
  

 

      

 

  

           

            

 

 كلية الطب
 

        
    

 جامعة االسكندرية
 

  

 أبحاث أعضاء هيئة التدريس
 قسم الطب الشرعى والسموم

 

 

           
       

 هيئة التدريس نظام اعضاء
 طب شرعى 

 

 

         

        

        

  

 االداريـــــة المــعــلـــومــات نــــظــــم بـــيـــــانــات قـاعـدة المـــصـــدر
 

  

        
 

 2 من1 صفحة
 

 

 2222/20/22تاريخ الطباعة 
 

 

  
 

 المسلسل أسم العضو األبحاث

سوء معاملة االطفال : المعرفة والمواقف وسلوك ابالغ االطباء فى المستشفيات التعليمية , االسكندرية, 
مصر , فاعلية مضادات االكسدة فى عالج التسمم الحاد باول اكسيد الكربون , فاعلية مضادات االكسدة 

 في عالج التسمم الحاد باول اكسيد الكربون 

  .1 مها عبد الحميد على غانم

دراسة حاالت التسمم بالرصاص ومدي وعي اطباء الطوارئ حول سميات الرصاص مع عرض بعض 
دراسة الحاالت الغريبة والمراجعة العلمية لها , تقييم خفض الحد الفاصل اثناء قياس مستوي القنب في 

لم السموم عينات البول , النتائج السمية في وفيات حوادث الطرق المملكة العربية السعودية , تفسير ع
الشرعي لمستويات االيثانول في مختلف انواع العينات مع المراجعة العلمية لالبحاث , التحديد النوعي 
والكمي للمعادن في النباتات الطبية المستهلكة في المملكة العربية السعودية , توافر الترياق واستخدام 

انول وسميتة في المنطقة الشرقية معضلة اثناء عالج حاالت التسمم في اقسام الطوارئ , التعرض للميث
قسم الطوارئ واخصائيى السموم , تقييم المعادن السامه والمحتملة السمية في مياة الري والخضروات 
المزروعة في مواقع مختلفة في االسكندرية , معايير التعامل مع عينات السموم وفقا لمعايير االعتماد 

, التعرض الرصاص بين  11بر معتمد في عصر وباء الكوفيد في كلية علوم االمراض االمريكية مخت
االطفال في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية , تحليل السموم الشرعي : انتشار االيثانول 

 والعقاقير غير المشروعة  في ضحايا الشنق 

سحر يونس ابراهيم عيسى 
 احمد

2.  

الحاد بفطر عيش الغراب السام في مصر تقرير حالة ومراجعة الدراسات السابقة , تقدير الجنس  التسمم
 والعمر باستخدام مثلثات القحف الوجهية تحقيق اولي 

فاطمة محمد مجدى عبد 
 السالم بدر الدين

3.  

كلية دراسة الخصائص الشكلية لبصمات القدم فى المجتمع المصرى والماليزى , دراسة الخصائص الش
  .4 اسماء سعيد على البنا لبصمات القدم في المجتمع المصري والماليزي 

دراسة الخصائص الشكلية لبصمات القدم فى المجتمع المصرى والماليزى , توقع القامة ووزن الجسم 
من قياسات انثربومترية لليد فى عينة من البالغين المصريين والماليزيين , دراسة الخصائص الشكلية 

القدم في المجتمع المصري والماليزي , تحديد العمر والجنس باستخدام التصوير المقطعي  لبصمات
المحوسب متعدد الشرائح للفقرات الصدرية والزوايا الخلفية لالضالع في عينة من المصريين دون 

لكاحل في البالغين والبالغين , تقدير العمر من مراحل اتحاد المشاشية في الهيكل العظمي للقدم ومنطقة ا
عينة من المصريين باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسيي , تقييم العمر والجنس باستخدام القياس 
االفتراضيباالشعة المقطعية للهيكل العظمي للقدم في المصريين الغير بالغين والبالغين , توقع القامة 

 مصريين والماليزين ووزن الجسم من قياسات انثروبومترية لليد في عينة من البالغين ال

هبة عبد السميع محمد 
 محمد حسين

5.  

دور التحليل الطيفي القريب من االشعه تحت الحمراء فى مراقبة المسار السريرى لحديثى الوالدة 
المختنقين الذين يعالجون بانخفاض درجة حراة الجسم : دراسة اترابية مستقبلية , تحديد العمر والجنس 

ي المحوسب متعدد الشرائح للفقرات الصدرية والزوايا الخلفية لالضالع في باستخدام التصوير المقطع
عينة من المصريين دون البالغين والبالغين , تقدير العمر من مراحل اتحاد المشاشية في الهيكل العظمي 

للقدم ومنطقة الكاحل في عينة من المصريين باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسيي , تقييم العمر 
لجنس باستخدام القياس االفتراضيباالشعة المقطعية للهيكل العظمي للقدم في المصريين الغير بالغين وا

 والبالغين , تقدير الجنس والعمر باستخدام مثلثات القحف الوجهية تحقيق اولي 

  .6 منة هللا حسن عطية حسن

دراسة الخصائص الشكلية دراسة الخصائص الشكلية لبصمات القدم فى المجتمع المصرى والماليزى , 
 لبصمات القدم في المجتمع المصري والماليزي 

سمية عبد الجواد مدكور 
 ابراهيم

7.  

سوء معاملة االطفال : المعرفة والمواقف وسلوك ابالغ االطباء فى المستشفيات التعليمية , االسكندرية, 
  .8 نجالء محمد حسن سالمة مصر 

 
  .9 ايمان احمد طه حجازى

المرتبط باالنسداد الرئوى الصفراوى بعد اصابة بسالح نارى فى البطن :تقرير حالة  الموت المفاجئ
مبنية على التشريح ومراجعة الملفات , التحليل باالشعة المقطعية للفقرات النقية لتقدير الجنس والعمر 

قدير فى عينة من المصريين , نموذج نضج عظمة القص :تبنى طريقة معتمدة على االشعة المقطعية لت
العمر , فاعلية مضادات االكسدة فى عالج التسمم الحاد باول اكسيد الكربون , االختالفات فى 

استراتيجيات عالج التسمم الحاد بالفوفسيد بين مراكز السموم المصرية , تقييم مدى معرفة وممارسة 
جيات عالج التسمم االطباء فيما يتعلق بعالج حاالت التسمم الحاد فى مصر , االختالفات في استراتي

الحاد بالفوسفيد بين مراكز السموم المصرية , تقييم مدي معرفة وممارسة االطباء فيما يتعلق بعالج 
حاالت التسمم الحاد في مصر , التحليل باالشعة المقطعية للفقرات العنقية لتقدير الجنس والعمر في 

الحاد باول اكسيد الكربون , نموذج  عينة من المصريين , فاعلية مضادات االكسدة في عالج التسمم
 نضج عظمة القص تبني طريقة معتدة علي االشعة المقطعية لتقدير العمر 

زهراء خليفة عبد هللا 
 خليفة صبح

11.  
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التسمم الحاد في االناث البالغات الذين ادخلوا مركز االسكندرية للسموم , التسمم بالمضادات الحيوية 
بين االشخاص الذين ادخلو مركز االسكندرية للسموم , تقييم المعادن السامه والمحتملة السمية في مياة 

 الري والخضروات المزروعة في مواقع مختلفة في االسكندرية 

د الرازق وائل سعد عب
 خليف

11.  

توقع القامة ووزن الجسم من قياسات انثربومترية لليد فى عينة من البالغين المصريين والماليزيين , 
تقييم مدى معرفة وممارسة االطباء فيما يتعلق بعالج حاالت التسمم الحاد فى مصر , دراسة حاالت 

عرض بعض دراسة التسمم بالرصاص ومدي وعي اطباء الطوارئ حول سميات الرصاص مع 
الحاالت الغريبة والمراجعة العلمية لها , تقييم مدي معرفة وممارسة االطباء فيما يتعلق بعالج حاالت 
التسمم الحاد في مصر , توقع القامة ووزن الجسم من قياسات انثروبومترية لليد في عينة من البالغين 

 المصريين والماليزين 

  .12 امنية ابراهيم محمد محمد

لخصائص الشكلية لبصمات القدم فى المجتمع المصرى والماليزى , دراسة الخصائص الشكلية دراسة ا
 لبصمات القدم في المجتمع المصري والماليزي 

مرام عاطف مصطفى 
 بسيونى

13.  

سوء معاملة االطفال : المعرفة والمواقف وسلوك ابالغ االطباء فى المستشفيات التعليمية , االسكندرية, 
 مصر 

حمد محمد سعيد نورهان م
 عبد المقصود

14.  

 

  

 


