
 
 
 
 
 

 داخل قسم الطب الشرعي و السموم االكلينيكية تم تسجيلهاالتى  االبحاث

  
 البحث أسم الباحثين أسماء التسجيل تاريخ النشر تاريخ

منشور في مجلة عين شمس 

للطب الشرعي والسموم 

( يناير 12األكلينيكية العدد )

2009 

1/10/2005 

 سمية عبد الجواد مدكور

 أحمد هميمي عبد هللا

 

Dimensions of sacral and coccygeal vertebrae, a 

tool for estimation of stature among some adult 

Egyptians 

أبعاد  الفقرات العجزية و العصعصية كأداة لحساب القامة عند 

 بعض المصريين البالغين

منشور في مجلة كلية طب 

( العدد 42اإلسكندرية المجلد )

(3)2006 

1/2/2006 

 

 ر علي محمودسح

 سمية عبد الجواد مدكور

Histological and toxicological study on the 

effect of kojic acid   on the thyroid follicular 

cells of albino rats" 

"دراسة هستولوجيه و سمية لتأثير حمض الكوجك  علكا اليايكا 

 الجريبية للغدة الدرقية فا الفئران البيضاء"

مجلة عين شمس منشور في 

للطب الشرعي والسموم 

( يناير 12األكلينيكية العدد )

2009 

1/6/2007 

 سمية عبد الجواد مدكور

 ايمان أحمد طه حجازي

 ايهاب الزواوي

Morphometric evaluation of the sacrum and its 

use in sexual dimorphism" 

 د النوع"التقييم القياسا الشكلي لعظم العجز و استيدامه في تحدي

منشور في مجلة كلية طب 

( العدد 41اإلسكندرية المجلد )

(3 )2005 

1/8/2004 

 ايمان أحمد طه حجازي

 سحر علي محمود

 سمية عبد الجواد مدكور

Histological study on the toxic effect of 2-

bromoporpane on the seminiferous tubules of 

adult male albino rats" 

بروموبروبان علا  -2تولوجية للتأثير السام ل دراسة هس"

 االنابيب الناقلة للمنا فا خصية  الفئران البيضاء البالغة"

منشور في المجلة المصرية 

للعلوم الطبية الشرعية 

(، 7والسموم التطبيقية المجلد )

 2007( يونيو 1العدد )

1/5/2005 

 سمية عبد الجواد مدكور

صفاء مصطفي حمدي 

 الشنوانا

 مان البحيري عزبإي

Anthropometric study of the hip bone:  

applicability in sex determination among adult 

Egyptians" 

"دراسة أنثروبومترية للعظم الوركا: قابلية تطبيقها في  تحديد 

 الجنس بين  المصريين البالغين"

منشور في مجلة كلية طب 

( العدد 45اإلسكندرية المجلد )

(1 )2009 

1/1/2008 

 

 سمية عبد الجواد مدكور

 سحر علي محمود

 

Effect of toluene exposure on pulmonary 

alveolar structure of adult male albino rats. 

Toxicological and histological study" 

"تأثير التعرض للتولوين علا الحويصات الرئوية الهوائيكة فكي 

 البالغة . دراسة سمية وهستولوجية"ذكور الفئران البيضاء 

منشور في المجلة المصرية 

للعلوم الطبية الشرعية 

(، 6والسموم التطبيقية المجلد )

 2006( ديسمبر  2العدد )

2003 

 هدي فؤاد عبد السام

  رجاء طلعت درويش

 سمية عبد الجواد مدكور

 راينا عبد الوهاب

Retrospective and prospective study on the 

prevalence of fatal and nonfatal firearm injuries 

in Alexandria" 

دراسة مرجعية ومستقبلية عن مدى انتشار اإلصابات المميتة و "

 الغير مميتة لألسلحة النارية باإلسكندرية"

منشور في مجلة كلية طب 

( 41)اإلسكندرية ، المجلد 

 2005  (3العدد )

1/2/2005 

 ورسمية عبد الجواد مدك

 ايمان أحمد طه حجازي

 حسام الدين فؤاد

 عاء النجار

Evaluation of head injured patients: Comparison 

of clinical, CT scanning and neurobiochemical 

markers as predictors of outcome" 

األكلينيككا و  "تقييم مرضا اصابات الرأس. مقارنة بين الكشك 

 الالت الحيوية العصكبية كمؤشكرات لنكات األشعة المقطعية و الد

 "االصابة

مجلة عين شمس للطب 

الشرعي والسموم األكلينيكية 

 2006( يونيو 7العدد )

1/1/2005 

 ايمان أحمد طه حجازي

 سمية عبد الجواد مدكور

 محمد عثمان

Genotoxicity of Acrylamide : In vitro and 

experimental animal  study" 

دراسة خارج الجسم الحي وعلا  –نية  لألكرياميد السمية الجي"

 حيوانات التجارب"

 

 

 



 أسم البحث أسماء الباحثين تاريخ التسجيل تاريخ النشر

منشور في مجلة كلية 

طب اإلسكندرية 

( العدد 42المجلد )

(1 )2006 

1/1/2005 

 ايمان احمد شعثأ.د.

 سامية محمد عليأ.د.

 سمية عبد الجواد مدكورأ.د.

Effect of L- carnitine and deferoxamine on 

hepatic toxicity, erythrocyte ergothioneine and 

testicular testosterone synthesis in sodium 

valproate treated rats 

و ديفروأكسكككككامين علكككككي تسكككككمم الكبكككككد و  -ل –تكككككأثير ككككككارنيتين 

سككترون أرجوثيكونين خايكا الككدم الحمكراء و تصككني  هرمكون التستو

 في اليصية في الفئران المعالجة بفالبويت الصوديوم"

  

 رجاء درويشأ.د.

 وفاء السحليأ.د.

 دالل االقفاشأ.د.

 ايمان حجازيأ.م.د.

 فاطمة مجدي بدر الدينط.

Evaluation of three DNA markers D1S80, APOB 

and D17S5 using PCR amplification for parentage 

testing and identification  

 

2009 2007 

 وفاء السحليأ.د.

 عفاف عبد اليالقأ.د.

 وفاء عصام الديند.

Sex identification using different dental 

measurements among a group of egyptian young 

adults) 

"  التحقق من النوع باستيدام قياسات االسنان الميتلفة بين 

 ي مصر " مجموعة  من الشباب البالغين ف

مجلة عين شمس 

للطب الشرعي 

 والسموم األكلينيكية

2008  

9-2006 

 د. عبير عبد المنعم شتا.

  د. صفاء مصطفي الشنواني

 د. عبد العزيز النقيدي

  ِ A study on facial soft tissue thickness in relation 

to craniometric dimensions using magnetic 

resonance imaging among adult Egyptians 

دراسة علي سم  االنسجه الرخوة بالوجه وعاقتها بقياسات 

 الجمجمة باستيدام الرنين المغناطيسي بين المصريين البالغين"

منشور في مجلة كلية 

طب اإلسكندرية 

( العدد 45المجلد )

(1 )2009 

8-2007 

 د. عبير عبد المنعم شتا

 د.هويدا سعيد سليمان

 هدد.هايدي مصطفي مجا

Antemortem and postmortem estimation of skin 

wound age in rats: biochemical study 

تحديد عمر الجرح قبل و بعد الوفاة في جلد الفئران: دراسة 

 بيوكيميائيه

منشور في مجلة كلية 

طب اإلسكندرية، 

( العدد  45المجلد )

(2  )2009 

 

11-2008 
 د. سحر علي.

 شتاد. عبير عبد المنعم 

Role of alpha lipoic acid and grape seed extract in 

ameliorating cyclosporine –A induced myocardial 

toxicity” 

دراسه دور الفا  حمض ليبوي  و مستيلص بذور العنب في تقليل 

اصابه عضله القلب المستحدث بعقار السيكلوسبورين في الفئران 

 البيضاء

مجلة عين شمس 

شرعي للطب ال

والسموم األكلينيكية 

( يناير 12العدد )

2009 

1-2007 

 د. عبير عبد المنعم شتا .

 د. محمد جمال الدين الصقار 

 د. هايدي مصطفي مجاهد

Assessment of the effect of acetylcholinesterase 

inhibitors insecticides on some neutrophil 

function 

لاستيل كولين استراز علي بعض  تقييم تأثير المبيدات المثبطة

 وظائ  اليايا النيتروفيليه

منشور في مجلة كلية 

طب اإلسكندرية 

(، العدد  45 المجلد )

 (2 )2009 

9-2008 

 د عبير عبد المنعم شتا

 د منال حسن عبد العزيز

 د محمد نصر الصيرفي

  ِ Stature estimation from radiological 

determination of humerus and femur lengths 

among a sample of Egyptian adults 

تقدير طول القامة عن طريق قياس طول عظمتي العضد و الفيذ 

 المحدد باالشعه علي عينه من المصريين البالغين

منشور في مجلة عين 

شمس للطب الشرعي 

والسموم األكلينيكية 

( يناير 12العدد )

2009 

5-2008 

 .د. عبير عبد المنعم شتا

 د. حنان اسماعيل.

 د. وفاء عصام.

 د. مها محمود.

Assessment of the skeletal maturation of cervical 

vertebrae and middle phalanx in relation to 

chronological age among Egyptians" 

تقييم النض  العظمي للفقرات العنقية و السامية الوسطا و عاقته 

 المصريينبالعمر الزمني بين 

كلية منشور في مجلة 

طب اإلسكندرية 

( العدد 45المجلد )

من  2009( 1)
 121-111صفحة 

 هايدي مصطفي مجاهدد. 

Antemortem and postmortem estimation of skin 

wound age in rats: biochemical study 

تحديد عمر الجرح قبل و بعد الوفاة في جلد الفئران: دراسة 

 بيوكيميائيه

  

 رانيا جمعهد.

 عبد المنعم شتاأ.م.د.عبير

 

Identification of male DNA in male and female 

mixtures of forensic samples: Implications in 

crime scene investigations 

مجلة قبل نشره في 

مؤتمر المدرسة 

الصيفية الثالث للعن  

 22-18المنزلي   

 2012نوفمبر

 

 المنعم شتاعبد أ.م.د.عبير

 هايدي مصطفي مجاهدد.

Evaluation of prognostic prediction in traumatic 

intracerebral  and subarachnoid hemorrhage cases 

using S100B, troponin I and  C- reactive protein 

levels 
 



 

 أسم البحث أسماء الباحثين تاريخ التسجيل تاريخ النشر

  

HodaFouad  

,Manal Hassan  

Abeer Sheta,  

Heba Abdel Samie  

Estimation of postmortem interval using 

thanatochemistry and postmortem changes 

تحديد الفتره ما بعد الوفاة باستيدام التحليل الكيميائا الرما و 

 التغيرات الرميه

  

  الشنواني أ.د/ صفاء

  حسن أ.د . منال

 شتا د. عبير

  العكاري إبراهيم اليسد.

Role of Interleukin 1-alpha in pulmonary toxic 

effect among silica exposed workers 

 العمال بين الرئوي السمي التأثير ألفافا-1دورانترلوكين

 للسيليكا المعرضين

مجلة عين منشور في 

شمس للطب الشرعي 

والسموم اإلكلينيكية 

( يناير 12العدد )

-22فحة من ص 2009

31 

 هايدي مصطفي مجاهدد. 

Assessment of the effect of acetylcholinesterase 

inhibitors insecticides on some neutrophil 

function 

تقييم تأثير المبيدات المثبطة لاستيل كولين استراز علي بعض 

 وظائ  اليايا النيتروفيليه

مجلة منشور في 

المصرية لألشعة 

ووي  مارس والطب الن

 7-1من صفحة  2012

 هايدي مصطفي مجاهدد. 

Calvarial butterfly New multidetector computed 

tomography (MDCT)  

virtual osteoscopic (VO) fingerprint for 

identification 

استيدام بصمة المنظار التييلا بواسطة االشعة المقطعية متعددة 

  راشة عظم الجمجمة القبا .المقاط  لاستعراف من خال ف

مجلة قبل نشره في 

مؤتمر المدرسة 

الصيفية الثالث للعن  

 22-18المنزلي   

 2012نوفمبر

 هايدي مصطفي مجاهدد. 

Adaptation of international guidelines for 

management of acute cholinesterase enzyme 

inhibitors poisoning in patients admitted to the 

poison center, Alexandria University 

اقلمة االرشادات العالمية للتعامل م  التسمم الحاد بمثبطات 

 الكولين استريز عند المرضا المحتجزين في

 مركز السموم جامعة االسكندرية 

قبل في المؤتمر 

األوربي الساب  للسموم 

 18-15   والباثولوجي

 2009سبتمبر

 دهايدي مصطفي مجاهد. 

Protective effect of nigella sativa seeds on CCL4 

induced hepatotoxicity in albino rats 

(toxicological and biochemical studies) 

الدور الوقائي المحتمل لبذور حبة البركة علا تسمم الكبد النات  

دراسة  -عن التسمم براب  كلوريد الكاربون في الفئران البيضاء

 يميائية حيوية سمية وك

مجلة قبل نشره في 

مؤتمر المدرسة 

الصيفية الثالث للعن  

 22-18المنزلي   

 2012نوفمبر

 هايدي مصطفي مجاهدد. 

Descriptive study of the incidence of physical 

domestic violence and psychological  

assessment of some cases 

المنزلي والتقييم النفسا لبعض   البدنا دراسة وصفية لمدى العن 

 الحاالت

 اسماء سعيد علي البناد. 2013 
A case report of child maltreatment  in 

Alexandria, Egypt                                                     

 د/ نجاء سامة 2013 

مقارنة حاالت التسمم بالترامادول بين المركز القومي للسموم 

دراسة  –االكلينكية والبيئة بالقاهرة ووحدة السموم باألسكندرية 

 مرجعية.

Comparative Study Of Acute Tramadol Poisoning 

between National center of clinical and 

environmental Texicity of cairo university  

Alexandria poison unit  

Aretrospective Study .                                                     

 اسماء سعيد علي البناد. 2012 2012مجلة طوسون 
قياسات العظم الصدغي الصيري باستيدام االشعة المقطعية 

 متعددة الكواش  فا تحديد السن والجنس بين المصريين

 شتا أ.م.د.عبير 2011 

و الجنس و  دراسة العاقة بين سم  عظام الجمجمة وكل من السن

قياسات الجمجمة علي عينه من المصريين باستيدام الرنين 

 المغناطيسي

مجلة القصر العينا 

2012 
 اسماء سعيد علي البناد. 2012

دور قياسات العظم الصدغي الصيري باستيدام االشعة المقطعية 

 متعددة الكواش  فا تحديد السن والجنس بين المصريين

 مجدى فاطمة د. 2012 

النوع من القياسات االنثروبومترية بواسطة األشعة المقطعية علي 

متعدد المقاط  للفقرة الصدرية األخيرة والفقرة القطنية األولي 

للمصريين البالغين " تحديد السن من تعظيم الغضروف الدرقي 

 للمصريين بواسطة األشعة المقطعية متعددة المقاط . "           



 البناد.اسماء سعيد علي  2012 
تحديد نوع ويدوية الشيص بواسطة المسح الضوئي لبصمات اليد 

 وقياس ابعاد االصاب 

 2012 
 أ.د.مهاغانم 

  أ.م.د.هايدى مصطفا 

حقوق المرضي:مقارنة بين المستشفي الرئيسي الجامعي 

 ومستشفي مرسي مطروح

 2012 
 سامة  نجاءد.

 أ.م.د.هايدى مصطفا 

 -ئي المحتمل علي الكبد لكل من ن" مقارنة للتأثير الوقادراسة

في التسمم  10أستيايل سيستئين وثيموكينون  مساعد االنزيم كيو

الكبدي الحاد المحدث بفعل االسيتامينوفين الحاد في الجرذان 

 ءالبيضا

 Comparative Study of the possible hepato 

protective effect of each of N- 

ACETYLCYSTEINE, THYMOQUINONE AND 

COENZYME Q10 IN ACUTE 

ACETAMINOPHEN INDUCED hepatotoxicity 

in albino rats 

 2012 

 غانم مها أ.د.

 الشنوانا  صفاءأ.د.

 سامة نجاء د.

القضايا الطبية القانونية المتعلقة بالموافقات المبنية علي العلم:_ 

 االدراك والسرية في الممارسة الطبية

 أ.م.د.عبيرشتا  2012 
دراسة لتأثير بعض مكونات األسمنت علي قشرة المخ للفئران 

 دراسة هستوكيميائية 3البيضاء والتأثير الوقائي المحتمل لألميجا

 2013 
 د.نجاء سامة 

 د.فاطمة مجدى 

خصائص اصابات العين بين مرضي المستشفي الرئيسي الجامعي 

 باالسكندرية : دراسة طبية شرعية.

Ocular Trauma Characteristics in Patients 

admitted to Alexandria Main university 

hospital:Amedicolegal study.                            

 2012 
 أ.م.د.عبير شتا 

 د.رانيا جمعة 

التعرف علي الحمض الننوي للذكور في عينات الطب الشرعي 

 للذكور الميتلطة بعينات 

 في فحص موق  الجريمة االناث :مدي االستفادة منها

 د.رانيا جمعة  2013 

تقييم األضرار الصحية للتدخين السلبي في األطفال في سن 

 الدراسة :دور دالالت االكسدة 

 ونوات  األيض ألكسيد النتري 

 أ.م.د.هايدى مصطفا  2013 

The inpact of ethical distress on professional 

burnout in critical care units of the main 

university hospital 

 سامة د.نجاء  2013 

Astudy of the possible protective role of pucranin 

on lead induced hepatorenal intoxication in male 

albino rats 

 2013 
 د.اسماء البنا

 د.فاطمة مجدى

A toxicological, histological and bioch                            

al study of the effect of aroclor 1254 on thyroid 

gland and the possible protective role of zinc 

sulphate in albino rats                              

 1254"دراسة سمية, هيستولوجية وبيوكيميائية لتاثير أروكلور 

مل لكبريتات الزن  فا علي الغدة الدرقية والدور الوقائي المحت

 الفئران البيضاء"                            

 د.فاطمة مجدى 2013 

Ultrastructural&histopathological changes in 

testes of male albino rats following daily 

administration of different doses of Tadalafil.      

ات الهستوباثولوجية في خصية تغيرات التركيب الدقيق والتغير

ذكور الفئران البيضاء بعد اعطائها جرعات ميتلفة من 

 عقارتاداالفيل.

 أ.م.د.عبيرشتا  2013 

Effect of metformin and Sitagliptin on 

doxorubicin induced cardio toxicity in adult male 

albino rat.                                                   

تأثير المتنورمين والسيتاجليتين علي تسمم القلب بدوكسيوريوبسين 

 في ذكور الفئران البيضاء

 أ.د./ مها عبد الحميد غانم 2013/  11/  24 
 "الجوانب الطبية الشرعية و االخاقية فا اصابات الرأس "

"Medico legal and ethical aspects of head injury " 

 د./ اسماء سعيد البنا 2014/  1/  21 

 مصر  " –"تقرير حالة اساءة معاملة طفلة فا االسكندرية 

"A case report of child maltreatment in 

Alexandria, Egypt " 

 د./ فاطمة مجدى بدر الدين 2014/  1/  21 
" تقييم تجدد االوعية الليمفاوية فا إلتئام الجروح القطيعية فا 

 حديد عمر الجرح ".الفئران و دوره فا ت



 21  /1  /2014 
أ.م .د./ هايدى مصطفا 

 مجاهد

إسترجاع الحمض النووى و بصمات األصاب  من المستندات 

 الملموسة ". 

 أم.د./ عبير شتا 2014/  2/  19 

 -2" دراسة تل  الحامض النووى المستحدث بواسطة 

فيتامين بروموبروبان و التأثير الوقائا المحتمل لكبريتات الزن  و 

 هـ باستيدام االختبار المذنب " . 

 د./ فاطمة مجدى بدر الدين 2014/  3/  4 

" دراسة تطور عظمة اللوح بين بعض المصريين : تطبيقاتها فا 

الطب الشرعي للتعرف علا العمر و النوع باستيدام االشعة 

 المقطعية متعددة المقاط  " . 

 4  /3  /2014 
ام  أ.د./ هدى فؤاد عبد الس

 أ.م.د. هايدى مصطفا مجاهد

 -"  دراسة مقارنة للتأثيرالوقائي المحتمل علي الكبد لكل من وا ن

و چل نبات الصبر في   ١٠أسيتايل سيستيين و مساعد اإلنزيم كيو 

التسمم الكبدى لحاد باألسيتامينوفين ا في الجرذان البيضاء البالغة 

 . " 

 4  /3  /2014 
أ
.
د 

 .
 عزة علا فؤاد 

د
.
 رانيا عبد المنعم جمعة 

جين مستقبات القنب   هل المدمنون حقا ابرياء؟ دراسة العاقة بين

 وإدمان الميدرات

 د./ سحر يونس ابراهيم 2014/  4/  9 

 2-: تأثيرات عقار الكلينيبترول محاكا مستقبات االدرينالين بيتا 

علا عضات القلب و العضات الهيكلية و بعض المؤشرات 

 برية و الهستوباثولوجية فا الفئران االصحاء البالغينالميت
Ain Shams 
Journal of 
Forensic 
Medicine and 
Clinical 
Toxicology- 
July 2015, 25: 
15-23 

9  /4  /2014 
أ
.

م. د
 .

 عبير شتا  

أ.م.د
.
 هايدى مجاهد 

: "  تقييم دور معلمات قاعدة الجمجمة فا التعرف علا الجنس 

شعة المقطعية متعددة المقاط  و القياسات باستيدام اال

 االنثربولوجية بين عينة من المصريين البالغيين " .

 د./ فاطمة مجدى بدر الدين 2014/  5/  10 
"تحديد العمر لاسنان العلوية االمامية للمصريين باستيدام نسبة 

 اللب لاسنان بواسطة االشعة فوق القمية " بحث نهائي . 

 د./ اسماء سعيد البنا 2014/  5/  10 
"دراسة طبية شرعية مرجعية و مستقبلية عن االنتحار 

 باالسكندرية". 

 د./ اسماء سعيد البنا 2014/  5/  10 
"تحديد النوع و اليدوية فا المصريين بواسطة بصمات اليد و 

 أبعاد االصاب " بحث نهائي . 

 د./ اسماء سعيد البنا 2014/  5/  10 
نزيم بيتاجليكيورينيداز كعامة حيوية محتملة فا "دراسة علا إ

 حاالت التسمم الحاد بالمبيدات المثبطة إلنزيم كولينيستيريز". 

 د./ اسماء سعيد البنا 2014/  5/  10 

"مشكلة طبية شرعية إلساءة معاملة طفلة بين حاالت االطفال 

الذين أدخلوا وحدة الحرق بالمستشفا الرئيسا الجامعا 

 رية" بحث نهائي . باالسكند

 د./ نجاء حسن سامة   2014/  5/  10 
"تحديد الجنس من الثقبة العظما فا جماجم المصريين باستيدام 

 االشعة المقطعية ثاثية االبعاد " بحث نهائا.

 د./ فاطمة مجدى بدر 2014/  6/  28 
"تقييم تجدد االوعية الليمفاوية فا التئام الجروح القطعية فا 

 ان و دوره فا تحديد عمر الجرح "الفئر

 د./ اسماء سعيد البنا 2014/  7/  22 

"دور قياسات العظم الصدغا الصيرى باستيدام االشعة 

المقطعية متعددة الكواش  فا تحديد الجنس بين المصريين  " 

 بحث نهائا. 

 سكندرية  " بحث نهائا" دراسة طبية شرعية عن االنتحار باال د./ اسماء سعيد البنا   2014/  7/  22 

 د./ اسماء سعيد البنا   2014/  7/  22 

 1254" دراسة سمية وهستولوجية وبيوكيميائية لتأثير أروكلور 

علا اليايا الجريبية للغدة الدرقية والدور الوقائا المحتمل 

 لكبريتات الزن  فا ذكور الفئران البيضاء البالغة." بحث نهائا. 

 ./ رانيا جمعةد   2014/  8/  26 
" دراسة العاقة بين جين مستقبات القنب و ادمان الميدرات ". 

 بحث نهائا

 د./ فاطمة مجدى   2014/  8/  26 

تحديد النوع من القياسات االنثروبومترية بواسطة االشعة 

المقطعية متعددة المقاط  للفقرة الصدرية االخيرة و الفقرة القطنية 

 ن  " بحث نهائا.االولا للمصريين البالغي

 د./ رانيا جمعة   2014/  8/  26 

" تقييم االضرار الصحية للتدخين السلبا فا االطفال فا سن 

الدراسة : دور دالالت االكسدة و نوات  االيض الكسيد النتري  ". 

 بحث نهائا. 

 

 د./ رانيا جمعة   2014/  8/  26 

ب الشرعي " التعرف علا الحمض النووي للذكور فا عينات الط

للذكور الميتلطة بعينات االناث : مدى االستفادة منها فا فحص 

 موق  الجريمة ". بحث نهائا

 21  /10  /2014 

 أ.د./ سمية مدكور 

 د./ نجاء حسن سامة  

 ط. / نرمين احمد 

دراسة بصمات راحة اليد بين االطفال المصابين بابيضاض الدم 

 الليمفاوى الحاد " .

 



 

 أسم البحث أسماء الباحثين تاريخ التسجيل رتاريخ النش

 21  /10  /2014 

 أ.د./ رجاء درويش 

 د./ نجاء محمد حسن سامة 

 ط./ وائل سعد خلي 

" االستعراف علا الجنس من الثقبة العظما فا جماجم المصريين 

 باستيدام االشعة المقطعية ثاثية االبعاد "

 18  /11  /2014 
 د./ نجاء حسن سامة

 د./ فاطمة مجدى 

"خصائص إصابات العين بين مرضا المستشفا الرئيسا 

 الجامعا باإلسكندرية : دراسة طبية شرعية" بحث نهائا

 18  /11  /2014 
 أ.د./ مها غانم  

 أ.م.د./ هايدى مصطفا

واإلرشادات  لتشييص وإدارة حاالت العن   " بروتوكول العمل 

 ية ".المنزلي في مستشفيات جامعة اإلسكندر

 23  /11  /2014 

 .د./ مهــا غــانم  

 أ.م.د./ هايدى مصطفا 

 د. / نجاء حسن سامة  

 ط ./ سارة عطية الغيطانا

" دراسة وصفية لمدى حدوث اصابات الهيكل العظما العرضيه 

 الناتجة عن إساءة معاملة االطفال "

 23  /11  /2014 
د. / نجــــاء مــحمد حـــسن 

 سامة

د طول القامة من قياس أبعاد اليد و بصمة اليد بين بعض " تحدي

 المصريين باستيدام الماسح الضوئي".

 23  /11  /2014 

 أ.د./ مهــا غــانم  

 أ.م.د./ هايدى مصطفا 

 د. / نجاء محمد حسن سامة 

 ط ./ سارة عطية الغيطانا

 " الناجا من إساءة معاملة األطفال الجسدية و حكاية إهمال طفل :

 دراسة سلسلة من الحاالت "

 د. / نجاء محمد حسن سامة 2014/  11/  23 

" مقارنة حاالت التسمم بالترامادول بين المركز القوما للسموم 

دراسة  –االكلينيكية و البيئية بالقاهرة و وحدة السموم باالسكندرية 

 مرجعية

 د./ رانيا عبد المجيد احمد قاقا 2015/  2/  7 
 انثروبولوجية دراسة خال من العرق و الجنس ديدتح امكانية

 الماليزيين و المصريين من كل فا للبالغلين الوجه لشكل

 د./ فاطمة محمد مجدى   2015/  2/  22 
 بين الشفاه بصمة فا الجنسية و العنصرية الشكل مثنوية دراسة

 الماليزيين و المصريين البالغين

 28  /4  /2015 
 ميد غانم  أ.د./ مها عبد الح

 د./ رانيا عبد المجيد احمد قاقا

 دراسة -: والمتدرب المدرب مابين العاقات فا األخاقية القواعد

 الطب بكلية واإلكلينيكية األكاديمية األقسام من كل مابين مقارنة

 األسكندرية جامعة

 28  /4  /2015 
د./ فاطمة محمد مجدى بدر 

 الدين  

دراسة تطور عظمة اللوح بين بعض المصريين : تطبيقاتها فا 

الطب الشرعي للتعرف علا العمر و النوع باستيدام االشعة 

 المقطعية متعددة المقاط 

 28  /4  /2015 

 أ.د./ وفاء محمود السحلا 

 أ.د./ منال حسن

 د./ رانيا عبد المجيد 

سنان تحديد الجنس من قياسات الرأس و لبوجه و قياسات اال

 للمصريين البالغين باستيدام االشعة المقطعية المتعددة المقاط 

 E libraryبمجلة 

science research 

journal  ديسمبر

2014   

3  /5  /2015 
 أ.د./ مها غانم 

 ط./ هبة عبد السمي 

دراسة عن تنفيذ االخاقيات الطبية بكلية الطب جامعة االسكندرية 

تقييم الرأى و الجدوى و امكانة تطبيق  .I: التطبيقات و العقبات 

 مقرر االخاقيات الطبية للطلبة فا مرحلة ما قبل التيرج

 E libraryبمجلة 

science research 

journal   مارس

2015  

3  /5  /2015 

 أ.د./ مها غانم 

 أ.م.د./ عبير عبد المنعم 

 ط./ هبة عبد السمي 

لطب جامعة االسكندرية دراسة عن تنفيذ االخاقيات الطبية بكلية ا

 : التطبيقات و العقبات

 د / سحر يونس 2015/ 19/5 
تحديد مستوى المعادن الثقيلة و البارافينيل داى امين فا الحنة 

 المتداولة تجاريا

 د / سحر يونس 2015/ 19/5 
تحديد بعض المعادن الثقيلة فا انواع ميتلفة من اسماك البحر 

 باالسكندرية

 19/5 /2015 
 / سحر يونسد 

 د./ رانيا عبد المجيد   

دراسة لمحتوى المعادن الثقيلة فا ميتل  منتجات التجميل 

 المتداولة فا السوق العربية

 د / سحر يونس 2015/ 16/6 
نموذج لبناء الطول والجنس من بعض القياسات البشرية لعظمة 

 الكعبره في المجتم  المصري للكبار

 16/6 /2015 
 أ.د/هدى فؤاد 

 أ.م.د/هايدي مصطفا

-دراسة مقارنة للتأثير الوقائي المحتمل علا الكبد لكل من إن "

وچل نبات الصبر في  10اسيتايل سيستيين ومساعد االنزيم كيو 

التسمم الكبدى الحاد المحدث باألسيتامينوفين في الجرذان البيضاء 

 البالغة. )دراسة هستولوجية وبيوكيميائية("

 16/6 /2015 
بير عبد المنعم أ.م.د/ع

 أ.م.د/هايدي مصطفا

ب و التروبونين و  100تقييم الدور المحتمل لمستوى كل من اس 

بروتين سا التفاعلا كدالالت تنبؤية فا حاالت النزي  االصابا 

 بالمخ و تحت العنكبوتية

 أ.م.د./ عبير عبد المنعم شتا     2015/  7/  4 
 المستيرجة المسامية غير االسطح علا اليافية البصمات إظهار"

 "البحر مياه ومن العذبه المياه من



 

 أسم البحث أسماء الباحثين تاريخ التسجيل تاريخ النشر

 12 /8   /2015 
أ.م.د./ عبير عبد المنعم شتا و 

 أ.م.د/ هايدى مصطفا مجاهد

" تقييم دور معلمات قاعدة الجمجمة فا التعرف علا الجنس 

 لوجية بين عينة من المصريين "باستيدام القياسات االنثروبو

 8 /9   /2015 
أ.م.د./ نجاء محمد حسن 

 سامة

" دراسة دور البيورارين فا الحماية من السمية الكبدية و الكلويه 

لفطيم و الناجمة عن التسمم المزمن بالرصاص فا الفئران ا

 "الكبار

 د./ رانيا عبد المجيد قاقا 2015/   9/ 8 

تعاطا الترامادول و الحشيش بين السائقين " قياس معدل انتشار 

المصابين فا حوادث الطرق والذين تم ادخالهم المستشفا 

 الرئيسا الجامعا باالسكندرية: دراسة مستقبلية "

 ا.م.د/ اسماء سعيد البنا 2015/  12/  12 
" دراسة طبية شرعية للعن  المنزلا فا المنطقة الجنوبية من 

 االردن "

 19  /1  /2016 
 ا.م.د./ أسماء سعيد البنا 

 ا.م.د/ فاطمة مجدى بدر الدين

" تقييم الدور الوقائا لمستيلص الشاى االخضر و األستيل 

ن ضد التسمم الجينا المحتمل للنيكوتين فا ذكور الفئران -سيتايين

 البيضاء البالغة  "

 د./ سحر ابراهيم يونس 2016/  2/  17 

دعت الدخول الا قسم العناية حاالت التسمم الحادة التي است" 

المركزة في مستشفيات جامعتي اإلسكندرية و المنيا: دراسة 

 " مقارنة بأثر رجعي

 د./ سحر ابراهيم يونس 2016/  2/  17 
 في لإليثانول التحليل بايجابية المرتبطة العنيفة الوفيات " نمط

 السعودية " العربية المملكة الشرقية، المنطقة

 د./ سحر ابراهيم يونس 2016/  2/  17 
دراسة  -" النتحار بابتاع األلومنيوم فوسفيد في سيدة سورية بالغة

 حالة سريرية "

 د./ سحر ابراهيم يونس 2016/  2/  17 
 مريضة في اإليزوبروبيل التسمم بكحول -سريرية  دراسة حالة" 

 "  ما بعد الوالدةمرضي الكتئاب   تاريخ م 

 حر ابراهيم يونسد./ س 2016/  2/  17 
قياس نسبة المعادن و مادة البارافينيلين دايامين في بعض " 

 " االنواع التجارية للحنة

 د./ سحر ابراهيم يونس 2016/  2/  17 

الستشارة  بين الحاجة الفجوات: سد الرعاية الصحية عن بعد" 

فريدة  تجربة - مراقبة السموم في مراكزنقص وال السموم اخصائي

 " الدمامب اإلقليمي مركز مراقبة السموم في من نوعها

 د./ سحر ابراهيم يونس 2016/  2/  17 

" نمط الوفيات الغير طبيعية ،االيجابية التحاليل للسموم و الكحول 

دراسة ببحث الصفة  –خال خمس سنوات في المنطقة الشرقية 

 التشريحية "

 د./ سحر ابراهيم يونس 2016/  2/  17 
علي االنسجة: دراسة للعامات المرضية   لترامادولسمية عقارا "

 "والكيمياء الحيوية 

 " نمط الوفيات بسبب االنتحار في المنطقة الشرقية"  د./ سحر ابراهيم يونس 2016/  2/  17 

 د./ سحر ابراهيم يونس 2016/  2/  17 
مبيد االيميداكلوبريد :  كمحدث للسمية علا الجهاز التناسلي " 

 " دراسة علا االنسان و الحيوان –للذكور 

 17  /2  /2016 
 .د./ وفاء محمد السحلا 

 أ.م.د./ فاطمة مجدى بدر الدين

" دراسة تطور السرج التركة فا المصريين : دراسة طبية 

 شرعية و اشعاعية "

 د./ سحر يونس ابراهيم   2016/  3/  22 
مات سمية عقار الترامادول علا االنسجة : دراسة للعا "

 " المرضية و الكيمياء الحيوية

 أ.م.د./ هايدى مصطفا مجاهد   2016/  3/  22 

تحديد الجنس من العظام الحوض البشرى علا عينة مصرية  "

افتراضية باالشعة المقطعية متعددة المقاط  باستيدام اشجار 

 "اتيذاذ القرار

 د. / رانيا عبد المجيد قاقا 2016/  6/  25 
ت العين العرضية و الغير عرضية فا االطفال " دراسة اصابا

 بالمستشفا الرئيسا الجامعا باالسكندرية : دراسة مستقبلية "

 26  /7  /2016 
 د./ سحر يونس ابراهيم 

 د./ رانيا عبد المجيد قاقا

"دراسة لمحتوى المعادن الثقيلة فا ميتل  منتجات التجميل 

 المتداولة فا السوق العربية "

 26  /7  /2016 
د./ فاطمة محمد مجدى بدر 

 الدين

"تأثير ثاثا بوتيل القصدير علا اليايا الجربية للغدة الدرقية فا 

ذكور الفئران البيضاء البالغة و الدور الوقائا المحتمل للشاى 

 االخضر : دراسة سمية و هستولوجية و بيوكيميائية"

 غانمعبد الحميد أ.د. / مها  2016/ 26/7 
 "child abuse: reality and media makeover. Case 

study" 

 25  /8  /2016 
أ.م.د. / هايدى مصطفا 

 مجاهد

بيبتيد هيدروليز كعامة محتملة لشدة  –دراسة علا انزيم االسيل 

 التسمم الحاد بالمبيدات المثبطة االنزيم كولينيستريز"

 25  /8  /2016 
أ.م.د. / هايدى مصطفا 

 مجاهد

مقارنة بين المستشفا الرئيسا الجامعا و حقوق المرضا " 

 "مستشفا مرسا مطروح العام 

 د./ سحر يونس ابراهيم 2016/  9/  21 
 و هيستوباثولوجية معملية دراسة:  الباكلوفين عقار سمية" 

 " بيوكيميائية



 

 أسم البحث أسماء الباحثين تاريخ التسجيل تاريخ النشر

 هيمد./ سحر يونس ابرا 2016/  9/  21 

 بشكل المجمعة االجبان منتجات فا المعادن بعض قياس" 

 و سميتها مراجعة م  – مصر – االسكندرية اسواق من عشوائا

 "  المياطر تقييم و بها المسموح النسب

 5  /11  /2016 
 وأ.م. د./ اسماء سعيد البنا  

 د. سحر يونس ابراهيم

ات ما بعد دراسة بأثر رجعا علا تركيز بعض المعادن فا عين "

 " الوفاة و مقارنتها بالنسب القياسية لاحياء 

 5  /11  /2016 
 أ.د/ آمال عبد الرازق مشالا 

 د./ رانيا عبد المجيد قاقا

دراسة طبية شرعية عن الصفة التشريحية النماط اصابات  "

 " الطلق النارى فا طرابلس ليبا 

 20  /12  /2016 

 أ.د/ آمال مشالا

 سامةا.م.د./ نجاء  

 أ.م. د./ اسماء سعيد البنا  

 أ.م.د./ فاطمة مجدى 

 د./ رانيا عبد المجيد 

 د./ هبة عبد السمي 

دراسة مدى معرفة و موق  و ممارسة الميدرات و االدمان  "

 " بين طلبة و طالبات جامعة االسكندرية  

 20  /12  /2016 
 أ.د/ منال حسن عبد العزيز 

 ا.م.د./ فاطمة محمد مجدى  

دراسة بصمة الشفاه و بصمات االصاب  و عاقتهما بفصائل  "

 ": المصريين مقابل الماليزيين ABOالدم 

 20  /12  /2016 
 أ.د/ آمال مشالا 

 د./ هبة عبد السمي 

تلقا و إدراك طاب و تمريض و أطباء كلية الطب جامعة  "

 ".االسكندرية لبعض المواق  األخاقية

 يدى مصطفا مجاهدأ.م.د./ ها 2017/ 20/2 
" دراسة وصفية طبية شرعية لوفيات االناث بمحافظة القاهرة , 

 مصر "

 7/3 /2017 

 أ.د/ رجاء طلعت درويش

 د/عبير عبدالمنعم شتا

 رانيا عبد المجيد أحمد د/

 ط / إسراء محمود سند عبدهللا

 تحديد الجنس من قياسات محجر العين بين عينة من المصريين

 المقطعية ثاثية األبعاد بإستيدام األشعة 

 7/3 /2017 

آمال عبد الرازق مشالا  أ.د/ 

 ا.م.د/ فاطمة محمد مجدى 

 رانيا عبد المجيد أحمد  د/

 ط / احمد اكرم سيالة

دراسة طبية شرعية عن الوفاه الطبيعية الناتجة عن اسباب بالقلب 

 ضمن حاالت التشريح

 فا طرابلس , ليبيا 

 

 األردنا" الشعب من فا عينة الحن  تعاري  أنماط " دراسة اسماء سعيد البناأ.م.د./  2017/  4/  1 

 أ.د./ مها عبد الحميد غانم 2017/  4/  18 
" ضحية لدغة افعا بالقرنية م  متازمة اعتال الدماغ اليلفا 

 قابلة لانعكاس

 23 /5  /2017 
 أ.م.د./ فاطمة محمد مجدى 

 .د./ هبة عبد السمي 

لة الحامض النووى الناجمة عن جسيمات ثانا اكسيد " تقييم مثي

 التيتانيوم النانوية فا ذكور الفئران البيضاء البالغة "

 18  /7  /2017 

أ.د./ منال حسن عبد العزيز 

أ.م.د./ نجاء محمد سامة 

 أ.م.د./ فاطمة محمد مجدى

" تقييم دور االذن البشرية فا التعرف علا الجنس بين المصريين 

 ين : دراسة انثروبومترية و اشعاعيةالبالغ

  
 أ.د./ رجاء درويش 

 أ.م.د./ هايدى مصطفا

" الكش  عن بعض الميدرات من بصمات االصاب  باستيدام 

 الكتلة الطيفا" –االستشراب اللونا 

 16  /8  /2017 

 أ.د./ صفاء الشنوانا 

 د./ رانيا محمود عبد المنعم   

 ط./ مروه عبد الفتاح السيد 

 حديد الجنس من الحامض النووى بلب االسنان بين المصرين "" ت

 16  /8  /2017 
 أ.د./ وفاء محمود السحلا 

 د./ رانيا محمود عبد المنعم

" دراسة مستقبلية و مرجعية لنمط مرضا التسمم بالترامادول 

 الذين ادخلوا المستشفا الرئيسا الجامعا باالسكندرية "

 16  /8  /2017 
 عادل سي   أ.د./ ايمان

 د./ رانيا محمود عبد المنعم

سنوات  5" دراسة سابقة لحاالت التسمم الحاد فا االطفال اقل من 

 الذين ادخلوا مركز االسكندرية للسموم بمصر "

 د./ رانيا محمود عبد المنعم  2017/  8/  16 
ديوكسان علا  4,1" دراسة التأثير اليلوى السما المحتمل لماده 

 " (HEP10)بد البشرية خط خايا الك

 د./ رانيا محمود عبد المنعم  2017/  8/  16 
در & دق فا سكان دولة االمارات -" تقييم نسب األليل ها

 العربية المتحدة "

 د./ رانيا محمود عبد المنعم 2017/  9/  16 
" استيدام عامات الحمض النووي الريبوزي الرسول للتنبؤ 

 ة بحاله صحية سليمه وغير سليمه"بعمر مجموعات سكانية هندي

 د./ رانيا محمود عبد المنعم   2017/  10/  30 

 الريبوزى النووى الحمض فا المستقرة المناطق من التحقق:" 

 بعد الجسم لسوائل حيوية كمؤشرات حديثا المكتشفة و الرسول

 "  البيئة للمياطر التعرض

 د/ هبه عبد السمي  محمد   2017/  11/  15 
دراسة نمط الغضون الحنكية و استعمالها في التعرف علي  :"

 "الجنس والعرق في عينة من المصريين و الماليزيين البالغين 

 أ.م.د./ هايدى مصطفا   2017/  11/  15 

" المرحلة الثانية : استيدام بصمة المنظار التييلا بواسطة 

شة االشعة المقطعية متعددة المقاط  لاستعراف من خال فرا

 عظم الجمجمة القبا "



 د/ منه هللا حسن عطية 2017/  12/  20 

كفاءة التقييم المتكامل فا تقدير النتائ  السريرية فا مرضا " 

التسمم بالعقاقير المتعدد فا المستشفا الرئيسا الجامعا 

 "باالسكندرية 

 د./ زهراء خليفة صبح 2018/  2/  21 
 القذالا الوتدى الغضروفا اماإللتح تعظم مراحل من السن تقدير" 

 "  المقطعية االشعة باستيدام المصريين من عينة فا

 "  مصر فا الشرعية االنثروبولوجية للدراسات التلوى التحليل"  د./ زهراء خليفة صبح 2018/  2/  21 

 د. / رانيا عبد المجيد 2018/  4/  23 
طفال " دراسة اصابات العين العرضية و الغير عرضية فا اال

 بالمستشفا الرئيسا الجامعا باالسكندرية : دراسة مستقبلية "

 د./ سحر يونس ابراهيم   2018/  6/  26 

" Dry Blood Spot (DBS) and Therapeutic Drug 

Monitoring (TDM) of Antibiotics: Neonatal 

Sampling Alternative. " 

 د./ سحر يونس ابراهيم 2018/  6/  26 

" First forensic routine dried blood spot screening 

for workplace testing in Middle East " 

 

 د/ زهراء خليفة صبح 2018/  7/  22 
دراسة مبنية علا الصفة التشريحية للتنبؤ بالجنس من اطوال " 

 "التدريزين التاجا و السهما فا عينة من المصريين 

 ة صبحد/ زهراء خليف   2018/  7/  22 

التقييم الطبا الشرعي الدعاءات االعتداءات الجسدية و الجنسية " 

لاناث البالغين فا مصلحة الطب الشرعي المصرية فرع 

 "االسكندرية : دراسة مستقبلية 

 د/ زهراء خليفة صبح 2018/  7/  22 

دراسة طبية شرعية مستقبلية للحاالت المشتبه فا كونها حاالت " 

المحالة الا مصلحة الطب الشرعي المصرية اساءة لاطفال و 

 "فرع االسكندرية 

 د/ هبة عبد السمي  محمد 2018/  8/  16 
حاالت االنتحار و محاوالت االنتحار بالتسمم الذاتا فا " 

 "االسكندرية , مصر 

 د/ هبه عبد السمي  محمد 2018/  9/  5 

 استيدام مستحلب الدهون الوريدي في عاج الحاالت غير" 

المستقرة من التسمم الحاد بفوسفيد االلومنيوم المحجوزة بوحدة 

العناية المركزة بالمستشفي الرئيسي الجامعي باالسكندرية, مصر: 

 "تجربة سريرية  

 / رانيا محمود عبد المنعمد 2018/  9/  5 
التعرف علا الحمض النووى النات  عن المامسة باستيدام " 

 "ريبوزى الرسول الياص بالجلد دالالت فا الحمض النووى ال

 د/ اسماء سعيدأ.م. 2018/  10/  3 
المياطر الجهازية إلشعاعات الترددات الاسلكية المنبعثة من " 

 "الهوات  الذكية: مسح وطني في محافظة القاهرة الكبرى

 11  /11  /2018   

 أ.د./ مها عبد الحميد

 أ.م.د./ هايدى مصطفا 

 أ.م.د./ نجاء حسن

:  الطفل اهمال قضية و لاطفال الجسدى االعتداء من ناجونال" 

 " متسلسلة حاالت دراسة

 8  /1  /2019 
  د. زهراء خليفة

 د. وائل سعد 

 المحتملة السمية ذات المضافة للمواد ميبرية و سريرية دراسة" 

 مصر في متعاطيه من عينة في( الصناعي القنب) الستروكس في

 8  /1  /2019 
  فاطمة محمدد./ أ.م.

 د./منه هللا حسن

 حول معلمات باستيدام الجنس لتقدير المحددة العينة طريقة" 

 الفيذ عظم من معلومة غير مجموعة فا المهيمنة المغذية الثقبة

 " المعاصريين المصريين فا

 13  /2  /2019   
 أ.د./ مها عبد الحميد

 د./ ما فرج 

ات الثعابين و لدغات تقييم نمط و انتشار و درجة التسمم بعض" 

 "  العقارب بين المرضا الذين ادخلوا مركز االسكندرية للسموم 

 ط./ اسراء محمود سند     2019/  3/  12 

 القادمين لاطفال الحاد التسمم حاالت عن احصائية دراسة" 

 برنام  استيدام طريق عن مصر فا االسكندرية السموم لمركز

 "البيانات تحليل

 12  /3  /2019   
 د./ أسماء سعيد أ.م.

 د. /سحر يونس
 " دراسة لحاالت تسمم بالرصاص: تجربة مكافحة السموم بالدمام 

 14  /4  /2019  
  أ.د./ مها عبد الحميد

 د./ وائل سعد خلي 

دور وحدة األستشارات الطبية الشرعية باإلسكندرية في تحديد " 

 " العمر والعوامل االجتماعية ألطفال الشوارع

 14  /4  /2019   
  د. نرمين أحمد عبد الحق

 د. صفا عبد العزيز

دراسة لتوه  الدم الكامن في مسرح الجريمة المرمم: دهان و " 

 " ورنيش

 14  /4  /2019   
 د. نرمين أحمد 

 د. صفا عبد العزيز

تأثير مياه البحر و المياه العذبة علا البق  الدموية المترسبة علا " 

  "مسرح الجريمةل؛ محاكاة األسطح الميتلفة

 د/ منه هللا حسن   2019/  5/  9 
 بيانات لقاعدة محاكاة باستيدام الفيذ عظم من الجنس تقدير"

 "اولا تحقيق:  المتغيرة الشعوب

 د/ فاطمة محمد مجدى   2019/  5/  9 
 طلبة بين لاداء المحسنة العقاقير استيدام و, سلوك,  معرفة تقييم"

 " مصر,  االسكندرية معةجا الطب كلية

 د/ وائل سعد خلي  2019/  8/  18 

أنماط االصابات في الحاالت المترددة علا قسم الطوارئ " 

بالمستشفا الرئيسي  الجامعي باالسكندريه وعاقتها بتعاطي 

 " المواد الميدره



 18  /8  /2019 
  د/ فاطمة محمد مجدىأ.م.

 د./ منه هللا حسن

 القريبة المشاشية االقطار باستيدام الفيذ ظمع طول بناء اعاده" 

 " المعاصريين المصريين فا المغذية الثقبة مستوى علا الجدلية و

 د./ منه هللا حسن عطية 2019/  8/  18 
 الجنس تقدير في لاشراف الياضعة التعلم خوارزميات اداء:" 

 " معاصرة مصرية عينة في مقارنة دراسة:  القريب الفيذ لعظم

 د/ فاطمة محمد مجدى.م. 2019/  8/  18 
 كلية طلبة بين الطاقة مشروبات استيدام و سلوك معرفة تقييم

 " مصر االسكندرية جامعة الطب

 د/ منه هللا حسن عطية   2019/  11/  6 
اداء الشكل المورفولوجا اليارجا و الداخلا لشظايا الجمجمة :" 

 "االوروبية لتقدير الجنس في الشعوب االوروبية و غير 

 د/ زهراء خليفة صبح   2019/  11/  6 
نزي  مميت تحت الجافية عقب فترة بيضاء في طفل به آثار :" 

 "مضللة ناتجة عن اإلنعاش 

 د. /  وائل سعد عبد الرازق 2020/  2/ 15 
تحديد طول القامة من طول بصمات األصاب  بين المصريين من " 

 خال تحليل االنحدار"

 منة هللا حسن عطيهد./  16/7/2020 

 "Mathematical models for cranial sutures 

morphogenesis in contemporary Egyptians: 

Applications in forensic identification" 

 ما فرج هنيدىد./  16/7/2020 

 "Assessing the awareness of Ethical and Legal 

regulations of Sexual harassment against Women 

in Egypt" 

 ساره عطيه غيطاناد./  16/7/2020 
"Pattern changes in poisoning in  COVID 19 

lockdown in Egypt" 

 د/ زهراء خليفة صبح 2020/  8/  12 
نموذج نض  عظمة القص : تبني طريقة معتمدة علي االشعة :" 

 "المقطعية لتقدير العمر  

 زهراء خليفة صبح/     2020/  8/  12 
التحليل باالشعة المقطعية للفقرات العنقية لتقدير الجنس و العمر " 

 "في عينة من المصريين  

 12  /8  /2020    
  أ.د./ مها عبد الحميد غانم

 د/ زهراء خليفة صبح

فاعلية مضادات االكسدة في عاج التسمم الحاد باول اكسيد :" 

 "الكربون 

 12  /8  /2020    
  / نرمين احمدد.

 د/ صفا عبد العزيز

تقدير سم  االنسجة الرخوة للوجه باستيدام االشعة المقطعية :" 

ميروطية الشكل و االشعة السينية الجانبية للراس في عينة من 

 "المصريين : دراسة انثروبولوجية  

 12  /8  /2020    
  د./ نرمين احمد

 د/ صفا عبد العزيز

فصل الركبة باستيدام التصوير بالرنين دراسة مورفومترية لم:" 

المغناطيسي : االختافات المتعلقة بالعمر و الجنس في عينة من 

 "المصريين  

 12  /8  /2020    
  د./ نرمين احمد

 د/ صفا عبد العزيز

 "Comparing orthopantomography and cone-beam 

computed tomography in mandibular sexual 

dimorphism  . "  

 9  /9  /2020 
 د/ هبه عبد السمي  محمد

 د/ منة هللا حسن 

 المحوسب المقطعي التصوير باستيدام والجنس العمر " تحديد

 في ، لألضاع اليلفية والزاوية الصدرية للفقرات الشرائح متعدد

 والبالغين " البالغين دون المصريين من عينة

 9  /9  /2020 
 د/ هبه عبد السمي  محمد

 / منة هللا حسند 

 باألشعة االفتراضا القياس باستيدام والجنس العمر " تقييم

 بالغين الغير المصريين في للقدم العظمي للهيكل المقطعية

 والبالغين"

 9  /9  /2020 
 د/ هبه عبد السمي  محمد 

 د/ منة هللا حسن

 للقدم العظمي الهيكل في المشاشية اتحاد مراحل من العمر " تقدير

 بالرنين التصوير باستيدام المصريين من عينة في الكاحل ةومنطق

 المغناطيسي "

 د/ وائل سعد عبدالرازق 2020/  9/  9 
" تحديد العمر من الثقبة العظما في جماجم المصريين باستيدام 

 االشعة المقطعية ثاثية االبعاد"

 "صاب  بين المصريين تحديد طول القامة من نوع بصمات األ"  د/ وائل سعد 2020/  9/  9 

 د/ وائل سعد 2020/  9/  9 
" تحديد العمر من اللقمة اليلفية في جماجم المصريين باستيدام 

 " االشعة المقطعية ثاثية االبعاد

 د/ سارة عطية 2020/  9/  9 
" انتشار و نمط تسمم كبار السن الذين تم حجزهم بمركز السموم 

 باالسكندرية : دراسة بأثر رجعي"

 د/ رشا اسماعيل خضر 2020/  10/  14 
تحديد الجنس من عظام الحن  باستيدام التصوير المقطعي متعدد 

 "الشرائح فا عينة من المصريين البالغين

 12  /11  /2020 
  د/ فاطمة محمد مجدىأ.م.

 د./ منه هللا حسن 

 تحقيق:  الوجهية القح  مثلثات باستيدام العمر و الجنس تقدير:" 

 " أولي

 د/ سحر يونسأ.م. 2020/  11/  12 
 الطوارئ اقسام في التسمم عاج اثناء استيدامه و الترياق توافر" 

" 

 د/ سحر يونسأ.م. 2020/  11/  12 
 عينات في القنب مستوى قياس اثناء الفاصل الحد خفض تتقييم:" 

 " البول

 ميتل  في االيثانول لمستويات الشرعي لسموما علم تفسير:"  د/ سحر يونس ابراهيم   أ.م. 2020/  11/  12 



 " لابحاث العملية المراجعة م  العينات انواع

 د/ سحر يونس ابراهيمأ.م. 2020/  11/  12 
 غير العقاقير و االيثانول انتشار:  الشرعي السموم تحليل:" 

   الشنق ضحايا في المشروعة

 د/ سحر يونس ابراهيم   أ.م. 2020/  11/  12 
 المستهلكة الطبية النباتات في للمعادن الكمي و النوعي التحديد:" 

 "  السعودية العربية المملكة في

 د/ سحر يونس ابراهيم   أ.م. 2020/  11/  12 
 بالمملكة الشرقية المنطقة في االطفال بين للرصاص التعرض:" 

 " السعودية العربية

 12  /11  /2020 

 د/ سحر يونس ابراهيم   أ.م.

 ./ رشا اسماعيل خضر د

 د./ امنية ابراهيم محمد

 اطباء وعي مدي و,  بالرصاص التسمم حاالت دراسة:" 

 دراسة بعض عرض م  الرصاص سميات حول الطوارئ

 " لها العلمية المراجعية و الغربية الحاالت

 د/ سحر يونس ابراهيم   أ.م. 2020/  11/  12 
 قسم معضلة:  الشرقية المنطقة في سميته و للميثانول التعرض:"

 " السموم اخصائيي و الطوارئ

 د/ سحر يونس ابراهيم   أ.م. 2020/  11/  12 
 العربية المملكة – الطرق حوادث وفيات في السمية النتائ :"

 "  السعودية

 د/ سحر يونس ابراهيم   أ.م. 2020/  11/  12 

 كلية في ماداالعت لمعايير وفقا السموم عينات م  التعامل امعايير:"

 الكوفيد وباء عصر في معتمد ميتبر – االمريكية االمراض علوم

-19" 

 12  /11  /2020 

 د/ سحر يونس ابراهيم   أ.م.

 د./ وائل سعد خلي  

 د./ سارة عطية غيطانا

 و الري مياه في السمية المحتملة و السامة المعادن تقييم:" 

 "كندريةاالس في ميتلفة مواق  في المزروعة اليضروات

 د./ صفا عبد العزيز محمد 13/1/2021 
:" دراسة أنثروبومترية لألذن اليارجية في المصريين 

 والماليزيين البالغين ".

 د./ زهراء خليفة صبح 10/2/2021 
 في الصلة ذات التغييرات من وطريقتها الوالدة حالة إستعراف:" 

 " بالتصويرالمقطعي والمشاهدة العظمي الحوض

 10/3/2021 
أ.د./ وفاء محمد محمود 

 السحلي

فحص سرطان عنق الرحم لدي السيدات الاتي يترددن عيادة :" 

 " 2021امراض النساء بمستشفي الشاطبي الجامعي خال عام 

 


