
 قطى انطة انشرعً وانطًىو ونًاأل جذول انًجًىعح

  11-14انً  9-28انفررج يٍ 

 انًحاضراخ وانطكاشٍ انُىو انًكاٌ

)انًذرج انًركسي 

انعهىٌ(   انطثد 

28-9 

11:31 – 8:31 

Death and postmortem changes 

عثذ انًعطٍ انكثاظد.  

:3111 –   :3112 

Identification of Sex 

يروج شاهٍُد   

 

 

 

 

قاعاخ قطى انطة 

 انشرعٍ
 االحذ

29-9 

11-9 

Toxicological sheet Group B 

 قاعح )2(

  إشراف:   د. عهُاء هذَة

 شرح: أيُرج عثذ انُىر

 

1:15 – 11:15 

Lab investigation Group B 

 قاعح )2(

 إشراف :  د. دعاء انغرتاوي

 شرح: َاضًٍُ شرَف

 

11-9 

Lab investigation 

Group A 

 قاعح )1(

 إشراف :  د دعاء انغرتاوٌ

 شرح: َاضًٍُ شرَف

 

1:15 -11:15 

Toxicological sheet 

Group A 

 قاعح )1(

 اشراف: د عهُاء هذَة   

 شرح : َُفٍُ شحاذح

 

)انًذرج انًركسي 

انعهىٌ(   االثٍُُ 

   30-9 

9.31-8.31 

Brain Death  

 د.ايُرج وهذاٌ

11:31-9:31 

Identification of 

Age 

 د.اَُاش انًحالوٌ

 12.31-11.31 

Medicolegal Importance of 

identification 

 ار ياهر. يُد

    

 

 

 

انثالثاء 

1-11  

11-9 

Hair& fiber 

Group A 

 قاعح )1(

 إشراف:  د. هثح الشٍُ

 شرح:َاضًٍُ شرَف

 

11-11:31 

 Identification of

un known stain 

p AGrou  

 (1قاعح )

د. غادج  : إشراف 

 انطرَجاوٌ

 شرح: د.َارا تههىل

11:31-12:31 

  (3قاعح )

 : َاضًٍُدًَى

BIdentification of age Group  

11-8:30 

 (2قاعح )

 د َُفٍُ حطٍ :اشراف 

 شرح : د ضًاح ياهر

 دًَى :

 ضارج

 وفاء شايح



 َُرج

 

 

 االرتعاء

   2-10 

9-12  

Identification of age Group A 

 (1قاعح )

   د. إَُاش انًحالوٌ : إشراف 

 ايُرج عثذ انُىرشرح: 

 دًَى:

 ايُرج-

 َاضًٍُ  -

 وفاء يطعىد-

 

11-9 

Hair& fiber Group B 

 قاعح )3(

 إشراف :  د. هثح الشٍُ

 شرح: َُفٍُ شحاذح

 دًَى: َُفٍُ شحاذح

11:15-1:15 

Identification of unknown stain 

BGroup  

 (3قاعح )

 د. غادج انطرَجاوٌ : إشراف 

 د ضًر يجذيشرح: 

 وفاء شايحدًَى: 

 

)انًذرج انًركسي 

انطفهٍ(   انخًُص 

3-10 

11:31 - 8:31  

Firearm injury (1) 

  د. إًَاٌ ضهًُاٌ

 

12:31 -11:31 

General toxicology (1) 

حًذ عثذ انطرار د. ا  

)انًذرج انًركسي 

انعهىٌ(   انطثد 

5-10 

11.31-8.31 

General toxicology (2) 

حًذ عثذ انطرارد. ا  

 12:31-11:31 

General toxicology (3) 

 د.دعاء انغرتاوٌ

 

 
 االحذ

6-10 

 

 أجازج

 )انًذرج انًركسي

انعهىي(   
 االثٍُُ

7-10 

11.31-8.31 

Firearm injury (2) 

 د إًَاٌ ضهًُاٌ

 12:31-11:31 

Medical ethics 

 د. اًٍَ َاجٍ

 

 

 

 

قاعاخ قطى انطة 

 انشرعٍ

 انثالثاء

8-10 

11-9 

Firearm injuries Group A 

 قاعح )1(

 إشراف:  أ.د . أًٍَ َاجٍ

 شرح: ضًر يجذي

 دًَى: يُال  

1:15-11:15 

Ballistics Group A 

 قاعح )1(

 إشراف: ا د. إًَاٌ ضهًُاٌ

 شرح: يُال انصىاف

 دًَى: يُال



 وفاء يطعىد  وفاء شايح

12-9 

General toxicology Group B 

 قاعح )2(

 إشراف :  د. أحًذ عثذ انطرار

 شرح:د ضها عهً 

 دًَى: 

 ضارج

 َُرج

 وفاء يطعىد

 

 

 

 

 

 

    قاعاخ قطى

 انطة انشرعٍ
 االرتعاء

9-10 

12-9 

General toxicology Group A 

 قاعح )1(

 إشراف :  د. أروج أتى انفضم

 شرح: َُفٍُ شحاذح

 دًَى: َُفٍُ شحاذح

 ضارج

 َُرج

 

11-9 

Ballistics Group B 

 قاعح )2(

 إشراف : ا د. إًَاٌ ضهًُاٌ

 شرح : د.انشًُاء انًُطً

وفاء يطعىد دًَى:  

 

1:15-11:15 

Firearm injuries Group B 

 قاعح )2(

 إشراف:ا  د. أًٍَ َاجٍ

 شرح : د.انشًُاء انًُطً

 دًَى:

 وفاء يطعىد

 َُرج

)انًذرج انًركسي 

انطفهً(   
 انخًُص

10-10 

11:31 - 8:31  

Plant poison (1) 

 د. يرفد عرَثٍ

12:31-11:31 

Corrosives 

اَُاش انًذاحد.   

)انًذرج انًركسي 

انعهىٌ(   
 انطثد 

12-10 

11:31 - 8:31  

Plant poison (2) 

 د. يرفد عرَثٍ

 

12:31-11:31 

Wound (1) 

انجىهرٌد.يٍُ   

 

1:31-12:31 

General 

toxicology (4) 

 د.دعاء انغرتاوٌ

 

 

 

 

قاعاخ قطى انطة 

 انشرعٍ

 االحذ

13-10 

 

9-11 

Toxic Seeds Group A 

 (1قاعح )

 إشراف:ا  د. يُرفد عرَثٍ

 شرح:  َُفٍُ شحاذح

 َُفٍُ شحاذح :دًَى

11:15- 1:15 

Household Group A 

 قاعح )1(

 إشراف : ا د. عثذ انحًُذ عهىٌ

 شرح: يُال انصىاف 

 دًَى: يُال انصىاف



9-11 

Household Group B 

 قاعح )3(

 إشراف :  أ. د. عثذ انحًُذ عهىٌ

 شرح: د ضًاح ياهر

 دًَى: ضارج 

11:15- 1:15 

Toxic Seeds Group B 

 (3قاعح )

 إشراف:ا  د. يُرفد عرَثٍ

 شرح: د تطًح يراد 

 دًَى:ضارج

 

)انًذرج انًركسي 

 االذٍُُ انعهىي(

14-10 

11:31 - 8:31  

Head Injuries (1) 

 د.يٍُ اتى انُىر

 

12:31-11:31 

Wound (2) 

انجىهرٌد.يٍُ   

 

 

 

 

 

 

3قاعح   

 

 

 

قاعاخ قطى انطة 

 انشرعٍ

 انثالثاء

15-10 

11-9 

Identification of sex Group A 

 قاعح )1(

 إشراف :  د. يروج شاهٍُ

  شرح: د ضًر يجذي

 دًَى: ضارج

 َُرج

 

 

10.30-12.30 

Renisch Group B 

 قاعح )3(

 إشراف: ا د. إَُاش انًذاح

 شرح: د رشا َذا

 دًَى:

 وفاء يطعىد 

 

 

 األرتعاء

16-10 

11-9 

Identification of sex Group B 

 قاعح )3(

 إشراف :  د. يروج شاهٍُ

 شرح: ايُرج عثذ انُىر

 دًَى: ايُرج

 وفاء شايح

11:31-11 

Renisch Group A 

 قاعح )1(

 إشراف: ا د. إَُاش انًذاح

 

12:31-11:31 

 قاعح )3(

 دًَى:َاضًٍُ

 

 

)انًذرج انًركسي 

انطفهً(   انخًُص 

17-10 

11:31 - 8:31  

Head Injuries (2) 

   د.يٍُ اتى انُىر

 

12:31-11:31 

Volatiles 

اَُاش انًحالوٌد.   



)انًذرج انًركسي 

 انعهىٌ(
ثدانط  

19-10  

9:31 - 8:31 

Regional  

Injuries 

 د.ايم ضعُذ

9.30-11.30 

Child abuse 

 د. أيم ضعُذ

  

 

:3011-12:31 

Complications of Wound 

 د.اًٍَ َاجٍ

 

 

 

 

قاعاخ قطى انطة 

 انشرعٍ

 االحذ

20-10 

12-9 

Head injuries Group B 

 قاعح )3(

 إشراف:  أ. د. فاطًح انجسار

 شرح: د فاطًح جاتر 

 دًَى: َُفٍُ 

 يُال

 أيُرج 

 9-11 ص

Wound (1) Group A 

 قاعح )1(

 إشراف :ا  د. يًُ انجىهرٌ

 شرح: د يروج يثارك

 دًَى: َاضًٍُ

 يُال                          

2.31-11.31 

MLR Group A 

 قاعح )1(

 إشراف:  ا د. أيم انطعُذ

 

 شرح:د يروج يثارك

 

)انًذرج انًركسي 

انعهىي(   االذٍُُ 

21-10 

11:31 – 8:31  

Animal Poison  

يٍُ غُُىد.   

 12:31-11:31 

Analgesics and Antipyretics 

فاطًح انجسارد   

 

 

 

 

 

 

 

قاعاخ قطى انطة 

 انشرعٍ

 

 

 

 

 

 انثالثاء

22-10 

12-9 

Head injuries Group A 

 قاعح )1(

 إشراف:  أ. د. أيُرج وهذاٌ

 شرح: د َارا تههىل

 دًَى: أيُرج 

 َُرج 

 وفاء شايح

 االرتعاء

23-10 

11-9 

Wound (1) Group B 

 قاعح )3(

 إشراف :  أ. د. يًُ انجىهرٌ

 شرح: د. َادَح عسخ

 دًَى:

 -وفاء يطعىد

 وفاء شايح

11.30-1.30 

BMLR Group  

 قاعح )3(

 اشراف:  ا د. يجذٌ عشًاوٌ

 شرح:د حفصح صالح

 

)انًذرج انًركسي 

انطفهً(   
 انخًُص

24-10 

11:31 - 8:31  

Sexual offences and pregnancy (1) 

 د.يجذٌ انعشًاوٌ 

12:31-11:31 

Physical injuries (1) 

 د.رتاب انكُالًَ



)انًذرج انًركسي 

 انعهىٌ(
 انطثد

26-10 

11:31 - 8:31 

Physical injuries (2) 

 د.رتاب انكُالًَ

12:31 -11:31 

Pesticides (1) 

 د. خانذ ضعذ

 

 

 

قاعاخ قطى انطة 

 انشرعٍ

 االحذ

27-10 

9-11 

Wound )2(Group A 

 قاعح )1(

 إشراف :ا  د. عائشح يقهذ

 شرح: د فاطًح جاتر

11:15- 1:15  

Abortion Group A 

 قاعح )1(

 اشراف:  د. يًُ غُُى

 شرح: د.أيُرج انهىاري 

 دًَى: َُفٍُ 

        يُال                       

   

        

 

11-9 

Abortion Group B 

 قاعح )2(

 اشراف:  د. يًُ غُُى

 شرح: د ضها عهً 

 دًَى: َُفٍُ

َاضًٍُ         

 

1:15 -11:15 

Wound )2(Group B 

 قاعح )2(

 إشراف : ا د. عائشح يقهذ

 شرح:د حفصه صالح 

 

 

)انًذرج انًركسي 

 االذٍُُ انعهىي(

28-10 

11:31 - 8:31 

Sexual offences and pregnancy (2) 

 د.يجذٌ انعشًاوٌ

12:31 -11:31 

Pesticides (2) 

 د. خانذ ضعذ

12:31- 1:31 

Suspicious 

Death 

 د.يروج شاهٍُ

 

 انثالثاء 

29-10  

 اجازج

 

  

 االرتعاء

30-10 

 

 اجازج
 

 

)انًذرج انًركسي 

 انطفهً (
 انخًُص

31-10 

9:31 : 8:31  

Quiz 

11:31 -9:31 

Collection of 

evidence 

 د.غادج انطرَجاوي

12:31 -11: 31 

  Noxious gases 

 د.هثه الشٍُ

 

)انًذرج انًركسي 

 انعهىٌ(

 انطثد

2-11 

11:31 - 8:31 

Asphyxia (1) 

12:31 -11:31 

 Antipsychotic 

1:31-12:31 

E- learning 



َُفٍُ حطٍد.  د. اَُاش انًذاح 

 

 

 

قاعاخ قطى انطة 

 انشرعٍ

 االحذ

3-11 

11-9 

Death certificate Group B 

 قاعح )2(

 ا د. أَص انثطُىٍَ :إشراف 

 د رشا َذاشرح:  

 

11-9 

Death certificate Group A 

 قاعح )1(

 ا د. يًُ أتى انُىرإشراف : 

 د غادج عطُحشرح: 

 

)انًذرج انًركسي 

 االذٍُُ انعهىي(

4-11 

11:31 - 8:31 

Asphyxia (2) 

 د.َُفٍُ حطٍ

10:30- 11:30 

Problem solving 

forensic 

 د. أيم ضعُذ

11.30-12.30 

Miscellaneous 

 عثذ انحًُذ عهىٌد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قاعاخ قطى انطة 

 انشرعٍ

 انثالثاء

5-11 

 

Asphyxia & PM changes Group A 

 (1قاعح )

 د. عثذ انًعطٍ كثاظ ا: إشراف 

 د تطًح يرادشرح: 

BAsphyxia & PM changes Group  

 (2قاعح )

 أ. د. عثذ انًعطٍ كثاظ : إشراف 

 د ضها عهً شرح:  

 االرتعاء

6-11 

 

 Group B عرض حاالخ انطًىو

 قاعح )2(

 اشراف:ا د. خانذ ضعذ

 شرح:د يروج يثارك

 Group B عرض انُشاط 

 قاعح )2(

 اشراف: أ. د. رتاب انكُالٍَ

 شرح:د حفصح صالح

 Group A عرض انُشاط 

 قاعح )1(

 اشراف: أ. د. رتاب انكُالٍَ

 شرح: د تطًح يراد

 Group A عرض حاالخ انطًىو

 قاعح )1(

 اشراف: ا د. خانذ ضعذ

 شرح: د يُال انصىاف

)انًذرج انًركسي 

انطفهً(   
 انخًُص

7-11 

11:31 -8:31 

Sedative  

Hypnotics 

عهُاء هذَةد.  

 

 12:31 - 11:31 

Drug dependence 

 د.هثه كايم

)انًذرج انًركسي 

(يعهىان  

 انطثد

9-11 

 

11:31 - 8:31 

Food poisoning 

  د.عائشح يقهذ

 11:31 - 11:31 

Heavy metals 

 د.أروج أتى انفضم

12:31 -11:31 

Problem solving 

toxicology 



 

 

 

 

 

 

 د.اروج اتى انفضم

قاعاخ قطى انطة 

 انشرعٍ

 االحذ

10-11 
 أجازج

)انًذرج انًركسي 

(يعهىان  

 االذٍُُ

11-11 
 يراجعح

 

 

 

 انثالثاء 

12-11 

 

 

 

 

 

 

 األرتعاء

13-11 

 

)انًذرج انًركسي 

(انطفهً  

 

 انخًُص

14-11 

 

End round 


