
       

          

 

 

 كلية الطب     

 قسم الطب الشرعي 

  اإلكلينيكيةوالسموم     

 الدكتوراه :

 
 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل المشرفين العنوان بالغة االنجليزية العنوان باللغة العربية البــاحـث

د.سحر يونس 
 ابراهيم

جنس من بعض تحديد ال
القياسات و الصفات 

دري لعظام الحزام الص
 في المصريين البالغين

Sex Determination 

from some 

measurements and 

traits of pectoral girdle 

among adult Egyptians 

 أ.د. ليلى عبدالمنعم عبدالمجيد

أستاذ الطب الشرعى والسموم 

 االكلينيكية

  أ.د. رمضان محمود الغرباوى

أستاذ التشريح بكلية الطب جامعة 

 االسكندرية

 .د. مها عبدالحميد غانم                     أ

أستاذ الطب الشرعى والسموم 

 االكلينيكية

 أ.م.د. منال حسن عبدالعزيز
أستاذ مساعدالطب الشرعى والسموم 

 االكلينيكية

2/11/2006 17/12/2008 

د.اسماء سعيد 
 البنا

 دراسة التسمم الجينى
المحتمل لعقارى 

األيزوفلورين 
والسيفوفلورين 

ستخدام تحليل الحمض با
النووى المتعدد الشكل 

 المكبرعشوائيا

A study of the potential 

genotoxic effect of 

isoflurane and 

sevoflurane using 

random amplified 

polymorhic DNA 

(RAPD) analysis 

 أ.د./ هـدى فؤاد عبد السالم

ذ و رئيس قسم الطب الشرعي و أستا

 السموم اإلكلينيكية

 / دالل محمد نصر الدين القفاش.د.أ

أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية 

 الطب جامعة االسكندرية

   الشنوانى مصطفى صفاء./ د.أ
أستاذ الطب الشرعى والسموم 

 االكلينيكية

  حجازى طه أحمد ايمانأ.م.د./ 
السموم أستاذ مساعدالطب الشرعى و

 االكلينيكية

17/3/2007 31/3/2009 

نسي محمد ط. نا
 زغلول

تأثير الوقت على 
التغيرات الشكلية 
وتغيرات الحمض 
النووى بالدم البشرى 

 بعد الوفاة

 

             أ.د/آمال عبد الرازق مشالى
 أستاذ و رئيس قسم الطب الشرعى

 أ.د. مها عبدالحميد غانم                     

الطب الشرعى والسموم  أستاذ

 االكلينيكية

   الشنوانى صطفىم صفاء./ د.أ
أستاذ الطب الشرعى والسموم 

 االكلينيكية

1/2006 2/7/2008 

ط. فاطمة بدر 
 الدين

اإلصابات الناتجة عن 
حوادث الطرق في 
اإلسكندرية : دراسة 

 طبية شرعية

Road Traffic Injuries in 

Alexandria : A 

medicolegal study 

 عزة على فؤاد أ.د/ 

 وم أستاذ الطب الشرعي و السم

 أ.د/ سمية عبد الجواد مدكور 

 أستاذ مساعد الطب الشرعي و السموم 

 أ.م.د/ عبلة احمد أبو زيد 

 أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 د./ هايدى مصطفى مجاهد 

 مدرس الطب الشرعي و السموم 

13/11/2007  30/12/2009 

هبة  الطبيبة /
عبد السميع 

 محمد

" دراسة عن تنفيذ 
يات الطبية بكلية االخالق

جامعة  –الطب 
 –االسكندرية 

 التطبيقات و العقبات ". 
 

"A study on the 

implementation of 

medical ethics in the 

Faculty of Medicine, 

Alexandria University – 

Application and 

Obstacles" 

استاذ    لحميد غانمأ.د./ مها عبد ا

 ينيكية الطب الشرعي و السموم االكل

  براهيما أ.د./ صالح الدين عبد المنعم

 استاذ عالج االورام 

استاذ الصحة  .د./ نادية فؤاد فرغلىأ

العامة و الطب الوقائي و االجتماعى 

 قسم طب المجتمع 

استاذ  .م.د./ عبير عبد المنعم شتاأ

 مساعد الطب الشرعي و السموم 

                أ.م.د./ نهال عبد الرازق الحبشى
 استاذ مساعد الفسيولوجيا الطبية 

2013  



الطبيبة / منة 
هللا حسن عطية 

   حسين

تعدد أشكال جين بارا 

و نشاطه  1نيزوأوكس

 عالمةاإلنزيمى ك

إنذارية فى حاالت 

التسمم بمبيدات مثبطات 

الكولينيستريز بين 

 المصريين

"paraoxonase 1 gene 

polymorphism and 

enzymatic activity as a 

prognostic marker in 

cases of poisoning by 

cholinesterase 

inhibitors pesticide 

among egyptians " 

 ا.د./ رجاء طلعت درويش

أستاذ الطب الشرعي و السموم 

 اإلكلينيكية 

ا.م.د./ هايدى مصطفى عبد السالم 

 مجاهد

طب الشرعي و السموم أستاذ مساعد ال

 اإلكلينيكية

 لمعطى النيلىد./ داليا عبدا

 مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

2014  

الطبيبة / زهراء 

 خليفة صبح

" التغييرات المحتملة 

للحامض النووى و 

بعض المؤشرات 

البيوكيميائية بين العمال 

المعرضين لثالث أكسيد 

 األنتيمون ". 

 

"The potential changes 

of DNA and same 

biochemical indicators 

among workers 

exposed to antimong 

trioxide." 

 

    أ.د./ صفاء مصطفى الشنوانى 
استاذ الطب الشرعي و السموم 

 االكلينيكية 

           أ.د./ نرمين توفيق فودة 
استاذ طب الصناعات و الصحة 

 المهنية  قسم طب المجتمع

         م حشادأ.م.د./ دعاء ابراهي
 نيكية استاذ مساعد الباثولوجيا االكلي

             د./ نجالء حسن سالمة
مدرس الطب الشرعي و السموم 

 االكلينيكية 

2014  

الطبيبة / نرمين 

 احمد عبد الحق

" إظهار البصمات 

الخافية على االسطح 

غير المسامية 

المستخرجة من بيئات 

 مائية مختلفة ". 

 

"Development of latent 

prints on non-porous 

surfaces recovered 

from different aquatic 

enviroments" 

 

استاذ أ.د./ سمية عبد الجواد مدكور 

 الطب الشرعي و السموم االكلينيكية 

           أ.م.د./ عبير عبد المنعم شتا
استاذ مساعد الطب الشرعي و السموم 

 االكلينيكية

           در الديند./ فاطمة مجدى ب
مدرس الطب الشرعي و السموم 

 االكلينيكية 

                د./ ياسر محمد الوكيل
مدرس علوم البحار الفيزيائية كلية 

 جامعة االسكندرية   –العلوم 

2014  

ط./ وائل سعد 

 خليف

الكشف عن بعض  "

المخدرات من بصمات 

األصابع باستخدام 

 –االستشراب اللوني 

 "   الطيفيالكتله 

 

 

اذ أست          أ.د/رجاء طلعت درويش

و رئيس قسم الطب الشرعى والسموم 

 اإلكلينيكية

أستاذ أ.د/ مها عادل محمد الدمالوي   

التكنولوجيا الحيوية الطبية مدينة 

البحوث العلمية والتطبيقات 

 التكنولوجية

أستاذ     أ.م.د/هايدى مصطفى مجاهد

لسموم مساعد بقسم الطب الشرعى وا

 اإلكلينيكية

                   دورين نزيه يوناند/ 
مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 الكيميائية      و

2015  

ط./ مي فرج 

 بشير هنيدى

تقييم أبعاد الجيوب  "

االنفية فى تحديد السن 

و الجنس فى بعض 

المصريين البالغين 

بإستخدام االشعة 

المقطعية متعددة 

 "   المقاطع

 

أستاذ        /نعية عبد الحليم شريفأ.د

لشرعى والسموم بقسم الطب ا

 اإلكلينيكية

         أ.م.د/عبير عبد المعنم شتا 
أستاذ مساعد بقسم الطب الشرعى 

 والسموم اإلكلينيكية

محمد عيد ابراهيم                د/ أ.م.

استاذ مساعد االشعة التشخصية و 

  التداخلية

قاقا                د./ رانيا عبد المجيد 

 مدرس الطب الشرعي و السموم

        االكلينيكية

2015  

ط./ صفا عبد 

العزيز محمد 

 عبد العزيز

تقييم دور االذن  "

البشرية فى تحديد 

 "   الجنس و العمر

 

 

أستاذ بقسم   أ.د/منال حسن عبد العزيز

 الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية

    أ.م.د/نجالء محمد حسن سالمة
أستاذ مساعد بقسم الطب الشرعى 

 لينيكيةوالسموم اإلك

أستاذ مساعد   أ.م.د/محمد عيد ابراهيم

 االشعة التشخصية و التدخلية 

د./ فاطمة محمد مجدى بدر الدين        

مدرس الطب الشرعي و السموم 

        االكلينيكية

2015  

  2016أستاذ الطب  أ.د/ ايمان عادل سيف A study on childلة دراسة عن سوء معامالطبيبة / سارة 



عطية غيطانى 

 احمد 

الطفل فى األسكندرية, 

 مصر: تأثير تعدد أشكال

جين مستقبل 

األوكسيتوسين 

 لجينيةوالتغيرات ا

الواسعه بالجينوم على 

 ۃالعواقب النفسية بعيد

 المدى

maltreatment in 

alexandria, egypt: 

effect of oxytocin 

receptor (oxtr) gene 

polymorphism and 

wide genome 

epigenetic changes on 

long term psychiatric 

consequences 

 الشرعى والسموم اإلكلينيكية

                     أ.د./ ايمان حسن دياب 
 استاذ الكيمياء الحيوية الطبية

     د هبة عبدالسميع محمد حسين
مدرس الطب الشرعى والسموم 

 االكلينيكية 

الطبيبة / رشا 

 اسماعيل خضر 

اإلصابة تحديد وقت 

ووقت الوفاۃ فى 

المشاكل الطبية 

 الشرعية

 

أستاذ و رئيس  أ.د/ عزة علي فؤاد

قسم الطب الشرعى والسموم 

 اإلكلينيكية

فاطمة محمد مجدى أ.م.د/ د/ 

أستاذ مساعد بقسم الطب  بدرالدين

 الشرعى والسموم اإلكلينيكية

 مال الدين منيسىد/ هبه محمد ك
رئيس قسم  الطب الشرعي بمصلحة 

 وزارۃ العدل الطب الشرعى

    أمانى عبد البارى عبد اللطيفد/ 
 كلية الطب علم االمراض مدرس

2016  

الطبيبة / امنية 

ابراهيم محمد 

 محمد 

دراسة طبية شرعية 

للممارسة اإلكلينيكية في 

المستشفى الرئيسى 

 الجامعى باإلسكندرية

A medico-legal study 

of clinical practice in 

alexandria main 

university hospital 

             أ.د/آمال عبد الرازق مشالى
أستاذ و رئيس قسم الطب الشرعى 

 والسموم اإلكلينيكية

أ.د/ طارق السيد اسماعيل عمر                 

 أستاذ طب االطفال كلية الطب 

                  أ.م.د/نجالء حسن سالمة
 أستاذ مساعد بقسم الطب الشرعى

 والسموم اإلكلينيكية

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

 والسموم اإلكلينيكية

2016  

الطبيبة / 

نورهان محمد 

 محمد سعيد

إستحداث مبادئ "

توجيهية للتعامل مع 

  حاالت سوء معاملة

  ات الطفل في مستشفي

 " جامعة اإلسكندرية

 

استاذ       غانمأ.د/ مها عبد الحميد 

 الطب الشرعي و السموم االكلينيكية 

أستاذ    أ.د/ محمد اشرف سعد جالل

 طب وجراحة العين 

استاذ          نجالء حسن سالمة/ د

مساعد الطب الشرعي و السموم 

 االكلينيكية 

2017  

الطبيبة / مروة 

عبد الفتاح السيد 

   خليف

دراسة التاثير السمى "

يا للبارابينز على خال

السرطان البشرية و 

مقارنة التاثير الوقائى 

المحتمل للتاموكسفين 

مقابل عقار عشبى 

محمل على جسيمات 

 نانومترية بولمرية "

 

استاذ  أ.د/ وفاء محمود السحلى 

 الطب الشرعي و السموم االكلينيكية 

اذ علم أست  أ.د/ غادة محمد مراد فؤاد

  االنسجة و بيولوجيا الخلية 

مدرس صيدلة  مان الزغبىاحمد عث/ د

كلية  –صناعية و تكنولوجيا االدوية 

  الصيدلة

مدرس الطب  د./ منه هللا حسن عطية

 الشرعي و السموم االكلينيكية  

2017  

الطبيبة / مرام 

 عاطف مصطفى

دراسه طبيه شرعيه  "

عن دور بصمة القدم 

 ومخطط القدم في

اإلستعراف بين عينة 

من المصريين 

 "لبالغينوالماليزيين ا

 

استاذ  أ.د/ سمية عبد الجواد مدكور 

 الطب الشرعي و السموم االكلينيكية 

أستاذ        أ.م.د./ اسماء سعيد البنا

مساعد الطب الشرعي و السموم 

 االكلينيكية 

مدرس اهبة عبد السميع           ./ د

 االكلينيكية الطب الشرعي و السموم 

د./غادة أحمد أبو شعيشع         

 درس المعلوماتية الطبية الحيوية م

2017  

الطبيبة / مروة 

اسماعيل محمد 

   هيبة

تحيد السن بين عينة  "

من االطفال المصريين 

باستخدام االشعة على 

 " االسنان ورسغ اليد

 

استاذ  أ.د/ عبير عبد المنعم شتا 

 كلينيكية الطب الشرعي و السموم اال

أستاذ   أ.د/ نجوى مصطفى عنانى

 –االسنان كلية طب االسنان  تقويم

  جامعة االسكندرية 

أستاذ نجالء محمد سالمة   أ.م.د/  

الطب الشرعي و السموم مساعد 

 االكلينيكية 

مدرس     د./ رانيا عبد المجيد احمد 

 الطب الشرعي و السموم االكلينيكية  

2019  

  2019               منال حسن عبدالعزيز أ.د/  قيمة الرسم  " الطبيبة / إسراء



محمود سند 

   عبدهللا

لقلب و الكهربائي ل

الببتيدات الناتريوريتية 

في التنبؤ  الدماغية

بمسار حاالت التسمم 

الحاد بغاز أول أكسيد 

 " الكربون

استاذ الطب الشرعي و السموم 

 االكلينيكية 

    أ.م.د/فاطمة محمد مجدى بدر الدين

الطب الشرعي و أستاذ مساعد 

 كية السموم االكليني

     د/ هبة عبد السميع محمد حسين 
مدرس الطب الشرعي و السموم 

 االكلينيكية  

            د/ أحمد مختار عبدالعظيم  
مدرس القلب واألوعية الدموية كلية 

 جامعة االسكندرية -الطب 

الطبيب / محمد 

   نجاح محمد على

التقييم التشخيصي و  "

التنبؤي الصابات المخ 

بواسطة  الحاد

اوبيكويتن كاربوكسي 

و  1الطرف هيدروليز ل

 "بروتين تاو 

 

استاذ  أ.د/ رجاء طلعت درويش      

 الطب الشرعي و السموم االكلينيكية 

استاذ يأ.م.د/ فاطمة محمد مجد

مساعد الطب الشرعي و السموم 

 االكلينيكية

مدرس طب لكفافي  اسماء محمد اد./ 

  الطوارئ

مدرس حمدد./ صفا عبد العزيز م

 الطب الشرعي و السموم االكلينيكية  

2020  

الطبيب / محمد 

صالح ابراهيم 

   سعد

ولد حيا ام ميتا ؟ "

الدور التشخيصي 

المحتمل للفحص 

النسيجي للمشيمة و 

الحبل السري و الغشاء 

 السلوي "

 

ب استاذ الطأ.د/ وفاء محمود السحلى

 الشرعي و السموم االكلينيكية 

استاذ الطب  د البناأ.د/ اسماء سعي

 الشرعي و السموم االكلينيكية

استاذ مساعد رانيا جابر محمد على / د

  علم االمراض 

مدرس  د./ اسراء حسن عرابي

 امراض النساء و التوليد  

2020  

ماجدة  ةالطبيب

حسن مبروك 

   صفار

استعراف الجنس في 

مصريين و عينة من ال

الماليزيين البالغين 

مختلفة باستخدام قياسات 

 لبصمة اليد 

 

أستاذ الطب  أ.د/ ايمان عادل سيف

 الشرعى والسموم اإلكلينيكية

استاذ  أ.د/ وفاء محمود السحلى 

 الطب الشرعي و السموم االكلينيكية

مدرس  مي فرج بشير هنيدى/ د

 الطب الشرعي و السموم االكلينيكية

  

/ نهاد الطبيبة 

 حامد جاد

" تطوير طرق جديده 

الت التسمم فی اداره حا

الحاد باول اکسيد 

الکربون التی ادخلت 

الی المستشفی الرئيسی 

الجامعی باالسکندريه 

" 

 

استاذ الطب مها عبد الحميد غانم /أ. د

 الشرعي و السموم االكلينيكية 

استاذ صفاء مصطفي الشنواني  /أ. د

 كلينيكية الطب الشرعي و السموم اال

استاذ مساعد د/منى حمدي حسن أ.م.

حة العامة والطب الوقائي الص

 واالجتماعي

 ايه محمد احمد عبد الجليل ./ د

 مدرس االشعه التشخيصيه والتدخليه

2020  

 

 

 

 


