
 الطب الشرعى والسموم

 أسماء المشاركين بالبحث عنوان البحث م

تقييم التاثير السمي الجيني المحتمل للتعرض للفورمالديهايد باستخدام اختبار النواةالصغيرة في  1

 الخاليا الظهارية الشدقية المتقشرة 

 منال حسن عبد العزيز  0د

 السيد علي متولي 0د

 هبة عبد السميع  0د

 ايمان ابراهيم ذكي  0د

 ة عزاز سعد امني 0د

 منة هللا عطية  0د دوره في تقدير الجنس والنسب : اعادة النظر في مثلث بوركيت  2

 ياسمين طارق فرغلي 0د

 بسام احمد السيد  0د

 محمد حسن عطية 0د

نماذج االنحدار اللوجستي المصممة لتقدير جنس االفراد المجهولين باستخدام بيانات الشعوب  3

 العضد  المنشورة  لمشاشات عظم

 منة هللا حسن عطية  0د

 بسام احمد السيد  0ط

 وائل سعد خليف  0د تحديد طول القامة من طول بصمات االصابع بين المصريين من خالل تحليل االنحدار  4

انماط االصابات في الحاالت المترددة علي قسم الطواري بالمستشفي الرئيس الجامعي باالسكندرية  5

 واد المخدرة وعالقتها بتعاطي الم

 وائل سعد  0د

 امال عبد الرازق مشالي  0د

 سارة عطية غيطاني 0د 11العالج عن بعد : التحديات االخالقية والطبية الشرعية في عصر كوفيد  6

 مها عبد الحميد غانم  0د

 هناء الحوشي  0د

ي القريب فيما تقيم بيانات الحجم وتوهين اشارة التصوير المقطعي المحوسب لعظم الفخذ المصر 7

 يتعلق بتقدير العمر والجنس 

 منه هللا حسن  0د

 محمد حسام الدين خليفة  0د

تقدير الجنس في العمر المحدد لالحداث وتطوير النمو في االختالف الجنسي من المجمع الفخدي  8

 الحوض القطني : دراسة مصرية علي نماذج افتراضية

 فاطمة محمد بدر الدين  0د

 طيبة منة هللا ع 0د

 امنية احمد جمال  0د

 محمد حسام الدين  0د

 رجاء طلعت درويش 0د وزيت البارافين السائل في عالج التسمم الحاد بفوسفيد االلومنيوم  10فاعلية االنزيم المساعد كيو  1

 زهراء صبح  0د

 عماد حمدي حمودة  0د

 ايمان محمد صالح  0د

كيل دروز الجمجمة في المصريين المعاصرين : تطبيقات في االستعراف الطبي نماذج رياضية لتش 10

 الشرعي 

 منة هللا عطية  0د

 ياسمين طارق فرغلي  0د

 وائل عبد الرازق  0د واقاربهم كجزء من الجرائم الجنائية  11-التنمر ضد مرضي كوفيد  11

 اية السعيد  0د

الشرعيين في الدول العربية واالسالمية في ظل جائحة المعرفة واالدراك والسلوك لدي االطباء  12

 11الكوفيد 

 ممدوح كمال  0د

 زهراء خليفة صبح  0د

دراسة مبنية علي الصفة التشريحية للتنبؤ بالجنس من اطوال التدريزين التاجي والسهمي في عينة  13

 من المصريين 

 زهراء خليفة 0د

 اشرف مجدي غيط  0د

 زهراء خليفة  0د عنف البدني ضد االطباء في مصر دراسة طبية شرعية لل 14

 رشا اسماعيل  0د

 منة هللا عطية  0دانماط اغالق وعدم اغالق الدروز الوجهية في االقحاف المصلرية تتقييم عاملي العمر والجنس  15



 الطب الشرعى والسموم

 فاطمة بدر الدين  0د بالتصوير المقطعي المحوسب

 لمياء عيسي  0د

 منة هللا عطية  0د والعمر في العمارة القحفية الوجهية في المصريين دون البالغين والبالغين  التغيرات المتعلقة بالجنس 16

 فاطمة بدر الدين  0د

 لمياء عيسي  0د

 زهراء خليفة  0د االستروكس القنابيات االصطناعية الجديدة في مصر التحديات الطبية والقانونية  17

 حسناء خليفة  0د

 زهراء خليفة  0د لتحديات االخالقية في الرعاية الصحية والبحث العلمي : ا11 -جائحة كوفيد 18

 اسماء سعيد البنا 0د

 تقييم تأثير الالكتوفرين فى الوقاية من تسمم الدم متاخر الظهور عند االطفال الخدج  11
 

 منة هللا حسن عطية حسن
 

 


