
 

 

 

 

 
 2016 /2015 ألطباء االمتٌاز دفعة  ورشة العمل عن التقرٌر الطبى الشرعى األولىبرنامج 

   جامعة طنطا –كلٌة الطب  –الدور السادس  - بمدرج الطب الشرعى والسموم اإلكلٌنٌكٌة
 2016    / 5    / 30ٌوم السبت الموافق   

الموضوع  

 الوقت

شٌماء الجندي /نادٌة عزت      و ط/ طالتسجٌل 

 شٌماء الجندي/منً غنٌم  و ط/  ط األولىاالختبار
  ص 9-9.15

منً الجوهري رئٌس قسم الطب الشرعً و /د.مجدي العشماوي و ا/د.كلمة افتتاح الدورة بحضور ا
السموم   ص 9,30 – 9,15

 من الوجهة الطبٌة الشرعٌةو التقارٌر  الجروح انواع
عائشة مقلد / د.ا

ص 10,15 – 9,30

 التقرٌر الطبى الشرعى األولى كتابة 
 منً الجوهري/ د.ا

 
  ص11,15- 10,30 

شهادة الوفاة 
 انس بسٌونً /د.ا

ظ 11,30-12,15

راحة  ظ 12,45 – 12,15

 االسعافات االولٌة لحاالت التسمم
اٌمان دراز /د

ظ 1,30– 12,45

ٌتم تقسٌم أطباء االمتٌاز إلى مجموعتٌن   ظ 2 15-,1,30

لتدرٌب على كٌفٌة كتابة التقرٌر الطبى ا
 (عملى)الشرعى األولى بالطرٌقة الصحٌحة 

 سماح ماهر/ط

لتدرٌب على كٌفٌة كتابة التقرٌر الطبى ا
 (عملى)الشرعى األولى بالطرٌقة الصحٌحة 

غادة السرنجاوي / د
 
 

فاطمة جابر                        /  سماح ماهر          و ط/    ط

رشا الحسٌنً / امٌرة الهواري      و ط/ أمتحان للمجموعات الثالثة ط
فاطمة جابر               / غادة عطٌة      و ط/ استبٌان ن الدورة ط

ظ 2,30- 2,15

مدير مركز االستشارات                    

                                                      

                                     اد مجدي العشماوي

 

 



 

 

 

 

 

 
 2016 /2015 ألطباء االمتٌاز دفعة برنامج ورشة العمل عن التقرٌر الطبى الشرعى األولى

   جامعة طنطا –كلٌة الطب  –الدور السادس  - بمدرج الطب الشرعى والسموم اإلكلٌنٌكٌة
 2016    / 5    / 31ٌوم االحد الموافق   

 الموضوع 

 الوقت

الشٌماء المنسً /هبة كامل          و ط/ طالتسجٌل 

 الشٌماء المنسً/ دٌنا الجمٌل              و ط/  ط األولىاالختبار
  ص 9-9.15

مجدي العشماوي و رئٌس قسم الطب الشرعً و السموم /د.كلمة افتتاح الدورة بحضور ا
 ص 9,30 – 9,15

 من الوجهة الطبٌة الشرعٌةو التقارٌر  الجروح انواع
اٌناس المحالوي / د.ا

ص 10,15 – 9,30

 التقرٌر الطبى الشرعى األولى كتابة 
 عبد المعطً كباش/ د.ا

 
  ص11,15- 10,30 

شهادة الوفاة 
رباب الكٌالنً /د

ظ 11,30-12,15

راحة  ظ 12,45 – 12,15

االسعافات االولٌة لحاالت التسمم 
دعاء الغرباوي /د

ظ 1,30– 12,45

ٌتم تقسٌم أطباء االمتٌاز إلى مجموعتٌن   ظ 2 15-,1,30

لتدرٌب على كٌفٌة كتابة التقرٌر الطبى ا
 (عملى)الشرعى األولى بالطرٌقة الصحٌحة 

امٌرة وهدان /د
 

لتدرٌب على كٌفٌة كتابة التقرٌر الطبى ا
 (عملى)الشرعى األولى بالطرٌقة الصحٌحة 

 امل سعٌد /د
 

ٌارا بهلول /منار ماهر           و ط/ ط

رشا ندا / اسماء فادي      و ط/ أمتحان للمجموعات الثالثة ط
ٌارا بهلول              / هبة الشٌن      و ط/ استبٌان ن الدورة ط

ظ 2,30- 2,15

مدير مركز االستشارات                    

                                                      

                                     اد مجدي العشماوي

 


