
  (2015-11-26 إلى 2015-10-3)قسم الطب الشرعى والسمىم في الفتره من  (2)جدول المجمىعة رقم 

  

  التاريخ/اليىم

  المحاضرة

  ص9-11

  المحاضر

  المحاضرة

  م1,15-ص11,15

  المحاضر

  المحاضرة

1.30 -3.30  

  المحاضر

3/10  

  انطبت

9 -9.30  
9.30- 

  General toxicology   انجىهرٌيًُ/د.ا  11
 عبذ أحًذ/و0د0أ

  انطتار

  

  Wounds  جهطتتعارفًعرئُطانقطى

10/4  

  األحـــــذ

General toxicology  أحًذعبذانطتار/د  Wounds  انجىهري يًُ/د.ا  

10/5  

  اإلثٍُُ

Wounds  

  عًهٍ

gr.A  

  أيُرةوهذاٌ/د

  أضًاءفادٌ/ ط

  عائشتانًُهٍ/ط

  بطًت/ط

Complications of 

wounds  
  أًَُُاجٍ.و0د.أ

Toxicological sheet  

  عًهً

Gr. B  

  أبىانفضم أروة./و.أ

  انًُطٍ انشًُاء/ط
  َارابههىل/ط

10/6  

  انثالثاء
 أجازة 

10/7  

  االربعاء

  

Firearm injuries  

  انغرباوٌ دعاء/د  General toxicology  يصطفً إًَاٌ/د.أ

  



  

10/8  

  انخًُص

  

Firearm injuries  

  

  يصطفً إًَاٌ/د.أ

Firearm ballistics  

Gr.Bٍعًه  

  

  انُىر أبى يًُ.و.أ

  انجًُم دَُا/ط

  َارا/ط

  يجذٌ ضًر/ط

    

10/10  

  انطبت

Firearm inj .ًعًه  

Gr. A  

 شاهٍُ  يروة/د

  انهىارٌ أيُرِ/ط

  انجُذٌ شًُاء/ط

  يراد بطًت/ط

Identification of Age   انًحالوي إَُاش/د.أ  

  

Wounds  

  عًهٍ

gr.B  

  ربابكُالٍَ.د.أ

  رشاَذا/ط

  فاطًتجابر/ط

  يروةيبارك/ط

10/11  

  األحذ

Firearm inj .ًعًه  

Gr. B  

  يعطٍلا عبذ.د.أ

  كباظ

  الشٍُ هبت/ط

  جابر فاطًت/ط

  يجذٌ ضًر/ط

Identification of  sex  شاهٍُ يروِ/د  

Identification of age + 

X ray  

gr. B  

 أَطال.د.أ

  بطُىٍَ

 هبهكايم /ط

  فاطًتجابر/ط

 شًُاءانجُذٌ /ط



 حفصت /ط

Firearm ballistics  

Gr.A ٍعًه  

  يقهذ عائشت.د.أ

  يُىغُُى/ط

  عائشتانًُهٍ/ط

  يروةيبارك/ط

Toxicological sheet  

  عًهً

Gr. A  

 عبذانحًُذعهىٌ  /د

 انشًُاءانًُطٍ /ط

 عائشتانًُهٍ /ط

10/12  

  االثٍُُ

Plant Poisons  يُرفتًُذي.و.د.أ  Tutorial  دعاءانغرباوٌ.د  

  

10/13  

  انثالثاء

Death & PM changes  عبذانًعطُكباظ.د.ا  Botulism   عائشتيقهذ/د.أ  

10/14  

  االربعاء

  

  

  الهجرية السنة رأس

  

10/15  

  انخًُص

Plant Poisons  يُرفتًُذي.و0د.أ  

Identification of age + X 

ray  

gr. A  

  إًَاًَصطفً.د.أ

  هبهكايم/ط

  فاطًتجابر/ط

  شًُاءانجُذٌ/ط

  حفصت/ط

    



 

  

10/18  

  األحذ

Quiz 1  
Analgesics&  

Antipyretics  

  فاطًتانجسار.د

  

10/19  

  االثٍُُ

Head Injuries  يُُأبىانُىر.و0د0أ  

Identification of 

sex  

  عًهً

Gr A  

  رشاَذا/أًَُُاجُظ/و0د.أ

  فاطًتجابر/ط

Toxic Seeds  

 gr. B  

  دَُاانجًُم/يُرفتًُذىظ.و0د.أ

  شًُاءانجُذٌ/ط

  حفصت/ط

10/20  

  انثالثاء

Head Injuries  يُُأبىانُىر.و0د0أ  

Identification of 

sex  

  عًهً

gr. B  

  

  

  يُىانجىهرىطأضًاءفادٌ/د.

  َارابههىل/ط

House hold poisons 

 &antidote  

  عًهً

Gr. A  

  

  يُىغُُى/اَُاضانًذاحظ.و0د.ا

  عائشتانًُهٍ/ط

  يروةيبارك/ /ط

  

General toxicology  

Gr. B  

  عهُاءهذَب/د

  انشًُاءانًُطٍ/ط

  َذا /ط



Toxic seeds  

Gr.A  

  دخانذضعذ.ا

  يُىغُُى/ط

  عائشتانًُهٍ/ط

  بطًت/ط

  

10/21  

  األربعاء

Medicolegal 

report  

  

  يُُانجىهرٌ.د.أ

Medicolegal report  

  عًهً

gr. A  

  هبهكايم.فاطًتانجسارد.د

  َارابههىل/ط

  

  

Medicolegal report  

  عًهً

 gr. B  

  أيالنطعُذ /د

  يُارفاَذ/ط

  عائشتانًُهٍ/ط

  

10/22  

  انخًُص

  

Head Injuries  

blunt  

Gr. A  

  غادهُبُم -د

  أيُرهانهىارٌ/ط

  عائشتانًُهٍ/ط

  فاطًتجابر/ط

  حفصت/ط

Brain death  ايُرةوهذاٌ.د      

Head injuries 
  عبذانًُعًأبىانفتىح .د



sharp  

Gr. B  

  هبتالشٍُ/ط

  شًُاءانجُذٌ/ط

  ضًريجذٌ/ط

10/24  

  انطبت

Head Injuries  

sharp  

Gr. A  

  يجذَانعشًاوٌ /د.أ

  هبتالشٍُ/ط

  َارابههىل/ط

  يروةيبارك/ط

Noxious gases  إًَاَذراز.د.أ  

  

Head injuries 

Blunt  

Gr. B  

  أيُرهانهىارٌ/أًَُُاجُظ.و0د.أ

  فاطًتجابر/ط

  شًُاءانجُذٌ/ط

  بطًتيراد/ط

  

10/25  

  االحذ

Sexual offenses 

 &pregnancy  
  يجذَانعشًاوٌ/د.أ

General toxicolog  

 Gr. A  

  إَُاضانًحالوي /د.أ.

  يُارفاَذ/ط

  َارابههىل/ط

Miscellaneous+date 

rape drugs  
 House hold poisons  عبذانحًُذعهىٌ.د

 &antidote  

  عًهً

GrB  

  انشًُاءانًُطٍ/دعاءانغرباوَظ/د

  شًُاءانجُذٌ/ط

  ضًريجذٌ/ط



  

10/26  

  االثٍُُ

Pesticides  

  

  دخانذضعذ.ا

  

Genetic markers  غادهُبُم -د  

  

10/27  

  انثالثاء

Pesticides  دخانذضعذ.ا  

Medicolegal 

importance of 

Identification  

  غادهُبُم.د

10/28  

  االربعاء

Delivery and 

abortion  
  يجذَانعشًاوٌ/د.أ

Identification of 

unknown stainًعًه  

Gr. A  

  أيالنطعُذ /د

  دَُاانجًُم/ط

  ضهاعهٍ/ط

  حفصت/ط

Laboratory 

investigatio  

  عًهً

Gr. B  

  يُارفاَذ/اَُاضانًذاحظ.و0د.

  َذايحًىد/ط

10/29  

  انخًُص

Identification of 

unknown 

stainًعًه  

Gr. B  

  فاطًتانجسار .د

  رشاَذا/ط

  َذايحًىد/ط

  بطًتيراد/ط

  

Corrosives   يإَُاضانًذاح.د.أ  

    



Laboratory 

investigation  

  عًهً

Gr. A  

  انشًُاءانًُطٍ/دعاءانغرباوَظ/د

  ضهاعهٍ/ط

  

11/1  

  االحذ

Quiz 2  
Asphyxia  داَطانبطُىٍَ.ا    

11/2  

  االثٍُُ

Hair & Fiber  

  عًهً

Gr. B  

  غادهُبُم .د

  دَُاانجًُم/ط

  ضهاعهٍ/ط

  إًَاَذراز/و0د.ا  Animal poisons  ضًريجذٌ/ط

Abortion  

  عًهً

gr. A  

  ايُرةوهذاٌ .د

  طأضًاءفادٌ

  َذايحًىد/ط

  حفصت/ط

11/3  

  انثالثاء

  

Physical injuries  

  ربابانكُالًَ/د.ا

Asphyxia  داَطانبطُىٍَ.ا  

11/4  

  األربعاء

Renisch  

  عًهً

Gr. B  

  ـاحًذعبذانطتار.و.أ

  هبهكايم/ط

  

Physical injuries  

  ربابانكُالًَ/د.ا



  َذايحًىد/ط

  ضًريجذٌ/ط

Death 

certificate    

Gr. A  

  يُُأبىانُىر .و0د0أ

  يُىغُُى/ط

  ضهاعهٍ/ط

11/5  

  انخًُص

Sedative 

hypnotics  
      اَُاضانًذاح.و0د.ا  Antipsychotics  عهُاءهذَب/د

11/7  

  انطبت

Child abuse  عائشتيقهذ/د.أ  

Hair and Fiber  

  عًهً

Gr. A  

  رشاَذا/ربابانكُالَىظ/د.ا

  َارابههىل/ط

  يروةيبارك/ط

  

Abortion  

  عًهً

grB.  

  يجذَانعشًاوٌ /د.أ

  هبتالشٍُ/ط

  ضهاعهٍ/ط

  بطًتيراد/ط

11/8  

  االحذ

Regional injuries  أيالنطعُذ/د  

Drug dependence   عبذانًُعًأبىانفتىح.د  

11/9  

   االثٍُُ

Renisch  

  عًهً

Gr. A  

  إًَاَذراز . و.أ

  رشاَذا/ط
Heavy Metals  أًَُُاجٍ/و0د.أ  



  ضهاعهٍ/ط

  يروةيبارك/ط

  

Death 

certificate    

Gr. B  

  عائشتيقهذ /د.أ

  طأضًاءفادٌ

  َذايحًىد/ط

11/10  

  انثالثاء
Medical ethics  فاطًهانجسار/د.ا  Volatiles  إَُاضانًحالوي/د.أ  

  

11/11  

  االربعاء

Problem solving  

(forensic)  

  أدعبذانًعطُكباظ

  

Problem solving  

(Toxicology)  

  يأروهأبىانفضم.د.أ

11/12  

  انخًُص

  عرضحاالتانطًىو

Gr.B  

  

  دعاءانغرباوٌ /د

  أيُرهانهىارٌ/ط

  َذايحًىد/ط

  عرضحاالتانطًىو

Gr.A  

  

  يُارفاَذ/يُرفتًُذي ط.و0د.أ

  ضهاعهٍ/ط

  عرضانُشاط

Gr.A   

  

  إَُاضانًحالوي /د.أ

  يُارفاَذ/ط

  ضهاعهٍ/ط

  عرضانُشاط

Gr.B  

  

  دخانذضعذ .ا

  أيُرهانهىارٌ/ط

  َذايحًىد/ط

11/14  

  انطبت

 .Grيراجعتعًهٍ 

A    

      

    

 .Grيراجعتعًهٍ   11/15

B    

  

        



  االحذ

11/16  

  االثٍُُ

  

      

    

11/17  

  انثالثاء

            

11/18  

  االربعاء

            

11/19  

  انخًُص

Practical exam        

    

11/21  

  انطبت

        

    

11/22  

  األحذ

            

11/23  

  اإلثٍُُ

            

11/25  

  انثالثاء

            

11/26  

  األربعاء 

Quiz (3)  

End round exam  

          

  

[Text Wrapping Break]  


