
 

 

 الرسائل التى سجلت داخل قسم الطب الشرعي و السموم االكلينيكية
 

 الماجستير :
 العنوان باللغة العربية البـاحـث

العنوان بالغة 
 االنجليزية

 المشرفين
تاريخ 
 التسجيل

تاريخ 
 المناقشة

 الدين بدر فاطمة .ط

تقييم ثالث معلمات للحمض 

، صميم 80اس1دى)النووي 

ب،  –البروتين الشحمى

باستخدام التفاعل  (5اس17دى

النووي المتسلسل في اختبارات 

 األبوة و اإلستعراف

Evaluation of three 

DNA markers 

D1S80, APOB & 

D17S5 using PCR 

amplification for  

Parentage testing and 

identification 

 

9/2005  9/2006  

ط/ رانيا عبد 

 المجيد احمد

تقييم عدة أنظمة قياسية 

إلصابات األوعية الدموية 

في األطراف ) دراسة طبية 

 شرعية و إشعاعية (

Evaluation of 

different scoring 

systems of vascular 

trauma in 

extremities: 

(medicolegal and 

radiological study) 

أستاذ الطب أ.د./ وفاء محمد السحلي

 الشرعي و السموم اإلكلينيكية

أستاذ الطب  غانم أ.د./ مها عبد الحميد

 الشرعي و السموم اإلكلينيكية 

أستاذ مساعد  العزيز أ.م.د./ منال حسن عبد

 الطب الشرعي و السموم اإلكلينيكية 

أستاذ  النقيدي أ.م.د./ عبد العزيز محمد

 التشخيصية   مساعد األشعة

5/2006 8/2008 

 ط. سالي العكاري

دراسة  للتأثير السمي 

الرئوي للسيليكا بين العمال 

 المعرضين

A  study of the 

pulmonary toxic 

effect of silica 

among exposed 

workers 

أستاذ الطب  ا.د./صفاء مصطفى الشنواني

 الشرعي و السموم اإلكلينيكية 

أستاذ مساعد العزيز دا.م.د./ منال حسن عب

 الطب الشرعي و السموم اإلكلينيكية

) مشرف مشارك  د./ عبير عبد المنعم شتا

( مدرس الطب الشرعي و السموم 

 االكلينيكية 

) مشرف مشارك منى شوقي مصطفى  .د

طب صناعات و صحة مهنية قسم مدرس (

 طب المجتمع 

3/2009  

 ط.هبة عبد السميع

 ةتحديد الفترة مابعد الوفا

بإستخدام التحليل الكيميائي 

الرمي بالسائل الزجاجي 

بالعين و التغيرات الرمية 

 المبكرة

Estimation of 

postmortem 

interval using 

Thanatochemistry 

in vitreous humor 

and early 

postmortem 

changes 

أستاذ و رئيس ا.د./ هدى فؤاد عبد السالم 

 ينيكية لقسم الطب الشرعي و السموم اإلك

أستاذ الكيمياء  ا.د./ ايمان احمد شعت

 الحيوية الطبية 

أستاذ مساعد ا.م.د./ منال حسن عبد العزيز

 الطب الشرعي و السموم اإلكلينيكية

) مشرف مشارك  د./ عبير عبد المنعم شتا

 (مدرس الطب الشرعي والسموم 

12/

2008 
 

ط.عصام إبراهيم 

   عمر بلعم 

دراسة وصفية لمدى حدوث 

لعنف المنزلي و التقييم ا

 النفسي لبعض الحاالت

Descriptive study 

of the incidence of 

domestic violence 

and psychological 

أستاذ الطب   ا.د./ مها عبد الحميد غانم

 الشرعي و السموم اإلكلينيكية

أستاذ  ا.م.د./ سمية عبد الجواد مدكور

12/

2008 
 



assessment of some 

cases 

 لشرعي و السموم اإلكلينيكيةامساعد الطب 

مدرس الطب  د./ هايدي مصطفى مجاهد

 الشرعي و السموم

مدرس الطب  د./ أسامة أبو المجد الخولي

 انفسي

 

 

 المشرفين العنوان بالغة االنجليزية العنوان باللغة العربية البـاحـث
تاريخ 

 التسجيل

تاريخ 

 المناقشة

ط.منه هللا حسن 

 عطية حسين

الجنس لألدلة الطبية  دتحدي

الشرعية باستخدام التفاعل 

 النووى المتسلسل المتعدد

Sex determination 

of forensic 

evidence materials 

by multiplex PCR 

أستاذ الطب الشرعي و السموم  أ.د./عزة فؤاد

 اإلكلينيكية

أستاذ مساعد أ.م.د./ عبير عبد المنعم شتا 

 نيكيةيالطب الشرعي و السموم اإلكل

مدرس الطب الشرعي و  د./هايدي مجاهد

 السموم االكلينيكية

) مشرف  /داليا عبد المعطي ابراهيم .د

 الباثولوجيا االكلينيكيةمدرس مشارك ( 

12/

2009 
2/2012 

هشام زين العابدين 

 محمد

" اقلمة االرشادات العالمية 

للتعامل مع التسمم الحاد 

للمبيدات الفوسفورية 

مرضى لالعضوية عند ا

المحتجزين في مركز 

 السموم "

Adaptation of 

international 

guidelines for 

management of acute 

organophosphorus 

insecticide poisoning 

in patients admitted 

to the poison center 

أستاذ الطب الشرعي و  أ.د./مها غانم

 السموم اإلكلينيكية) مشرف رئيسي (

مدرس الطب الشرعي   هداد./ هايدي مج

 و السموم االكلينيكية

 

4 /2010 5/2012 

 عادل محمد الطيب

" تحديد العمر من اشعة اليد 

و الرسغ في المصريين : 

 دراسة طبية شرعية  ". 

"Age determination 

from hand-wrist 

radiograph among 

Egyptians: A 

medicolegal study" 

ب الشرعي و طأستاذ ال أ.د./ ايمان عادل

 السموم اإلكلينيكية )مشرف رئيسي(

استاذ مساعد الطب  أ.م.د./ عبير شتا

 الشرعي و السموم االكلينيكية

4 /2010 7/2012 

ط.زهراء خليفة 

 عبد هللا

االستعراف على المصريين 

من تداريز الجمجمة و 

عظمة القص و الضلع 

الرابع باستخدا االشعة 

 المقطعية متعددة المقاطع 

Identification of 

Egyptians from 

skull sutures, 

sternum and fourth 

rib using multi slice 

computerized 

tomography  

أستاذ الطب الشرعي  أ.د./ رجاء درويش

 و السموم اإلكلينيكية ) مشرف رئيسي (

استاذ مساعد الطب   أ.م.د./ منال حسن

 الشرعي و السموم االكلينيكية

مدرس  ز محمد النقيدىيد./عبد العز

 االشعة التشخيصية

4 /2010 2013 

 ط.وائل سعد خليف 

تحديد الجنس من الثقبة 

العظمى فى جماجم 

المصريين باستخدام االشعة 

 المقطعية ثالثية االبعاد 

Identifiction of sex 

from foramen 

magnum of Egyptian 

skulls using three 

dimensional 

computed 

tomography  

أستاذ الطب  أ.د./ رجاء طلعت درويش

 الشرعي و السموم اإلكلينيكية )مشرف رئيسى(

مدرس الطب الشرعي  د./نجالء حسن سالمة

 و السموم االكلينيكية

مدرس االشعة  د./محمد نصر الدين الصيرفي

 التشخيصية

8/2012  

 ط.مى فرج بشير 

دراسة العالقة بين جين 

مستقبالت القنب و ادمان 

 خدرات مال

A study of the 

association between 

cannabinoid receptor 

gene and drug 

dependence 

أستاذ الطب الشرعي  أ.د./ عزة على فؤاد

 و السموم اإلكلينيكية

مدرس الطب  د./رانيا عبد المنعم جمعة

 الشرعي و السموم

2013  

الطبيب/ محمد 

مصطفى عبد القادر 

رعية و شدراسة طبية 

مرجعية و مستقبلية عن 

 ا.د./ نعيمة عبد الحليم شريف   

 أستاذ الطب الشرعي و السموم اإلكلينيكية  
2011  



 ا.م.د./ منال حسن عبد العزيز  االنتحار باالسكندرية حبيب هللا
 أستاذ مساعد الطب الشرعي و السموم اإلكلينيكية

 د./ اسماء سعيد البنا    

 مدرس الطب الشرعي و السموم  

لطبيبة / نرمين ا

 احمد عبد الحق

دراسة بصمات راحة اليد 

بين االطفال المصابين 

بسرطان الدم اليمــفاوي 

 الحاد

The study of palmar 

dermatoglyphics 

among children with 

acute lymphoblastic 

leukemia 

  ا.د./ سمية عبد الجواد مدكور 

 أستاذ الطب الشرعي و السموم اإلكلينيكية 

 ا.د./ امينة صدقي الحلوانى   

 أستاذ طب االطفال جامعة االسكندرية 

 د./ نجالء محمد حسن  
 مدرس الطب الشرعي و السموم االكلينيكية  

 2013 

الطبيبة/ صفا 

 عبدالعزيز

مقارنة للتأثير الوقائي المحتمل 

 10لكل من مساعد االنزيم كيو

 -وجيل نبات الصبر ون 

سمم تأسيتايل سيستئين في ال

الكبدي المحدث بفعل تسمم 

االسيتامينوفين الحاد في 

 ءالجرذان البيضا

Comparative Study of 

the possible hepato 

protecteie effect of each 

of c-      coenzyme Q10 

Aloe verag&N-acetyl 

cysteine in acute 

acetaminophen induced 

     hepatotoxicity in 

albino rats 

استاذ بقسم   د/ هدي فؤاد عبد السالم.ا

 الطب الشرعي والسموم االكلينكية

      د/ هايدي مصطفي عبد السالم مجاهد
مدرس بقسم الطب الشرعي والسموم 

 االكلينكية

مدرس بقسم د/ مني مصطفي صبحي

 الكيمياء الحيوية الطبية               

مدرس ي د/ هاله محمودعبد المعط

 وجيا الخلية         لالهستولوجيا وبيو

2012  

 

 المشرفين العنوان بالغة االنجليزية العنوان باللغة العربية البـاحـث
تاريخ 

 التسجيل

تاريخ 

 المناقشة

الطبيبة / سارة 

عطية غيطانى 

 احمد 

دراسة وصفية لمدى حدوث 

اصابات الهيكل العظمى 

العرضية مقابل االصابات 

غير العرضية الناتجة عن 

 ملة االطفال اإساءة مع

A descriptive study 

of the incidence of : 

accidental versus 

non accidental 

skeletal injuries of 

child maltreatment  

أستاذ الطب الشرعي و أ.د./مها غانم 

 السموم اإلكلينيكية) مشرف رئيسي (

استاذ جراحة  أ.د./طارق احمد مصطفى

 العظام و الكسور 

استاذ مساعد الطب   يدي مجاهداأ.م.د./ ه

 الشرعي و السموم االكلينيكية

مدرس الطب  د./ نجالء حسن سالمة

 الشرعي و السموم االكلينيكية 

2013  

الطبيبة / رشا 

 اسماعيل خضر 

نمط التزييف و التزوير 

بإدارة ابحاث التزييف و 

التزوير باالسكندرية ) 

دراسة طبية شرعية 

 ( 2012مرجعية لسنة 

Pattern of forgery 

and counterfeiting 

in Alexandria 

forgery and 

counterfeiting 

research 

management ( 

retrospective 

medicolegal study 

in 2012)  

أستاذ الطب  أ.د./ وفاء محمود السحلى

الشرعي و السموم اإلكلينيكية) مشرف 

 رئيسي (

مدرس الطب  د./اسماء سعيد البنا

 لسموم اإلكلينيكيةاالشرعي و 

مدير عام  خبير / علياء ابراهيم السعدنى

ادارة ابحاث التزييف و التزوير 

 باالسكندرية 

مدير  خبير / مؤمن احمد بدوى عزام

 ادارة ابحاث التزييف و التزوير 

2013  

الطبيبة / امنية 

ابراهيم محمد 

 محمد 

اصابات كبار السن فى 

االسكندرية : دراسة طبية 

 شرعية 

Elderly injuries in 

Alexandria : a 

medicolegal study  

أستاذ الطب أ.د./ ايمان عادل احمد سيف 

الشرعي و السموم اإلكلينيكية) مشرف 

 رئيسي ( 

مدرس  الطب  د./ فاطمة مجدى بدر الدين

 الشرعي و السموم اإلكلينيكية

2013  

الطبيبة/ نورهان 

 محمد محمد سعيد 

 "دراسه مثنوية الشكل

العنصريه و الجنسية في 

بصمة الشفاه بين البالغين 

 المصريين والماليزيين  " 

 ا.م.د./ منال حسن عبد العزيز  

أستاذ مساعد الطب الشرعي و السموم 

 اإلكلينيكية

 د./ فاطمة محمد مجدى بدر الدين    
مدرس الطب الشرعي و السموم  

2014  



 اإلكلينيكية

الطبيبة/مرام 

عاطف مصطفى 

  ى نبسيو

" التأثير الوقاءي المحتمل 

للميالتونين و الكرسيتين 

على تسمم الخصية الناجم 

عن السيسبالتين فى ذكور 

الجرزان المهق البالغة : 

دراسة سمية و هستولوجية 

" 

 

The possible 

protective effect of 

melatonin and 

quercetin on cisplatin 

induced testicular 

toxicity in adult male 

albino rats: 

toxicological and 

histological study  

 ا.د./ سمية عبد الجواد مدكور   

 أستاذ الطب الشرعي و السموم اإلكلينيكية  

أستاذ الكيمياء ا.د./ ايمان حسن دياب  

 الحيوية الطبية 

أستاذ الهستولوجى ا.د./ سحر على محمود 

 و بيولوجيا الخلية  

مدرس الطب  سالمة ند./ نجالء حس   

 الشرعي و السموم اإلكلينيكية  

2014  

الطبيبة / مروة عبد 

 الفتاح السيد خليف

" تحديد الجنس من اآلسنان 

اآلدمية باستخدام تحليل 

الحامض النووى المعتمد 

على تفاعل البوليميرز 

 المتسلسل بين المصريين "

أستاذ ا.د./ صفاء مصطفى الشنوانى  

 موم اإلكلينيكية  سالطب الشرعي و ال

مدرس  د./ رانيا محمود عبد المنعم جمعة 

 الطب الشرعي و السموم 

2014  

كريم على ط./ 

 ماهر

"دراسة مستقبلية علي نسب 

حدوث عوامل الخطورة 

والنتائج للمصابين الوافدين 

الي قسم الطوارئ بمستشفي 

 برج العرب العام "

أستاذ بقسم الطب   أ.د/وفاء محمد السحلي 

 شرعى والسموم اإلكلينيكيةلا

أستاذ مساعد   أ.م.د/عبير عبد المنعم شتا

 بقسم الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية

مدرس بقسم   د./فاطمة مجدى بدر الدين  

 الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية 

  

ط./ محمد ابراهيم 

 عبد الخالق البدوى

" دراسة بعض المؤشرات 

كعالمات محتملة لشدة 

بالمبيدات الحشرية  مالتسم

المثبطة النزيم 

 الكولينيستيريز" 

 

أستاذ بقسم الطب   أ.د/رجاء طلعت درويش 

 الشرعى والسموم اإلكلينيكية

أستاذ مساعد   أ.م.د/هايدى مصطفى مجاهد

 بقسم الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية

استاذ مساعد  أ.م.د./منى وجدى عياد

 الباثولوجيا االكلينيكية  

  

 

 

 

 المشرفين العنوان بالغة االنجليزية العنوان باللغة العربية البـاحـث
تاريخ 

 التسجيل

تاريخ 

 المناقشة

ط./ مروة اسماعيل 

 محمد

دراسة طبية شرعيه  "

للعاهات المستديمه الناتجه 

عن اصابات العمل 

 " باالسكندرية

 

أستاذ بقسم   ا.د./ نعيمه عبد الحليم شريف 

 إلكلينيكيةاالطب الشرعى والسموم 

أستاذ بقسم   امال عبد الرازق مشالى أ.د/

 الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية

استاذ  فاطمه مجدى بدر الدينأ.م.د./ 

مساعد بقسم الطب الشرعي و السموم 

        االكلينيكية

  

ط./ اسراء محمود 

 سند

تحديد الجنس من قياسات  "

محجر العين بين عينة من 

األشعة  المصريين باستخدام

 " المقطعية ثالثية األبعاد

أستاذ و رئيس   ا.د./ رجاء طلعت درويش 

 قسم الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية

أستاذ مساعد  أ.م.د/عبير عبد المعنم شتا 

 بقسم الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية

استاذ مساعد  أحمد محمد سعيد حلميد/أ.م.

  االشعة التشخصية 

مدرس الطب يد قاقا جد./ رانيا عبد الم

        الشرعي و السموم االكلينيكية

  

ط./ ماجدة حسن 

 مبروك صفار
 

Pattern of ocular 

toxicity in patints 

on antipsychotic 

drug therapy at 

أستاذ بقسم الطب  أ.د/وفاء محمود السحلى

 الشرعى والسموم اإلكلينيكية

مدرس بقسم  م.د/ رانيا عبد المجيد قاقا.أ

 الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية

  



Alexandria main 

university hospital 

مدرس بقسم النفسية  د./ جيداء فاروق مكى

 و العصبية 

مدرس بقسم طب و   د./كريم محمود نبيل

 جراحة العيون  

ط./ محمد نجاح 

 محمد

دراسة سمية على مرضى "

التسمم الحاد الذين أدخلوا 

قسم الطب الحرج 

ستشفى الرئيسى مبال

 "الجامعى باالسكندرية

أستاذ بقسم الطب   أ.د/ايمان عادل سيف 

 الشرعى والسموم اإلكلينيكية

استاذ بقسم الطب  أ.د./ تيسير محمد زيتون

 الحرج  

مدرس بقسم       د/ رانيا عبد المجيد قاقا 

 الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية

  

ط./ محمد صالح 

 ابراهيم سعد  

ت الشخصية االسم"

للمرضى الذين يعانون من 

التسمم باالدوية النفسية الذين 

ادخلوا مركز االسكندرية 

 "للسموم 

أستاذ بقسم الطب الشرعى  أ.د/آمال مشالى  

 والسموم اإلكلينيكية

أستاذ مساعد بقسم أ.م.د./ نجالء حسن

 الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية

 ممدرس بقس د/ رانيا عبد المجيد قاقا 

 الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية

  

ط./ احمد اكرم 

 فوزى سيالة

دراسة طبية شرعية عن  "

الوفيات السباب طبيعية بين 

حاالت الصفة التشريحية 

 " فى طرابلس ,ليبيا

أستاذ بقسم  أ.د/آمال عبد الرازق مشالى  

 الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية

سم قأستاذ مساعد بأ.م.د/فاطمة محمد مجدى

 الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية

مدرس الطب د./ رانيا عبد المجيد قاقا  

        الشرعي و السموم االكلينيكية

2015  

محمود شعابان ط./ 

   الصوفانى

تقييم اصابات المخ عن " 

طريق استخدام بروتين 

الليفة الدبقية الحمضى و 

تصنيف روتيردام باالشعة 

 "المقطعية 

أستاذ بقسم الطب عبد العزيز نأ.د/منال حس 

 الشرعى والسموم اإلكلينيكية

أستاذ  أ.م.د/ فاطمة مجدى بدر الدين   

مساعد بقسم الطب الشرعى والسموم 

 اإلكلينيكية

      د./ ريهام عبد الحليم ابو الوفا  
 مدرس بقسم الباثولوجيا االكلينيكية  

2016  

ط./ منال ابراهيم 

 فتحى بلح
 

"evaluation of 

possible molecular 

toxicity induced 

by occupational 

exposure to lead 

and concomitant 

effect of smoking 

" 

أستاذ بقسم الطب   أ.د/عزة على فؤاد

 الشرعى والسموم اإلكلينيكية

   أ.م.د/ فاطمة محمد مجدى بدر الدين   
استاذ مساعد بقسم الطب الشرعى والسموم 

 اإلكلينيكية

استاذ طب  د./ نرمين توفيق فودة    

 الصناعات و الصحة المهنية  

استاذ الكيمياء   د./ايمان حسن دياب

 الحيوية الطبية

2016  

/ سلمى عبد هللا ط.

 محمد محمد

تقييم الموارد والخدمات  "

المستغلة لمركزاالسكندرية 

 " للسموم 

استاذ الطب  مها عبد الحميد غانم  /أ. د 

 م االكلينيكية والشرعي و السم

مدرس الصحة العامة  د/منى حمدي حسن 

 والطب الوقائي واالجتماعي

مدرس الطب اهبة عبد السميع ./ د

 الشرعي و السموم االكلينيكية 

2017  

الطبيبة / نهاد حامد 

 جاد

دراسه حاالت التسمم  "

الحاد بفوسفيد االلمونيوم  

التى ادخلت الى المستشفى 

الرئيسى الجامعى 

 "كندرية سباال

استاذ الطب   عبير عبد المنعم  شتا/ دأ. 

 الشرعي و السموم االكلينيكية

استاذ مساعد  اسماء سعيد  البنا/ م.د.أ

 الطب الشرعي و السموم االكلينيكية

مدرس الطب  أحمد المجيد عبد رانيا/ د

 الشرعي و السموم االكلينيكية

2017  



الطب  مدرس  هاني عيد محمد السيد/ د

 الحرج

الطبيبة / مى محمد 

 حامد الجندى

المالمح الشكلية و  "

المورفومترية نهاية عظم 

الترقوة و الغضاريف 

الصلعية لتقدير السن و 

الجنس بين عينة من 

المصريين باستخدام االشعة 

 "  المقطعية 

استاذ الطب  سمية عبد الجواد مدكور /. دأ 

 الشرعي و السموم االكلينيكية 

استاذ دى بدر الدينفاطمة مج./ دأ.م. 

   مساعد الطب الشرعي و السموم االكلينيكية

مدرس الطب   د./ منه هللا حسن عطية

  الشرعي و السموم االكلينيكية

مدرس االشعة  د/دعاء مختار عمارة 

 التشخصية

2017  

الطبيبة / امنية 

 عزاز سعد

تقييم التاثير السمى  "

الجينى المحتمل للتعرض 

دام يد باستخللفورمالده

اختبار النواه الصغيرة فى 

الخاليا الظهارية الشدقية 

 "المتقشرة

استاذ الطب منال حسن عبد العزيز/ د.أ 

 الشرعي و السموم االكلينيكية 

مدرس الطب  هبة حسين عبد السميعد./   

 الشرعي و السموم االكلينيكية 

استاذ السيد السيد على متولى / أ.م.د

  مساعد بقسم التشريح

مدرس بقسم ن ابراهيم احمد زكى ايما/ د

 الهستولوجى

2017  

الطبيبة / هايدى 

 على محروس

المؤشرات التنبؤية  "

االكلينيكية و المعملية و 

االشعاعية المحتملة فى 

مرضي التسمم الحاد 

بفوسفيد الزينك فى مركز 

 "االسكندرية للسموم 

استاذ الطب امال عبد الرازق مشالى /أ. د 

 االكلينيكية السموم  الشرعي و

استاذ الطب  أ.م.د./ نجالء حسن سالمة

 الشرعي و السموم االكلينيكية

مدرس الطب  زهراء خليفة صبح ./ د

 الشرعي و السموم االكلينيكية 

2018  

الطبيبة / نانسي 

 اسامة سعد عزيز

كارنيتين و  -فعالية إل "

البروبرانولول فى عالج 

التسمم الحادى بالثيوفيلين 

" 

استاذ الطب عيمة عبد الحليم شريفن /أ. د 

 الشرعي و السموم االكلينيكية 

استاذ الطب أ.م.د./ اسماء سعيد البنا 

 الشرعي و السموم االكلينيكية

مدرس الطب مروان محمد صالح الدين./ د

 الحرج 

2018  

الطبيبة / ايمان 

محمد عبد المنعم 

 صالح

تسمم فوسفيد االلومنيوم  "

جية يجيات عالالحاد: استرات

مختلفة و تاثيرها على 

 "مصير المريض 

استاذ الطب  رجاء طلعت درويش /أ. د 

 الشرعي و السموم االكلينيكية 

مدرس الطب  زهراء خليفة صبح ./ د

 الشرعي و السموم االكلينيكية

مدرس الطب د./عماد حمدى حموده 

   الحرج

2018  

الطبيبة / معاذ 

االمين الذين 

 صغيرون

ناتج عالج ة نمط و مقارن "

التسمم الحاد بين مركز 

االسكندرية للسموم ) مصر 

( و ثالثة مستشفيات 

 "رئيسية فى ) السودان ( 

استاذ الطب  مها عبد الحميد غانم /أ. د 

 الشرعي و السموم االكلينيكية 

مدرس الطب د./ رانيا عبد المجيد احمد 

 الشرعي و السموم االكلينيكية

مدرس  دين محمدهشام زين العاب./ د

 السودان -الطب الشرعي كلية الطب 

2018  

الطبيبة / آثار بشير 

 حسين محمد

تقييم نمط وشدة ونتيجة "

تسمم مبيدات اآلفات الحاد 

بين المرضى الذين أدخلوا 

 مركز اإلسكندرية للسموم"

استاذ الطب نعيمة عبد الحليم شريف/ د.أ 

 الشرعي و السموم االكلينيكية 

مدرس الطب  دىبشير هنيمي فرج / د

 الشرعي و السموم االكلينيكية 

2019  

الطبيبة / وردة 

عطاء مسعود 

 خميس

دراسة مقارنة على "

بصمات االصابع و اختالف 

النوع بين المصريين و 

 التنزانيين البالغين"

استاذ الطب  منال حسن عبد العزيز/ د.أ 

 الشرعي و السموم االكلينيكية 

مدرس        لحق نرمين احمد عبد ا/ د

 الطب الشرعي و السموم االكلينيكية 

2019  



الطبيبة / ريهام 

صفوت عبد هللا 

 فرج

دراسة سمية لمرضي "

التسمم الحاد بالديجوكسين 

الذين ادخلوا الى المستشفي 

الرئيسي الجامعي 

 باالسكندرية"

استاذ الطب الشرعي أ.د/ ايمان عادل سيف 

 و السموم االكلينيكية 

مدرس الطب  مجيد قاقاا عبد الراني/ د

 الشرعي و السموم االكلينيكية

2019  

 


