50-51الى يوم الخميس  0101-51-58االحد يوم الدورة االولى:  .2

 0105-0-٠الى يوم الخميس  0101-50-53االحد يوم الدورة الثانية:  .0

  0105-٠-5الخميس الى يوم  0105-0-7االحد يوم الدورة الثالثة:  .3

 0105-1-07الى يوم الخميس  0105-٠-٠االحد يوم الدورة الرابعة:  .4

 0105-7-00الى يوم الخميس  0105-1-31االحد دورة الخامسة: يوم ال .5
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Calendar of Clinical Teaching schedule for 6
th

 year students 2020-2021 

 

 
 

Calendar of Clinical Teaching schedule for 6
th

 year students 2019-2020 
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 0202-022٢ التدريب السريري للمرحلة السادسة لسنةجدول 

 

 

 0202-022٢ التدريب السريري للمرحلة السادسة لسنةجدول 

 

 

 


