
PRACTICAL SECTIONS OF FORENSIC  MEDICINE 

2021/2022 & PRACTICAL SECTIONS OF CLINICAL 

TOXICOLOGY  2021/2022 

 
 

Week 1 General toxicology (practical skills), toxicological sheet and investigations  

Time 

Date 

9-11 am 11.15-1.15 pm 

Saturday 

9/10 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (1 A) 

 

 ط.نيفين شحاته 

 

  ط.دنيا أبو سعدة

2 -Skill lab 

Group (2 B) 

 

 النور ط.أميرة عبد 

 

 ط.ايمان أبو المعاطى 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (2 A) 

 

 ط.أميرة عبد النور 

 

 ط.دنيا أبو سعدة

2 -Skill lab 

Group (3 A) 

 

 ط ياسمين شريف 

 

  ط.ايمان أبو المعاطى 
Sunday 

10/10 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (6 A) 

 

 وفاء شامة .ط 

 

  ط.ريهام المسنى 

2 -Skill lab 

Group (7 B) 

 

 ط.نيره جمال 

 

  ط.أسماء جمال

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (7 A) 

 

 ط.نيره جمال 

 

  ط.ريهام المسنى

2 -Skill lab 

Group (8 A) 

 

 وفاء شامة .ط 

 

  ط.أسماء جمال

Monday 

11/10 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (5 A) 

 

 

 منة هللا الرفاعي ط.

 

 ط.دنيا أبو سعدة

2 -Skill lab 

Group (1 B) 

 

 

 نيرة جمال ط.

 

  ط.أسماء جمال

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (3 B) 

 
 

 

 ط.منة هللا الرفاعي 

 

 ط.أسماء جمال

2 -Skill lab 

Group (4 A) 
 

 

 ط.نيره جمال 

 

 ط.دنيا أبو سعدة

Tuesday 

12/10 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (10 A) 

 

 ط.أميرة عبد النور 

 

 ط.دنيا أبو سعدة

2 -Skill lab 

Group (6 B) 

 

 ط.منة هللا الرفاعي 

 

 ط.ايمان أبو المعاطى

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (8 B) 

 

 ط.أميرة عبد النور 

 

  ط.ايمان أبو المعاطى

2 -Skill lab 

Group (9 A) 

 

 ط.منة هللا الرفاعي 

 

 ط.دنيا أبو سعدة

Wednesday 

13/10 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (4 B) 

 

 منال الصوافط. 

 

 ط.أسماء جمال

2 -Skill lab 

Group (5 B) 

 

 ط.نيفين شحاته 

 

 ط.ريهام المسنى 

  

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (9 B) 

 

 ط. بسمه مراد 

 

  ط.أسماء جمال

2 -Skill lab 

Group (10 B) 

 

 ط. منال الصواف

 

 ط.ريهام المسنى 

  

Week 2 Blunt & sharp wounds , toxic seeds 

Time 

Date 

9-11 am 11.15-1.15 pm 



PRACTICAL SECTIONS OF FORENSIC  MEDICINE 

2021/2022 & PRACTICAL SECTIONS OF CLINICAL 

TOXICOLOGY  2021/2022 

 
 

Saturday 

16/10 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (1 A) 

 

 ط.أميرة عبد النور 

 

  ط.ايمان أبو المعاطى 

2 -Skill lab 

Group (2 B) 

 

 ط وفاء مسعود 

 

 ط.دنيا أبو سعدة

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (2 A) 

 

 ط.أميرة عبد النور 

 

  أبو سعدةط.دنيا 

2 -Skill lab 

Group (3 A) 

 

 ط.وفاء مسعود 

 

  ط.ايمان أبو المعاطى 

Sunday 

17/10 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (6 A) 

 

 شيماء الجندى -ط

 

 ط.ريهام المسنى 

2 -Skill lab 

Group (7 B) 

 

 ط ياسمين شريف 

 

  ط.أسماء جمال

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (7 A) 

 

 الجندىشيماء  -ط

 

  ط.أسماء جمال

2 -Skill lab 

Group (8 A) 

 

 ياسمين شريف  

 

 ط.ريهام المسنى 

Monday 

18/10 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (5 A) 

 

 سمر مجدى  

 
 ط.ريهام المسنى 

2 -Skill lab 

Group (1 B) 

 

 ط. رشا الحسينى

 

  ط.ايمان أبو المعاطى 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (3 B) 

 

 ط.سمر مجدى 

 

  ط.ايمان أبو المعاطى 

2 -Skill lab 

Group (4 A) 

 

 ط. رشا الحسينى

 

 ط.ريهام المسنى 

Tuesday 

19/10 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (10 A) 

 

 صالح  حفصة. ط

 

 ط.ايمان أبو المعاطى 

2 -Skill lab 

Group (6 B) 

 

 سها علي -ط

 

 ط.دنيا أبو سعدة

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (8 B) 

 

 سها علي -ط

 

 ط.ايمان أبو المعاطى 

2 -Skill lab 

Group (9 A) 

 

  صالح حفصة.ط

 

 ط.دنيا أبو سعدة

Wednesday 

20/10 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (4 B) 

 

 مجدى  ط. سمر 

 

 ط.ريهام المسنى 

2 -Skill lab 

Group (5 B) 

 

 شيماء الجندى -ط

 

  ط.أسماء جمال

 1-الشرعى متحف الطب 

Group (9 B) 

 

 سها علي -ط

 

 ط.ريهام المسنى 

2 -Skill lab 

Group (10 B) 

 

 ط.سمر مجدى 

 

 ط.أسماء جمال

  
Week 3 Ballistics, firearm injuries 

Time 

Date 

9-11 am 11.15-1.15 pm 



PRACTICAL SECTIONS OF FORENSIC  MEDICINE 

2021/2022 & PRACTICAL SECTIONS OF CLINICAL 

TOXICOLOGY  2021/2022 

 
 

Saturday 

23/10 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (1 A) 

 

 ط. بسمه مراد 

 

  ط.ايمان أبو المعاطى 

2 -Skill lab 

Group (2 B) 

 

 صالح  حفصة ط

 

 ط.دنيا أبو سعدة

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (2 A) 

 

 ط. بسمه مراد  

 

 ط.دنيا أبو سعدة

2 -Skill lab 

Group (3 A) 

 

 صالح  حفصة.ط

 

  ط.ايمان أبو المعاطى 
Sunday 

24/10 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (6 A) 

 

 سها علي -ط
 

  ط.ريهام المسنى 

2 -Skill lab 

Group (7 B) 

 

 ط/مروة مبارك 
 

 ط.أسماء جمال

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (7 A) 

 

 سها علي -ط
 

 لط.أسماء جما

2 -Skill lab 

Group (8 A) 

 

 ط/مروة مبارك 

 

 ط.ريهام المسنى 

Monday 

25/10 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (5 A) 

 

 ط. سمر مجدى 

 

 ط.دنيا أبو سعدة

2 -Skill lab 

Group (1 B) 

 

 شيماء الجندى -ط

 

 ط.أسماء جمال

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (3 B) 

 

 ط. سمر مجدى 

 

  ط.أسماء جمال

2 -Skill lab 

Group (4 A) 

 

 شيماء الجندى -ط

 

 ط.دنيا أبو سعدة

 

Tuesday 

26/10 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (10 A) 

 

 سها علي -ط

 

 ط.دنيا أبو سعدة

  

2 -Skill lab 

Group (6 B) 

 

 ط. بسمه مراد  

 

  ط.ايمان أبو المعاطى 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (8 B) 

 

 سها علي -ط

 

  ط.ايمان أبو المعاطى 

2 -Skill lab 

Group (9 A) 

 

 ط.بسمه مراد 

 

 ط.دنيا أبو سعدة

Wednesday 

27/10 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (4 B) 

 

 ط. سمر مجدى 

 

 ط.ريهام المسنى 

2 -Skill lab 

Group (5 B) 

 

 صالح  حفصة ط

 

  ط.أسماء جمال

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (9 B) 

 

 ط. سمر مجدى 

 

  ط.أسماء جمال

2 -Skill lab 

Group (10 B) 

 

 صالح  حفصة ط

 

 ط.ريهام المسنى 

  

Week 4  Identification of age and sex  

Time 

Date 

9-11 am 11.15-1.15 pm 



PRACTICAL SECTIONS OF FORENSIC  MEDICINE 

2021/2022 & PRACTICAL SECTIONS OF CLINICAL 

TOXICOLOGY  2021/2022 

 
 

Saturday 

30/10 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (1 A) 

 

 ط.نيره جمال 
 

  ط.ايمان أبو المعاطى 

2 -Skill lab 

Group (2 B) 

 

 ط وفاء مسعود 

 

 ط.دنيا أبو سعدة

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (2 A) 

 

 ط.نيفين شحاته 

 

 ط.دنيا أبو سعدة

2 -Skill lab 

Group (3 A) 

 

 ط ياسمين شريف 

 

  ط.ايمان أبو المعاطى 
Sunday 

31/10 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (6 A) 

 

 ط. رشا الحسينى

 

 ط.أسماء جمال

2 -Skill lab 

Group (7 B) 

 

 شيماء الجندى -ط

 

 ط.ريهام المسنى 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (7 A) 

 

 الحسينىط. رشا 

 

 ط.ريهام المسنى 

2 -Skill lab 

Group (8 A) 

 

 شيماء الجندى -ط

 

 ط.أسماء جمال

Monday 

1/11 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (5 A) 

 

 ط. منال الصواف

 

  ط.ايمان أبو المعاطى 

2 -Skill lab 

Group (1 B) 

 

 ط.وفاء شامة 

 

 ط.ريهام المسنى 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (3 B) 

 

 منال الصوافط. 

 

  ط.ريهام المسنى 

2 -Skill lab 

Group (4 A) 

 

 ط.وفاء شامة 

 

  ط.ايمان أبو المعاطى
Tuesday 

2/11 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (10 A) 

 

 ط. رشا الحسينى

 

 ط.دنيا أبو سعدة

2 -Skill lab 

Group (6 B) 

 

 شيماء الجندى -ط

 

 ط.ايمان أبو المعاطى 

  

 1-الشرعى متحف الطب 

Group (8 B) 

 

 ط. رشا الحسينى

 

 ط.ايمان أبو المعاطى 

2 -Skill lab 

Group (9 A) 

 

 شيماء الجندى-ط

 

 ط.دنيا أبو سعدة

Wednesday 

3/11 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (4 B) 

 

 ط.منة هللا الرفاعي       

 

 ط.ريهام المسنى 

2 -Skill lab 

Group (5 B) 

 

 ط ياسمين شريف 

 

  ط.أسماء جمال

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (9 B) 

 

 ط.بسمه مراد 

 

 ط.أسماء جمال

2 -Skill lab 

Group (10 B ( 

 

 يف ط ياسمين شر

 

 ط.ريهام المسنى 

  
Week 5 Head injuries 

Time 

Date 

9-11 am 11.15-1.15 pm 



PRACTICAL SECTIONS OF FORENSIC  MEDICINE 

2021/2022 & PRACTICAL SECTIONS OF CLINICAL 

TOXICOLOGY  2021/2022 

 
 

Saturday 

6/11 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (1 A) 

 

 ط وفاء مسعود 

 

 ط.ايمان أبو المعاطى 

2 -Skill lab 

Group (2 B) 

 

 ط.نيره جمال 

 

   ط.دنياأبو سعده

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (2 A) 

 

 ط ياسمين شريف 

   

   ط.دنياأبو سعده

2 -Skill lab 

Group (3 A) 

 

 ط.نيفين شحاته 

 

 ط.ايمان أبو المعاطى

Sunday 

7/11 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (6 A) 

 

 سها علي -ط

 

  ط.ريهام المسنى 

2 -Skill lab 

Group (7 B) 

 

 ط/مروة مبارك 

 

 ط.أسماء جمال

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (7 A) 

 

 سها علي -ط

 

  ط.أسماء جمال

2 -Skill lab 

Group (8 A) 

 

 ط/مروة مبارك 

 

 ط.ريهام المسنى 

Monday 

8/11 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (5 A) 

 

 الصوافط. منال 

 

 ط.دنياأبو سعده

2 -Skill lab 

Group (1 B) 

 

 ط وفاء مسعود 

 

 ط.أسماء جمال

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (3 B) 

 

 ط. منال الصواف

 

  ط.أسماء جمال

2 -Skill lab 

Group (4 A) 

 

 ط وفاء مسعود 

 

 ط.دنياأبو سعده

Tuesday 

9/11 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (10 A) 

 

 الحسينىط. رشا 

 

   ط.دنياأبو سعده

2 -Skill lab 

Group (6 B) 

 

 شيماء الجندى -ط

 

  ط.ايمان أبو المعاطى

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (8 B) 

 

 ط. رشا الحسينى

 

 ط.ايمان أبو المعاطى

2 -Skill lab 

Group (9 A) 

 

 شيماء الجندى -ط

 

   ط.دنياأبو سعده

Wednesday 

10/11 

 1-الشرعى متحف الطب 

Group (4 B) 

 

 ط.نيفين شحاتة 

 

 ط.ريهام المسنى 

2 -Skill lab 

Group (5 B) 

 

 منال الصواف ط.

 

 ط.أسماء جمال

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (9 B) 

 

 ط ياسمين شريف 

 

 ط.أسماء جمال

2 -Skill lab 

Group (10 B) 

 

 منال الصواف ط.

 

 ط.ريهام المسنى 

  
Week 6 Project 

Week 7 Physical injuries, 

non-accidental 

injuries in 

children 

Household poisons, 

antidotes,  

enhanced 

elimination 

Physical injuries, 

non-accidental 

injuries in children 

Household 

poisons, antidotes 

,enhanced 

elimination 

Time 

Date 

9-11 am 11.15-1.15 pm 



PRACTICAL SECTIONS OF FORENSIC  MEDICINE 

2021/2022 & PRACTICAL SECTIONS OF CLINICAL 

TOXICOLOGY  2021/2022 

 
 

Saturday 

20/11 

 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (2 A) 

 

 سها علي -ط

 

 ط.دنيا أبو سعده

 

3 -Toxo lab 1 

Group (1 A) 

 

 ط.وفاء شامة  

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (3A) 

 

 سها علي -ط

 

 

3 -Toxo lab 1 

Group (2 A) 

 

 ط.وفاء شامة 

2 -Skill lab 

Group (2 B) 

 

 ط.نيفين شحاته 

 

 

 

4 -lab 2Toxo  

Group (1 B) 

 

 ط رشا الحسيني

2 -Skill lab 

Group (3 B) 

 

 ط. رشا الحسينى

 

 ط.دنيا أبو سعدة

4 -Toxo lab 2 

Group (2 B) 

 

 ط/ نيرة جمال 

 

 

Sunday 

21/11 

 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (7 A) 

 

 صالح  حفصة ط

 

3 -Toxo lab 1 

Group (6 A) 

 

 ط شيماء الجندى

 1-الشرعى متحف الطب 

Group (8A) 

 

 صالح  حفصة ط

3 -Toxo lab 1 

Group (7 A) 

 

 سها على -ط

 

2 -Skill lab 

Group (7 B) 

 

 . مروة مبارك ط
 

 ط.أسماء جمال 

 

4 -Toxo lab 2 

Group (6 B) 

 

 رشا الحسينيط.

 

 

2 -Skill lab 

Group (8 B) 

 

 . مروة مبارك ط

 

 

4 -Toxo lab 2 

Group (7 B) 

 

 الحسينيرشا ط.

 

 ط.أسماء جمال 

 

Monday  

22/11 

 

 

 

 

 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (1 A) 

 

 شيماء الجندى -ط

 

 

 

3 -Toxo lab 1 

Group (5 A) 

 

 ط.منال الصواف

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (4 A) 

 

 شيماء الجندى -ط

3 -Toxo lab 1 

Group (3 A) 

 

 ط.منال الصواف

2 -Skill lab 

Group (1 B) 

 

 ط.نيفين شحاته 

 

4 -Toxo lab 2 

Group (5 B) 

 

 ط/ نيرة جمال  

2 -Skill lab 

Group (4 B) 

 

 ط.منة هللا الرفاعي 

4 -Toxo lab 2 

Group (3 B) 

 

 ط/سمر مجدى 

 

 

 



PRACTICAL SECTIONS OF FORENSIC  MEDICINE 

2021/2022 & PRACTICAL SECTIONS OF CLINICAL 

TOXICOLOGY  2021/2022 

 
 

Tuesday 

23/11 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (6 A) 

 

 سها على -ط

 

 ط.ايمان أبو المعاطى

      

3 -Toxo lab 1 

Group (10 A) 

 

 روة مبارك .مط

 

 

 

 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (9 A) 

 

 سها عليط. 

 

3 -Toxo lab 1 

Group (8 A) 

 

 ط/مروة مبارك 

2 -Skill lab 

Group (6 B) 

 

 ط. رشا الحسينى

 

4 -Toxo lab 2 

Group (10 B) 

 

 ط/بسمه مراد 

 

2 -Skill lab 

Group (9  B) 

 

 ط. رشا الحسينى

 

4 -Toxo lab 2 

Group (8 B) 

 

 ط/بسمه مراد 

 

 ط.ايمان أبو المعاطى 

 

Wednesday 

24/11 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (5 A) 

 

 صالح  حفصة.ط

 

3 -Toxo lab 1 

Group (4 A) 

 

 ط/ سمر مجدى 

 

 ط.ريهام المسنى 

 

 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (10 A) 

 

 ط.وفاء مسعود 

 

 

 

 

3 -Toxo lab 1 

Group (9 A) 

 

 ط/سمر مجدى 

2 -Skill lab 

Group (5 B) 

 

 ط.نيفين شحاته 

 

 

 

 

4 -Toxo lab 2 

Group (4  B) 

 

 ط/ نيرة جمال 

2 -Skill lab 

Group (10  B) 

 

 صالح  حفصة ط

 

 ط.ريهام المسنى  

 

4 -Toxo lab 2 

Group (9 B) 

 

 ط/ نيرة جمال 

 

Week 8 Asphyxia Natural toxins, 

toxicological signs 

Asphyxia Natural toxins, 

toxicological 

signs  

Time 

Date 

9-11 am 11.15-1.15 pm 



PRACTICAL SECTIONS OF FORENSIC  MEDICINE 

2021/2022 & PRACTICAL SECTIONS OF CLINICAL 

TOXICOLOGY  2021/2022 

 
 

Saturday 

27/11 

 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (2 A) 

 

 سها علي -ط

 

 ط. دنيا أبو سعدة

 

3 -Toxo lab 1 

Group (1 A) 

 

 ط وفاء مسعود 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (3A) 

 

 سها علي -ط

 

3 -Toxo lab 1 

Group (2 A) 

 

 ط وفاء مسعود 

2 -Skill lab 

Group (2 B) 

 

 ط. رشا الحسينى

4 -Toxo lab 2 

Group (1 B) 

  

 ياسمين شريف  

2 -Skill lab 

Group (3 B) 

 

 ط. رشا الحسينى

 

4 -Toxo lab 2 

Group (2 B) 

 

 ط حفصة صالح 

 

 ط. دنيا أبو سعدة

 

Sunday 

28/11 

 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (7 A) 

 

 ط. سمر مجدى 

 

 

3 -Toxo lab 1 

Group (6 A) 

 

 ط/ سارة محسن 

 

 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (8A) 

 

 ط.سمر مجدى 

 

3 -Toxo lab 1 

Group (7 A) 

 

 سها على -ط

 

 ط.أسماء جمال 

 

2 -Skill lab 

Group (7 B) 

 

 روة مبارك .مط

 

 ط.أسماء جمال 

 

4 -Toxo lab 2 

Group (6 B) 

 

 ط/بسمه مراد 

 

2 -Skill lab 

Group (8 B) 

 

 روة مبارك .مط

 

 

4 -Toxo lab 2 

Group (7 B) 

 

 ط/بسمه مراد 

Monday  

29/11 

 

 

 

 

 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (1 A) 

 

 ط. رشا الحسينى

3 -Toxo lab 1 

Group (5 A) 

 

 ط نيفين شحاتة 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (4 A) 

 

 الحسينىط. رشا 

3 -Toxo lab 1 

Group (3 A) 

 

 ط نيفين شحاتة 



PRACTICAL SECTIONS OF FORENSIC  MEDICINE 

2021/2022 & PRACTICAL SECTIONS OF CLINICAL 

TOXICOLOGY  2021/2022 

 
 

 2 -Skill lab 

Group (1 B) 

 

 شيماء الجندى-ط

 

4 -Toxo lab 2 

Group (5 B) 

 

 ط.منة هللا الرفاعي    

2 -Skill lab 

Group (4 B) 

 

 شيماء الجندى-ط

 

4 -Toxo lab 2 

Group (3 B) 

 

 ط.منة هللا الرفاعي 

 

 

Tuesday 

30/11 

 1-الطب الشرعى متحف 

Group (6 A) 

 

 ط.أميرة عبد النور 

 

 ط.ايمان أبو المعاطى 

 

3 -Toxo lab 1 

Group (10 A) 

 

 ك ط/مروة مبار 

 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (9 A) 

 

 ط.أميرة عبد النور 

 

 

3 -Toxo lab 1 

Group (8 A) 

 

 حفصة صالح ط.

2 -Skill lab 

Group (6 B) 

 

        ط. بسمه مراد

4 -Toxo lab 2 

Group (10 B) 

 

 ط.حفصة صالح 

 

2 -Skill lab 

Group (9  B) 

 

 ط. بسمه مراد 
 

 ط.ايمان أبو المعاطى

4 -Toxo lab 2 

Group (8 B) 

 

 ط/ سارة محسن  

 

 

Wednesday 

1/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (5 A) 

 

 ط.سمر مجدى 

 

 ط.ريهام المسنى 

 

3 -1Toxo lab  

Group (4 A) 

 

 ط ياسمين شريف 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (10 A) 

 

 ط ياسمين شريف 

 

 

3 -Toxo lab 1 

Group (9 A) 

 

 ط.بسمة مراد 

2 -Skill lab 

Group (5 B) 

 

 صالح  حفصة ط

 

 

 

 

4 -Toxo lab 2 

Group (4  B) 

 

 ط شيماء الجندى

2 -Skill lab 

Group (10  B) 

 

 صالح  حفصة ط

 

 

4 -Toxo lab 2 

Group (9 B) 

 

 ط شيماء الجندى

 

 ط.ريهام المسنى 

Week 9 Mid term 
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TOXICOLOGY  2021/2022 

 
 

Week 10 MLR  DC and diagnosis 

of death 

MLR  DC and 

diagnosis of 

death 

Time 

Date 

9-11 am 11.15-1.15 pm 

Saturday 

11/12 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (2 A) 

 

 ط.أميرة عبد النور 

 

 ط.دنيا أبو سعدة 

 

3 -Toxo lab 1 

Group (1 A) 

 

 ط.منة هللا الرفاعي  

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (3A) 

 

 ط.أميرة عبد النور 

  

3 -Toxo lab 1 

Group (2 A) 

 

 ط.منة هللا الرفاعي  

2 -Skill lab 

Group (2 B) 

 

 ط ياسمين شريف 

 

  

4 -Toxo lab 2 

Group (1 B) 

 

 ط وفاء مسعود 

2 -Skill lab 

Group (3 B) 

 

 ط ياسمين شريف 

  

4 -Toxo lab 2 

Group (2 B) 

 

 ط.نيفين شحاته 

 

  ط.دنيا أبو سعدة 
Sunday 

12/12 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (7 A) 

 

 ط. بسمه مراد  

 

3 -Toxo lab 1 

Group (6 A) 

 

 ط/مروة مبارك 

 

 ط.أسماء جمال

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (8A) 

 

 ط. بسمه مراد  

 

  ط.أسماء جمال

3 -Toxo lab 1 

Group (7 A) 

 

  وفاء شامة .ط 

2 -Skill lab 

Group (7 B) 

 

  ط وفاء مسعود 

4 -Toxo lab 2 

Group (6 B) 

 

 وفاء شامة .ط 

  

2 -Skill lab 

Group (8 B) 

 

 ط.نيره جمال 

  

4 -Toxo lab 2 

Group (7 B) 

 

  ط وفاء مسعود 

Monday 

13/12 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (1 A) 

 

 ط.منة هللا الرفاعي  

3 -Toxo lab 1 

Group (5 A) 

 

  ط.أميرة عبد النور

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (4 A) 

 

  ط. منال الصواف

3 -Toxo lab 1 

Group (3 A) 

 

 ط.أميرة عبد النور 
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2 -Skill lab 

Group (1 B) 

 

 ط. منال الصواف

 

 

4 -Toxo lab 2 

Group (5 B) 

 

 ط.نيفين شحاته 

 

2 -Skill lab 

Group (4 B) 

 

 ط ياسمين شريف  

4 -Toxo lab 2 

Group (3 B) 

 

 ط.منة هللا الرفاعي  

 

 

 

 

Tuesday 

14/12 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (6 A) 

 

 ة وفاء شام.ط 

3 -Toxo lab 1 

Group (10 A) 

 

 ط/مروة مبارك 

 

 ط.ايمان أبو المعاطى

  

 1-الطب الشرعى متحف 

Group (9 A) 

 

 ط.منة هللا الرفاعي 

3 -Toxo lab 1 

Group (8 A) 

 

 ط.نيره جمال 

  

2 -Skill lab 

Group (6 B) 

 

 ط.منة هللا الرفاعي 

4 -Toxo lab 2 

Group (10 B) 

 

 ط.سمر مجدى 

 

 

2 -Skill lab 

Group (9  B) 

 

 وفاء شامة .ط 

 

4 -Toxo lab 2 

Group (8 B) 

 

 مجدى ط.سمر 

 

 ط.ايمان أبو المعاطى

 

 

Wednesday 

15/12 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (5 A) 

 

 صالح  حفصة ط

 

  ط.ريهام المسنى  

3 -Toxo lab 1 

Group (4 A) 

 

 ط.سمر مجدى 

 

  

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (10 A) 

 

 ط.بسمه مراد  

3 -Toxo lab 1 

Group (9 A) 

 

 ط.سمر مجدى 

2 -Skill lab 

Group (5 B) 

 

 ط.نيفين شحاتة 

 

 

 

 

 

4 -Toxo lab 2 

Group (4  B) 

 

 ط. منال الصواف

 

2 -Skill lab 

Group (10  B) 

 

 صالح  حفصة.ط

4 -Toxo lab 2 

Group (9 B) 

 

 ط. منال الصواف

 

 ط.ريهام المسنى    



PRACTICAL SECTIONS OF FORENSIC  MEDICINE 
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Week 11 Fetal age, noxious 

gases 

Collection of 

evidence,  drug 

dependence 

Fetal age, noxious 

gases 

Collection of 

evidence,  

drug 

dependence 

Time 

Date 

9-11 am 11.15-1.15 pm 

Saturday 

18/12 

 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (2 A) 

 

 ط.سارة محسن 
 

 ط.دنياأبو سعده
 

3 -Toxo lab 1 

Group (1 A) 

 

 ط.نيفين شحاته 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (3A) 

 

 ط.سارة محسن 
 

 ط.ايمان أبو المعاطى

3 -Toxo lab 1 

Group (2 A) 

 

 ط وفاء مسعود 

2 -Skill lab 

Group (2 B) 

 

 ط ياسمين شريف 

 

 ط.ايمان أبو المعاطى

 

4 -Toxo lab 2 

Group (1 B) 

 

 ط.أميرة عبد النور 

 

 

2 -Skill lab 

Group (3 B) 

 

 ط ياسمين شريف  

 

 ط.دنياأبو سعده

4 -Toxo lab 2 

Group (2 B) 

 

 ط.أميرة عبد النور 

 

 

Sunday 

19/12 

 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (7 A) 

 

 ط. بسمه مراد        

 

 ط.ريهام المسنى  
 

3 -Toxo lab 1 

Group (6 A) 

 

 وفاء شامة .ط 

 

 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (8A) 

 

 ط. بسمه مراد 

 

 لط.أسماء جما

3 -Toxo lab 1 

Group (7 A) 

 

 وفاء شامة .ط 

 

 

2 -Skill lab 

Group (7 B) 

 

 ط/مروة مبارك 

 

 ط.أسماء جمال

4 -Toxo lab 2 

Group (6 B) 

 

 نيفين شحاتة  ط

2 -Skill lab 

Group (8 B) 

 

 مروة مبارك . ط

 

 ط.ريهام المسنى  
 

4 -Toxo lab 2 

Group (7 B) 

 

 ط.نيفين شحاته 

Monday  

20/12 

 

 

 

 

 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (1 A) 

 

 ط.سارة محسن 

 

 ط.ريهام المسنى  

 

 

3 -Toxo lab 1 

Group (5 A) 

 

 ط.أميرة عبد النور 

 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (4 A) 

 

 ط. سارة محسن

 

 ط.ايمان أبو المعاطى

3 -Toxo lab 1 

Group (3 A) 

 

 ط.أميرة عبد النور 
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2 -Skill lab 

Group (1 B) 

 

 ط ياسمين شريف 

 

 ط.ايمان أبو المعاطى

4 -Toxo lab 2 

Group (5 B) 

 

 ط وفاء مسعود 

2 -Skill lab 

Group (4 B) 

 

 ط ياسمين شريف 

 

 ط.ريهام المسنى  

4 -Toxo lab 2 

Group (3 B) 

 

 ط وفاء مسعود 

 

 

 

Tuesday 

21/12 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (6 A) 

 

 ط. سارة محسن

 

 المعاطىط.ايمان أبو 

 

 

3 -Toxo lab 1 

Group (10 A) 

 

 وفاء شامة .ط 

 

 

 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (9 A) 

 

 ط. سارة محسن

 

 ط.دنيا أبو سعدة

3 -Toxo lab 1 

Group (8 A) 

 

 وفاء شامة .ط 

 

 

2 -Skill lab 

Group (6 B) 

 

 مروة مبارك . ط

 

 ط.دنيا أبو سعدة

4 -Toxo lab 2 

Group (10 B) 

 

 ط.نيره جمال 

 

 

 

2 -Skill lab 

Group (9  B) 

 

 ط/مروة مبارك 

 

 ط.ايمان أبو المعاطى

 

4 -Toxo lab 2 

Group (8 B) 

 

 ط.نيره جمال 

 

Wednesday 

22/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (5 A) 

 

 ط.نيره جمال 

 

 ط.ريهام المسنى  

3 -Toxo lab 1 

Group (4 A) 

 

 ط. وفاء مسعود 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (10 A) 

 

 ط.سارة محسن 

 

 ط.أسماء جمال

 

 

 

3 -Toxo lab 1 

Group (9 A) 

 

 ط. وفاء مسعود 

2 -Skill lab 

Group (5 B) 

 

 ط.نيفين شحاتة 

 

 ط.أسماء جمال

 

4 -Toxo lab 2 

Group (4  B) 

 

 ط.منال الصواف

2 -Skill lab 

Group (10  B) 

 

 صالح  حفصة ط

 

 ط.ريهام المسنى  

 

 

4 -Toxo lab 2 

Group (9 B) 

 

 ط.منال الصواف
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Week 12 Practical toxicology revision, practical forensic revision  

Time 

Date 

9-11 am 11.15-1.15 pm 

Saturday 

25/12 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (1 A) 

 

  مسعود  وفاء ط

2 -Skill lab 

Group (2 B) 

 

 وفاء شامة .ط 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (2 A) 

 

 ط.نيفين شحاته 

2 -Skill lab 

Group (3 A) 

 

 وفاء شامة .ط 

Sunday 

26/12 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (6 A) 

 

  ط.نيره جمال 

2 -Skill lab 

Group (7 B) 

 

 ط.منة هللا الرفاعي 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (7 A) 

 

  ط.نيره جمال  

2 -Skill lab 

Group (8 A) 

 

 ط.منة هللا الرفاعي 

Monday 

27/12 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (5 A) 

 

  ط.نيره جمال 

2 -Skill lab 

Group (1 B) 

 

  ط.أميرة عبد النور 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (3 B) 

 

  ط.نيره جمال 

2 -Skill lab 

Group (4 A) 

 

  ط.أميرة عبد النور 

Tuesday 

28/12 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (10 A) 

 

  ط. منال الصواف 

2 -Skill lab 

Group (6 B) 

 

 ط.منة هللا الرفاعي 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (8 B) 

 

  ط. منال الصواف 

2 -Skill lab 

Group (9 A) 

 

 ط.منة هللا الرفاعي 

Wednesday 

29/12 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (4 B) 

 

 

  ط.وفاء شامة  

2 -Skill lab 

Group (5 B) 

 

 

  ط.أميرة عبد النور 

 1-متحف الطب الشرعى 

Group (9 B) 

 

 

  ط.وفاء شامة  

2 -Skill lab 

Group (10 B) 

 

 

 ط.أميرة عبد النور 

  

 


