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 ذاتيــــــــــــةالسيــــــــــرة ال
 أ.د. السعيد حممد عبداهلادى حسنني

 استاذ التوليد وأمراض النساء 

 مصر -جامعة المنصورة  -عميد كلية الطب
 

 خصية:ـــالبيانات الش
 حسنينالسعيد محمد عبدالهادى  اإلســــــــــــم:

 1964فبراير  10 تاريخ الميالد:

 مصرى الجنسيـــــة:

 أبناء 3متزوج +  الحالة اإلجتماعية:

 مصر –المنصورة  -مقابل المصرية للسيارات -شارع سعد زغلول– 2برج خطاب  العنـــــــوان:

  جامعة المنصورة –كلية الطب عميد  –أمراض النساء والتوليد  استاذ  الوظيفة الحالية:

  01222449336محمول  تليفـــــــون:

   elsaidhady@yahoo.co.uk         &elsaidhady@mans.edu.eg  د اإللكترونى:بري

 
 

 ي:ـــاريخ األكادميـــالت
 :الجامعات التي التحقت بها 

 مرحلة البكالوريوس والماجستير – مصر –جامعة المنصورة  –كلية الطب  :1997 – 1982

 مرحلة الدكتوراة – المملكة المتحدة –جامعة مانشستر  –كلية الطب  :2001 – 1997

 متدرب – الكليه الملكيه للنساء والنولبد بلندن :2003 – 2001

 متدرب –بإنجلترا  جامعتي أدنبرة ودانديمستشفيات  :2002 – 2001

 متدرب - بإنجلترا برمنجهامجامعة مستشفيات  :2003 – 2002

 :الشهادات والمؤهالت التي حصلت عليها 

 النساء و التوليدألطباء البريطاية عضوية الكلية الملكية  :2014مارس 

 زمالة الكلية الملكية البريطانية ألطباء النساء و التوليد :2002و ـــماي

 المملكة المتحدة –مانشستر جامعة  –دكتوراة أمراض النساء و التوليد  :2001نوفمبر 

 عنوان الرسالة:

 ألورام التى تصيب الجهاز التناسلى األنثوى"الفوتوديناميكى فى عالج ا"دور العالج 

 التقدير ممتاز  –جامعة المنصورة  –ماجستير أمراض النساء و التوليد  :1993نوفمبر 
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 عنوان الرسالة:

 "سيداتفى تشخيص العقم عند ال بالصبغة األشعةمنظار البطن ول يةدقة التشخيصال"مقارنة 

 ممتاز مع مرتبة الشرف – جامعة المنصورة –كلية الطب  -جراحة الطب والبكالوريوس  :1988نوفمبر 
 

 
 التاريخ الوظيفي:

 :داخل مصر 

 سنوات 3ولمدة  2015يونيو  28مهورية في بقرار رئيس الج صورةنعميد كلية الطب جامعة الم .1

 حتي اآلن 27/5/2013من  :جامعة المنصورة –كلية الطب  -أمراض النساء والتوليد  استاذ  .2

 26/5/2013-25/5/2008من  :جامعة   المنصورة –كلية الطب  -أمراض النساء والتوليد  استاذ مساعد  .3

 .24/5/2008 -26/5/2003من  :جامعة   المنصورة –كلية الطب  -أمراض النساء والتوليد  مدرس  .4

 .28/2/1997 – 3/1/1994 : منمستشفيات جامعة المنصورة –أمراض النساء والتوليد  مدرس مساعد   .5

 .2/1/1994 – 4/7/1991من  :مستشفيات جامعة المنصورة –أمراض النساء والتوليد   -نائب  .6

 .1990 /28/2 – 1/3/1989 : منمستشفي المنصورة الجامعى –طبيب امتياز  .7

 :خارج مصر بالمملكة المتحدة 

 30/8/2004 – 14/6/2004: من ليستر -تعليمىمستشفى ليستر ال –أمراض النساء والتوليد   أخصائى .1

 .28/2/2003 -1/3/2002 برمنجهام: من -جود هوب مستشفى  -أمراض النساء والتوليد   أخصائى .2

 .28/2/2002 -1/2/2001: من اسكتلندا –ضاحية فايف  –أمراض النساء والتوليد   أخصائى .3

 .1/2/2001 -4/10/2000 من :مستشفى وارينجتون –أمراض النساء والتوليد  نائب  .4

 7/2000 – 7/1997 : منمانشستر  –مستشفى سانت مارى –أمراض النساء والتوليد  قسم  - باحث .5

 ة:ــــــــاملناصب اإلداري
 28عميد كلية الطب جامعة المنصورة ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية من   .1

 .سنوات 3ولمدة  2015يونيو 

 2015يونيو  28الي    2006 اكتوبر مانشستر للتعليم الطبى: من -مدير برنامج المنصورة  .2

 مدير برنامج التبادل الطالبى مع جامعة مانشستر. .3

 : منتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقياداتجامعة المنصورة لبرنامج منسق وممثل كلية الطب فى  .4

 2010يوليو  -2004مايو 

 ز:ــــــــاجلوائ
 شهادة اإلستحقاق من محافظة الدقهلية. :1998 .1

صورة للحصول على تقدير ممتاز طوال جميع جامعة المن –شهادة األداء المتميز من كلية الطب : 1990 .2

 سنوات الدراسة بكلية الطب.

http://www.f-law.net/law/threads/31336-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-fldp
http://www.f-law.net/law/threads/31336-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-fldp
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اسبانيا  -جائزة أفضل بحث من المؤتمر الدولى الثامن عشر لفيروس الورم الحليمي، برشلونه  :2000 .3

 .2000يوليو  28-23المنعقد في الفترة من

 2005شهادة اإلستحقاق من نقابة األطباء المصرية في مارس  :2005 .4

 2006ألمراض النساء و التوليد عام  المجلة الدوليةأفضل بحث تم نشره فى  :2006 .5

من محترفى العمل فى مجال الصحة طبقا لتصنيف المركز  شخصية 100ضمن أفضل إختياري  :2009 .6

 المملكة المتحدة. -الدولى للسيرة الذاتية، كامبريدج 

المؤتمر الدولى السنوى جنيه مصرى( ألفضل العروض العلمية من  5000) مكافأة المركز الثانى :2009 .7

 (2009)سبتمبر  الرابع عشر للجمعية المصرية للخصوبة و العقم

 الطباء النساء والتوليد البريطانية كلية الملكيةلل ة تكريم اللجنة المصرية الممثل:  2018 .8
 

 

 والدورات التعليمية التي ساعدت على إنشائها لتطوير كلية الطب: اخلاصةالربامج 
بالتعاون مع جامعة مانشـسـتر بالمملكة المتحدة  2006برنامج المنصوره مانشستر للتعليم الطبي عام  إنشاء .1

 و أ.د. محمد عمارة أ.د. مجدي أبو ريان والمرحوم  أ.د.باإلشتراك مع قيادات الجامعة والكلية السابقين مثل 

 .عمرو سرحانأ.د.  فرحة الشناوي وو أ.د.  سيد عبد الخالق 

 وتعقد مرتين سنويا. علي التدريس بطريقة حل المشكالت الطبيهدورة تدريب أعضاء هيئة التدريس  .2

 .دورات االكتشاف المبكر لسرطانات الجهاز التناسلي للمرأه .3

وجلنة طب املنصورة وبكليةالنساء وأمراض التوليد  بقسم واإلكلينيكي النشاط األكادميي
 :القطاع الطبي باجمللس االعلي للجامعات املصرية

 ممثل كلية طب المنصورة في لجان القطاع الطبي .1

 عضو لجنة البورد المركزي المصري للتخصصات الطبية .2

 .وحتي اليوم 2006مؤسس ومدير برنامج المنصوره مانشستر للتعليم الطبي منذ عام  .3

علي التدريس بطريقة حل المشكالت الطبيه منذ عام أعضاء هيئة التدريس دورات تدريب ومشارك بمنظم  .4

 . يتم تنظيم دورتان كل عام، واحدة مع بداية كل فصل دراسي.وحتي اليوم 2006

 منسق مع الجانب اإلنجليزي لتحديث وتطوير الدراسة ببرنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي. .5

 طالب من المنصورة كل عام. 30طالب من مانشستر و 12: دل مع جامعة مانشسترمشرف على برنامج التبا .6

 .منظم دورات االكتشاف المبكر لسرطانات الجهاز التناسلي للمرأه .7

 .وحتي اليوم 2003رئيس الفريق المعالج لألورام النسائيه منذ عام  .8

 بكلية طب المنصورة. التوليد وأمراض النساءمنسق علمي لنشاطات علمية مختلفة بقسم  .9

 .ماجستيرالدكتوراه ورسائل العدد من لمشرف رئيسي ومشرف مشارك  .10

 عضو بمجلس الكلية واللجان المختلفة بالكلية. .11

 المشاركة في تجديد وتحديث الوحدات المختلفة بقسم التوليد وأمراض النساء. .12

 كلية الطب.مانشستر بالنظامين األساسي وعضو نشط في النشاطات العلمية واالجتماعية لطالب  .13



 

Page 5 of 17 

التسويق لجذب الطالب الوافدين من الدول العربية واألسيوية لإللتحاق ببرنامج المنصورة عضو نشط في  .14

 للتعليم الطبي.مانشستر 

 .قسم وكلية الطبالحضور االجتماعات العلمية واإلدارية في والندوات إدارة مشارك فعال في  .15

 
 
 

 املاجستري والدكتوراة:اإلشراف والتحكيم على رسائل 
  رسائل ماجستير. 7اإلشراف على عدد  .1

 دكتوراة. ئلرسا 4اإلشراف على عدد  .2

 .2009يونيو  24المملكة المتحدة وتمت مناقشتها فى  -مقدمه لجامعة مانشستردكتوراة خارجى لرسالة  محكم .3

 دكتوراة مقدمه لجامعة المنصورة تيداخلى لرسالمحكم  .4

 .مقدمه لجامعة الزقازيق ورسالة دكتوراة ماجستير ةرسال 4خارجى لعدد محكم  .5

 ماجستير مقدمه لجامعة بنها ةرسال 2محكم خارجى لعدد  .6
 

 
 
 

 ة:ــــارات البحثيـرة واملهــاخلب
 .االكتشاف المبكر لسرطانات الجهاز التناسلي للمرأه .1

 .أورام الجهاز التناسلى األنثوىالفوتوديناميكى فى عالج العالج  .2

 .سيداتفى تشخيص العقم عند ال األشعة بالصبغةمنظار البطن وإستخدام  .3

 كيفية التنبؤ بسرطان المبيض فى سن الطفولة. .4

 عمليات حفظ الخصوبة فى حاالت أورام المبيض عند األطفال وفى بداية سن البلوغ. .5

 بمقاومة العالج اإلشعاعى فى حاالت سرطان عنق الرحم.  HPV16 E6 and E7عالقة بروتينات  .6

المناعة للفيروسات واستراتيجيات التطعيم ودور الفيروسات في إستجابة أورام منطقة الفرج للعالج  .7

 الفوتوديناميكى الموضعى.

 ة:ــة امليدانيــروعات البحثيــاملش
المشروع القومى لفحص واإلكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم فى مصر بإستخدام الفحص البصرى  .1

جامعة المنصورة، وزارة الصحة والسكان المصرية وممثل صندوق األمم  وحمض الخليك بالتعاون بين

 المتحدة للسكان.

 المؤشرات الحيوية فى سرطان الرحم ) بحث ممول من جامعة المنصورة(. .2
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اإلكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم فى الدقهلية بإستخدام الفحص البصرى وحمض الخليك المخفف  .3

 رة(.)مشروع ممول من  جامعة المنصو

 )مشروع ممول من  جامعة المنصورة(. الحد من وفيات األمهات فى محافظة الدقهلية .4

 ات:ـــم واملراجعـــالتحكي
 –ضاحية فايف  - فورث بارك ومستشفيات الملكة مارجريت فى مستشفى "إستئصال بطانة الرحم" :2001 .1

 .اسكتلندا

 اسكتلندا   –ضاحية فايف  -فى فورث بارك  "الوالدة بإستخدام اآلالت" :2001 .2

فى  سيدة" 650فى عالج السلس البولى لعدد د نتيجة إستخدام الشريط المهبلى الخالى من الش" :2002 .3

 ويست ميدالندز.  Good Hopeمستشفى 

 "نوعية الرعاية الصحية للمريضات المصابات بسرطان المبيض" فى مستشفيات جامعة المنصورة. :2006 .4

 رية:ـة واملصـة العامليـالت العلميـكم يف اجملـحم
 .مجلة مور للتصنيف واألدلة على اإلنترنت :كنــدا .1

 .المجلة الدولية ألمراض النساء والتوليد الواليات المتحدة األمريكية: .2

 .مجلة أبحاث أمراض النساء والتوليد اليابان: .3

 .والتوليدالمجلة البريطانية ألمراض النساء  المملكة المتحدة: .4

 .مجلة جمعية الشرق األوسط للخصوبة مصر: .5
 

 ة:ـة والعامليـة احملليـوية اجلمعيات الطبيــعض
 )لندن(التوليد  و  عضوية الكلية الملكية ألطباء أمراض النساء .1

 جمعية األوربية لألورام المتعلقة بأمراض النساءعضوية ال .2

 عضوية الجمعية المصرية للخصوبة و العقم  .3

 الجمعية المصرية لسرطان الجهاز التناسلى عند النساءعضوية  .4

 المعايير األكاديمية الخاص بالقطاع الطبى المصرى لجنة عضو .5

 جامعة المنصورة –الطبية البحوث عضوية لجنة أخالقيات  .6

 وورش العمل:احمللية والدولية املؤمترات العلمية 
 :تنظيم وإدارة المؤتمرات 

 2018-2015المنصورة اعوام  رئيس مؤتمرات كلية الطب جامعة .1

جمعية المصرية للخصوبة والعقم والجمعية المصرية الرئيس جلسات علمية في مؤتمرات منسق علمي و .2

  2018-2015واللجنة الممثلة للكلية الملكية البريطانية للنساء والتوليد   لالورام النسائية 

 .2014فبراير  28-26عقده فى شرم الشيخ من منسق علمى للمنتدى الدولي ألورام أمراض النساء والذى تم  .3
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 .منسق علمى لالجتماع السنوي لجمعية أورام النساء المصرية .4

 الدولية: والمؤتمرات في اإلجتماعاتالمقدمة العروض العلمية األبحاث و 

. عرض في مؤتمر اللجنة الممثلة للكلية الملكية : مزيد من العمل: االورام النسائية في مصر2018القاهرة  .1

 للنساء والتوليد 

هل مصر بحاجة الي التطعيم ضد الفيروسات المسببة لسرطان عنق الرحم؟ المعهد القومي :2017القاهرة  .2

 لالورام

 ياالكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم: مشروع قومي. المؤتمر الولي لالورام النسائيه والثد:2016القاهرة  .3

اللجنة الممثلة للكلية الملكية للنساء  استئصال الغدد الليمفاوية في السرطانات النسائية. مؤتمر:2015ة القاهر .4

 والتوليد 

أورام مختلفة النمط من أورام بطانة الرحم. ملصق مقدم فى اإلجتماع السنوى للجمعية  :2014لندن  .5

 (11/7/2014-10البريطانية لسرطان أمراض النساء )

اإلكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم: هل يمكن تحسين أداء الفحص البصري مع اختبار  :2014الهنــد  .6

 النساء أمراض ألطباء البريطانية الزمالةلجمعية حمض الخليك؟. ملصق مقدم فى الكونجرس الدولى 

 (2014مارس  30-28، فى حيدراباد )والتوليد

ات صغيرات السن واللواتى يعانين من أورام فى الجهاز حفظ الخصوبة عند السيد :2013أديس أبابا  .7

 5-3) والتوليد النساء مراضالتناسلى. ملصق مقدم فى اإلجتماع اإلقليمى فى قارة افريقيا لإلتحاد الدولى أل

 (2013أكتوبر 

فى الجهاز التناسلى األنثوى: خبرة خمس سنوات. الساركومة العضلية المخططة الجنينية  :2013القاهرة  .8

 (2013/  3-2) والتوليد النساء أمراض ألطباء البريطانية الزمالةبحث مقدم فى اإلجتماع الثالث لجمعية 

مصر. ملصق مقدم فى -النواحى اإلكلينيكية و الباثولوجية لسرطان الفرج فى المنصورة :2011إيطاليا  .9

 (14/9/2011-11ميالنو )المؤتمر الدولى السابع عشر للجمعية األوربية لألورام فى أمراض النساء ، 

 الزمالةلجمعية م للجنة المصرية الممثلة بحث مقدأورام الخاليا الجنينية فى المبيض.  :2011القاهرة  .10

 9/4/2011، القاهرة والتوليد النساء أمراض ألطباء البريطانية

عالج األورام الخبيثة أثناء الحمل. بحث مقدم  فى اإلجتماع السنوى الخامس للجمعية  :2010القاهرة  .11

 29/12/2010المصرية لسرطان أمراض النساء و الجمعية الدولية لسرطان أمراض النساء، القاهرة 

بحث مقدم فى اإلجتماع الدولى أورام أمراض النساء و اإلنجاب: هل توجد أية عالقة؟  :2010القاهرة  .12

 2010للجمعية المصرية للخصوبة والعقم، أكتوبر 

لسرطان عنق الرحم و الفرج: إلى متى   سيستمر  دور االستئصال الجذري الجراحي  :2010القاهرة  .13

 البريطانيةة الزماللجمعية منحنى التعلم؟ بحث مقدم فى الكونجرس الدولى األول للجنة المصرية الممثلة 

 (2/2010/ 28، 27، القاهرة )التوليد و النساء أمراض ألطباء

أورام المبايض عند األطفال و فى بداية سن البلوغ. بحث مقدم فى الكونجرس الدولى الرابع  :2009القاهرة  .14

للجمعية المصرية لسرطان أمراض  النساء و الجمعية الدولية لسرطان أمراض النساء، القاهرة ديسمبر 

2009 
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ى مصر. بحث تم قبوله فى اإلجتماع التاسع و العشرون لإلتحاد سرطان عنق الرحم ف :2009جنوب أفريقيا  .15

 2009، جنوب أفريقيا أكتوبر  والتوليد النساء مراضالدولى أل

هل ينجح العالج التحفظى لحاالت ما قبل اإلكالمبسيا الشديدة ؟ بحث مقدم إلى  الكونجرس  :2008باريس  .16

 (2008نوفمبر  30-27والعقم، باريس ) والتوليد النساء أمراضالعالمى عن التناقضات فى 

لماذا تموت األمهات فى الدقهلية، مصر؟ بحث تم قبوله فى اإلجتماع الثامن عشر لإلتحاد  :2006ماليزيا  .17

 2006، كوااللمبور، ماليزيا  والتوليد النساء مراضالدولى أل

م للجنة بحث مقدميدة. اإلستئصال الكلى مقارنة باإلستئصال الجزئى فى األورام الح :2006القاهرة  .18

 (5/3/2006، القاهرة )التوليد و النساء أمراض ألطباء البريطانية الزمالةلجمعية المصرية الممثلة 

اإلكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم فى الدقهلية بإستخدام الفحص البصرى و حمض  :2005القاهرة  .19

، والتوليد النساء ألطباء البريطانية الزمالةة بحث مقدم فى اإلجتماع الدولى السادس لجمعيالخليك  المخفف. 

 (2005سبتمبر  30-27القاهرة )

بحث مقدم فى الحد من وفيات األمهات فى محافظة الدقهلية: هل سيتم تخقيق الهدف؟  :2005القاهرة  .20

سبتمبر  30-27، القاهرة ) والتوليد النساء ألطباء البريطانية الزمالةاإلجتماع الدولى السادس لجمعية 

2005) 

: المسببات الفيروسية و الميكروبية. بحث ألورام التى تصيب الجهاز التناسلى األنثوىا :2003اإلسكندرية  .21

والمكتب الدولى لبراءات  والتوليد النساء مراضمقدم إلى اإلجتماع السادس والثالثين لإلتحاد الدولى أل

 2003مصر -اإلختراع، اإلسكندرية

فى عالج السيدات المصابات بالسلس البولى  إستخدام الشريط المهبلى الخالى من الشدنتيجة  :2004القاهرة  .22

مصر -المسالك، القاهرةو النساء أمراضاإلجهادى الديناميكى. بحث مقدم إلى اإلجتماع الدولى الرابع ألورام 

2004 

ى. بحث مقدم إلى اإلكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم : هل يمكننا ايجاد برنامج قوم :2004القاهرة  .23

 (2004مارس  25 -22مصر )-كونجرس عين شمس الطبى السابع والعشرين، القاهرة

و مقاومة خاليا سرطان عنق الرحم للعالج  6فيروس الورم الحليمي البشري و بروتين إى  :2000أسبانيا  .24

-23اسبانيا ) -رشلونه الفوتوديناميكى. بحث مقدم إلى المؤتمر الدولى لفيروس الورم الحليمي الثامن عشر، ب

 (2000يوليو  28

و األنكوبروتينات فى   تحديد السمات  HPV16 E6 and E7عالقة خليط بروتينات  :2000أسبانيا  .25

الخبيثة لخاليا سرطان عنق الرحم المزروعة. ملصق مقدم إلى المؤتمر الدولى لفيروس الورم الحليمي الثامن 

 (2000يوليو  28-23اسبانيا ) -عشر، برشلونه 

فيروس الورم ، خاليا اإلرتشاح المناعية، و عدوى  أنتيجينات األنسجة المتجانسة دور :2000أسبانيا  .26

الحليمي البشري فى إستجابة األورام داخل الطالئية فى منطقة الفرج للعالج الفوتوديناميكى الموضعى. 

يوليو  28-23اسبانيا ) -ملصق مقدم إلى المؤتمر الدولى لفيروس الورم الحليمي الثامن عشر، برشلونه 

2000) 

لورم الحليمي و مقاومة خاليا سرطان عنق و فيروس ا E6دور انكوبروتينات  :2000المملكة المتحدة  .27

. بحث وملصق مقدمان الى ورشة العمل الدولية لعالج الضوئي الديناميكي بحمض االمينوليفيولينيكالرحم ل

 (2000أبريل  16-14، ليدز، المملكة المتحدة ) لعالج الضوئي الديناميكي بحمض االمينوليفيولينيكالثالثة ل
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 في المملكة المتحدة:المقدمة العروض العلمية األبحاث و 

، مارتن السعيد عبدالهادى ألورام التى تصيب الجهاز التناسلى األنثوى.الفوتوديناميكى فى عالج االعالج  .1

بحث مقدم إجتماع جمعية أمراض النساء و التوليد )الشمالية( ، مستشفى بيرث  هيرتش، و هنرى كيتشنر

 (2001مايو  18العام )

، خاليا اإلرتشاح المناعية، وعدوى فيروس الورم الحليمي البشري فى األنسجة المتجانسةأنتيجينات  دور .2

، مارتن هيرتش، ماجى دوجان كين، السعيد عبدالهادى .إستجابة األورام داخل الطالئية فى منطقة الفرج

ع بحث مقدم فى إجتما بيتر ستيرن، جيمس موور، جيرالد كوربت، هنرى كيتشنر، و إيان هامبسون.

 (1999أكتوبر  30اإلستشاريين ، منطقة اليك، )

، خاليا اإلرتشاح المناعية، و عدوى فيروس الورم الحليمي البشري فى أنتيجينات األنسجة المتجانسة دور .3

، مارتن هيرتش، ماجى دوجان كين، السعيد عبدالهادى .إستجابة األورام داخل الطالئية فى منطقة الفرج

بحث مقدم فى إجتماع مسابقة  جيرالد كوربت، هنرى كيتشنر، و إيان هامبسون.بيتر ستيرن، جيمس موور، 

المجلة البريطانية  وتم نشر المستخلص الخاص بها فى (1999ديسمبر  15،16بلير بيل لألبحاث، لندن )

 808( ، ص: 107؛ عدد)2000ألمراض النساء والتوليد 

 :العروض العلمية في مصر 

فى المنصورة : سبب مثير للقلق. بحث مقدم فى المؤتمر السنوى   القيصريةمعدالت و مؤشرات الوالدة  .1

 (2012/ 13-12السابع عشر للجمعية المصرية للخصوبة و العقم ، ديسمبر )

وفيات األمهات فى مصر: بعض األسئلة المتعلقة؟ بحث مقدم فى اإلجتماع السنوى التاسع ميت غمر،  .2

 2004مصر -المنصورة

تقدمة: حل متحفظ أو جذرى. بحث مقدم فى األجتماع السنوى الرابع لقسم األورام، أورام المبايض الم .3

 2004مصر أبريل –المنصورة 

 2004مصر  -الغربية-العدوى الفيروسية أثناء الحمل. بحث مقدم فى اإلجتماع السنوى ، المحلة الكبرى .4

-يقات الطب التناسلى"، القاهرةانقطاع الطمث والجنس. بحث مقدم فى اإلجتماع السنوى العاشر ألحدث تطب .5

 (2004سبتمبر  5-3مصر )

الهرمونات والسرطان، كثير من التوقعات، القليل من األدلة. بحث مقدم فى اإلجتماع السنوى التاسع ألحدث  .6

 (2004نوفمبر  26مصر )-تطبيقات الطب التناسلى، األسكندرية

مقدم فى اإلجتماع السنوى األول لمؤتمر  أمراض القلب والحمل فى المنصورة:  تجربة سنة واحدة. بحث .7

 2005مصر يناير -فترة الوالدة، القاهرة

 8-6) جامعة المنصورة  –المقاييس الدولية للتعليم الطبى. بحث مقدم إلى المؤتمر السنوى لكلية الطب  .8

 (2005مارس 

جامعة  –الج األورام عالج األورام الخبيثة أثناء الحمل. بحث مقدم إلى المؤتمر السنوى للطب النووى وع .9

 (2005أبريل  26المنصورة )
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عالج األورام داخل الطالئية فى عنق الرحم. بحث مقدم إلى المؤتمر السنوى للجمعية اإلكلينيكية ألطباء  .10

 (2005أبريل  28أمراض النساء والتوليد، المنصورة )

بحث مقدم إلى المؤتمر السنوى اإلكتشاف المبكر لألورام الخبيثة عند اإلناث: دور طبيب أمراض النساء.  .11

 (2005يونيو  28جامعة المنصورة ) –لقسم أمراض النساء والتوليد 

لجمعية م للجنة المصرية الممثلة بحث مقدالتطبيقات الحديثة فى عالج متالزمة المبيض المتعدد التكيسات.  .12

 (2006فبراير  23، المنصورة)والتوليد النساء أمراض ألطباء البريطانية الزمالة

 -بحث مقدم إلى المؤتمر السنوى السابع لقسم أمراض النساء والتوليد؟ لماذا تموت األمهات فى الدقهلية .13

 (2006أبريل  20جامعة اإلسكندرية ) -( ومؤتمر قسم أمراض النساء و التوليد31/3/2006جامعة القاهرة )

تمر السنوى للجمعية اإلكلينيكية نزيف ما بعد إنقطاع الطمث: طريقة متدرجة للعالج. بحث مقدم إلى المؤ .14

 (2006أبريل  27ألطباء أمراض النساء والتوليد، المنصورة )

نوعية الرعاية للمريضات المصابات بسرطان المبيض المتقدم. بحث مقدم لإلجتماع السنوى الدولى الحادى  .15

 (8/12/2006مصر)-عشر لمراكز العقم المصرية، اإلسكندرية

مقابل اإلستئصال الجزئى. بحث مقدم إلى اإلجتماع السنوى لقسم أمراض النساء و اإلستئصال الكلى للرحم  .16

 2007جامعة المنصورة فبراير  -التوليد

 2007أبريل -جامعة المنصورة  -تقييم طالب الطب. بحث مقدم إلى اإلجتماع السنوى لكلية الطب .17

م إلى اإلجتماع السنوى لجمعية أمراض النواحى النفسية فى أنواع سرطان المتعلقة بأمراض النساء. بحث مقد .18

 2007دمياط ، مايو  –النساء والتوليد 

بحث مقدم فى اإلجتماع السنوى  للجمعية المصرية لسرطان اإلستئصال الجذرى للرحم فى المنصورة.  .19

 2007أمراض النساء ، القاهرة يونيو 

لة. بحث مقدم فى اإلجتماع السنوى عالج أعراض انقطاع الطمث بإستخدام أربعة أنظمة من الهرمونات البدي .20

 (2007سبتمبر  9-6مصر) –الثانى عشر للجمعية المصرية للخصوبة والعقم، القاهرة 

–أالم الحوض المزمنة: خيارات العالج. بحث مقدم فى اإلجتماع السنوى لجمعية أمراض النساء والتوليد  .21

 (2008دمياط )مايو 

لدروس المستفادة من الدراسة خالل ثالث سنوات عن وفيات الرعاية دون المستوى فى حاالت الوالدة: ا .22

جامعة المنصورة يوليو  -األمهات فى الدقهلية. مقدم إلى اإلجتماع السنوى لقسم أمراض النساء والتوليد

2008  

 الزمالةلجمعية فى عنق الرحم: تقرير حالة. بحث مقدم للجنة المصرية الممثلة  الخبيث ونالورم المل .23

 (2008أغسطس  31) ، القاهرةالتوليد و النساء أمراض ألطباء البريطانية

بحث مقدم فى اإلجتماع السنوى  الثالث للجمعية المصرية ماهى مسببات أورام عنق الرحم فى مصر؟  .24

 (2008نوفمبر  17لسرطان أمراض النساء ، القاهرة )

جلس األوروبى لإلنعاش )العناية . بحث مقدم إلى اإلجتماع السنوى للمبالرحـم سرطانيةاألورام المسببات  .25

 (2009فبراير  26الفائقة( التابع للكلية الملكية ألطباء أمراض النساء والتوليد، المنصورة )
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أورام المبايض عند المراهقات. بحث مقدم إلى اإلجتماع السنوى للجمعية اإلكلينيكية ألطباء أمراض النساء  .26

 (2009أبريل  29) والتوليد

تكيسات المبايض عندالنساء فى فترة انقطاع الطمث. بحث مقدم إلى اإلجتماع السنوى لجمعية أطباء أمراض  .27

 (2009مايو  7) دمياط–النساء و التوليد 

بحث مقدم إلى األجتماع السنوى للجمعية المصرية اإلكتشاف المبكرألورام الجهاز التناسلى السفلى.  .28

 (2009يونيو  11للسرطان )

فظ الخصوبة للمراهقات المصابات بأورام المبايض. بحث مقدم فى المؤتمر الدولى السنوى الرابع عمليات ح .29

 (2009)سبتمبر  عشر للجمعية المصرية للخصوبة و العقم

جامعة  -كلية الطب  -الجوانب المناعية فى حاالت فشل اإلنجاب. مقدم فى اإلجتماع الشهرى لقسم المناعة .30

 (2010المنصورة )مارس 

جامعة -كلية الطب-صابة باألنفلوانزا الموسمية أثناء الحمل. مقدم فى المؤتمر السنوى لقسم الفسيولوجيااإل .31

 (2010المنصورة )ابريل 

أمراض النساء علم األورام عند النساء فى المنصورة : األمال و العقبات. مقدم فى اإلجتماع السنوى لقسم  .32

 (2010أبريل  21،22جامعة المنصورة ) -كلية الطب  -والتوليد 

التعليم الطبى القائم على المشكالت مقارنة بالتعليم الطبى القائم على الموضوع: أين الدليل؟ بحث مقدم فى  .33

 (2010نوفمبر  6) -جامعة المنصورة  -المؤتمر السنوى لكلية الطب

لكية ألطباء أمراض إستخدامات المنظار فى حاالت األورام عند النساء. بحث مقدم للجنة الممثلة للكلية الم .34

مارس  31) النساء والتوليد فى اإلجتماع السنوى لجمعية بورسعيد ألطباء أمراض النساء و التوليد، بورسعيد

2011) 

النزيف المستمر للسيدات بعد إنقطاع الطمث: كيفية العالج؟ بحث مقدم فى اإلجتماع السنوى للجمعية  .35

 (2011أبريل  7لمنصورة)اإلكلينيكية ألطباء أمراض النساء والتوليد، ا

المبيض فى سن البلوغ. بحث تم قبوله للعرض المباشر فى اإلجتماع السنوى لجمعية دمياط ألطباء ورام أ .36

 (2011أمراض النساء والتوليد )مايو 

التطبيقات الحديثة فى عالج سرطان بطانة الرحم. بحث مقدم فى اإلجتماع السنوى لجمعية دمياط ألطباء  .37

 (2012التوليد )مايو أمراض النساء و

النزيف عند السيدات فى مرحلة إنقطاع الطمث:  انتشار المرض و فرص المخاطر. بحث مقدم فى اإلجتماع  .38

 (2013أبريل  18) السنوى للجمعية اإلكلينيكية ألطباء أمراض النساء و التوليد، المنصورة

 

جراحات حفظ الخصوبة للسيدات صغيرات السن اللواتى يعانين أورام الجهاز التناسلى. بحث مقدم لإلجتماع  .39

 (2014مايو  8دمياط  ) –السنوى لجمعية أمراض النساء والتوليد 

المحلة  –اإلكتشاف المبكر لسرطان المبيض. بحث مقدم لإلجتماع السنوى لقسم أمراض النساء والتوليد  .40

 (2014مايو  15) الكبرى
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بحث مقدم فى اإلجتماع السنوي لقسم أمراض النساء والتوليد،  .مانشسترللتعليم الطبى -برنامج المنصورة .41

 (2014مايو  22-21جامعة عين شمس، القاهرة )

 حضــــور ورش العمـــــل: 

 2018-2015مشارك ومنظم لورش العمل التي ينظمها القطاع الطبي في الجامعات المصرية  .1

القائم على الدليل: ورشة عمل استمرت لمدة خمسة أيام قام بتنظيمها المجلس األعلى للجامعات الطب  .2

 (2005فبراير  10-5) مصر-باإلشتراك مع مشروع تحسين التابع لمشروع المعونة األمريكية ، القاهرة

 9-7لكهربية، جالسكو )الكونجرس البريطانى الثالثون ألمراض النساء والتوليد واللجنة الدولية للتكنولوجيا ا .3

 (2004يوليو 

تم تنظيمه عن طريق  .مشروع تطوير القوة العاملة فى مجال الصحة: ورشة عمل عن مهارات التعليم .4

مارس  24-14مصر ) –برنامج جونز هوبكنز للتعليم الدولى فى مجال امراض النساء والتوليد، اإلسكندرية 

2004) 

تم  .صحة: مركز تطوير تعليم العاملين فى ورشة عمل التطويرشروع تطوير القوة العاملة فى مجال الم .5

 –تنظيمه عن طريق برنامج جونز هوبكنز للتعليم الدولى فى مجال امراض النساء و التوليد، اإلسكندرية 

 (2004يونيو  10-5مصر )

السياسات،  قام بتنظيمها المجلس األعلى للجامعات لصناع. ورشة عمل عن المعايير الدولية للتعليم الطبى .6

 (2004نوفمبر  26اإلسكندرية ) -فندق هيلتون

 (2000أبريل  16-14، ليدز، المملكة المتحدة )لعالج الضوئي الديناميكي ورشة العمل الدولية الثالثة ل .7

 (1998أبريل  26-24، ليدز، المملكة المتحدة )لعالج الضوئي الديناميكي ورشة العمل الدولية الثانية ل .8

 املنشورة:الكتب العلمية 

جامعة  -كلية الطب –كتاب أمراض النساء بواسطة السادة أعضاء هيئة التدريس لقسم أمراض النساء والتوليد  .1

األورام عند النساء، علم وظائف األعضاء من سن البلوغ إلى انقطاع الطمث،  فصول: 3تحرير   .المنصورة

 و اضطرابات الحيض.

جامعة  -كلية الطب  –التدريس لقسم أمراض النساء والتوليد  كتاب التوليد بواسطة السادة أعضاء هيئة .2

اضطراب انقباضات الرحم أثناء الوالده، حث الوالدة واإلجهاض، والنفاس فصول:  3تحرير المنصورة:  

 الطبيعى والغير طبيعى.

 
 

 :املنشـــورة ةــاث العلميــاألحب
 ومتاحة على اإلنترنت األبحاث المنشورة في مجالت عالمية: 
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هل يمكن تحسين اداء اختبار حمض الخليك المخفف في االكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم في  .1

 65صفحة  15العدد  2017لة االورام النسائية الهندية المجتمعات محدودة المصادر. مج

( 3) 12العدد  2015العالج التحفظي لمرض تغدد الرحم باستخدام منظار البطن. مجلة النساء للجراحة  .2

  139صفحة 

  زيادة معدل الوالدة القيصرية في مستشفي المنصورة الجامعي: سبب لالنزعاج. مجلة النساء والتوليد  .3

  146صفحة  3العدد 2013

العوامل التنبؤية لسرطان المبيض فى سن الطفولة : خبرة خمس سنوات.  رشا العشرى، رضا حميده، ٍ   .4

-181( ص: 3، عدد )10؛ مج 2013مجلة األورام واألدوية التجريبية    .السعيد عبدالهادىوحسام جوده،  

188 

إذابة جلطات الشرايين التاجية كعالج الجلطة الرئوية المنتشرة أثناء الحمل.   محمد محمد توفيق، محمد  .5

( 2)، عدد 22؛ مج  2013المجلة الدولية للتخدير للتوليد   .السعيد عبدالهادىطمان، عبدالعزيز مطاوع، و

 .152-149ص:

هل يحسن استخدام عقار الجيستاجين طويل المدى كدواء مساعد من   نتيجة استئصال الغشاء المبطن لجدار  .6

السعيد طارق شقير، محمد ابراهيم، و. عند النساء اللواتى يعانين من كثافة النزيف الحيضى؟ الرحم

 226-222( ص: 2(،عدد)20مارس؛ مج ) 2013مجلة المناظير فى أمراض النساء  .عبدالهادى

السعيد والريدومايوساركوما فى الجهاز التناسلى األنثوى : خبرة خمس سنوات. رضا حميده، حسام جوده،   .7

 137-135( ص: 2(، عدد)10؛ مج )2013مجلة األورام و األدوية التجريبية . ، ورشا العشرىعبدالهادى

، رضا السعيد عبدالهادى رض للعالج الكيميائى.اإلصابة بالسرطان أثناء الحمل : تأثر األجنة بعد التع .8

 أرشيف أمراض النساء و التوليد .حميده، أنس جمال، مها الزعفرانى، ايمان طوسون، ومحمد عطيه البيومى

 286-283ص:  (2(، عدد )286أغسطس؛ مج) 2012

، السعيد عبدالهادى عمليات حفظ الخصوبة فى حاالت أورام المبايض عند األطفال وفى بداية سن البلوغ. .9

 (24يونيو، عدد ) 2012 أرشيف أمراض النساء و التوليد .رضا حميده، وماجد الشامى

، محمد السعيد عبدالهادى هل ينجح العالج التحفظى لحاالت ما قبل اإلكالمبسيا الشديدة قبل نضوج الجنين؟ .10

يوليو؛  2010 ساء و التوليدأرشيف أمراض الن  .فوزى، محمد النجيرى، محمد نزار، أ رجب، وعادل هالل

 27-23ص:  (1(، عدد )282مج )

السعيد ، عادل هالل كى بطانة الرحم بإستخدام بالونة قسطرة فولى :طريقة فعالة فى األماكن قليلة الدخل. .11

 2011 أرشيف أمراض النساء و التوليد .، عبدالمجيد مشالى، محمد الشافعى، ولطفى شريفعبدالهادى

 675-671( ص: 3دد )(، ع284سبتمبر؛ مج)

استخدام الميزوبرستول المهبلي لحث اإلجهاض أثناء الفترة الوسطى عند النساء اللواتى سبق لهن الوالدة  .12

ألمراض النساء والتوليد  المجلة الدولية .السعيد عبدالهادىمحمد فوزى، و القيصرية ثالث مرات أو أكثر.

 52-50( ص: 1(، عدد )110يوليو؛ مج) 2010

استئصال الغدد  عند إختيار المريضات قبل53مسبقة عن تعاظم الجين المسرطن الطفرى بى دراسة  .13

 اللمفاوية بالحوض واللواتى يعانين من سرطان بطانة الرحم من الدرجة األولى: دراسة مقارنة عشوائية.

، ومحمد  ، كمال أنوار، ناديه ندا، لطفى شريفالسعيد عبدالهادىعماد فيالة، رضا حميده، أنس جمال، 

 622-617ص:  (3(،  عدد )283مارس ؛ مج) 2011أرشيف أمراض النساء و التوليد  .توفيق سيد أحمد
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مقارنة بين ربط الشريان الرحمى  والحزام الضاغط  لتقليل فقدان الدم أثناء استئصال الورم الليفى  دراسة .14

اعى، ماجد الشامى، رأفت ، إحسان رفالسعيد عبدالهادىعادل سعد هالل،  .الرحمى عن طريق البطن

( 3عدد )  (،108مارس؛ مج) 2010ألمراض النساء والتوليد  المجلة الدولية .عبدالفتاح، وعبدالمجيد مشالى

 235-233ص: 

الورم متعدد الفجوات داخل الرحم، نوع غير مألوف من األورام  الخبيثة فى األنسجة اللحامية للرحم: تقرير  .15

 2008أرشيف أمراض النساء و التوليد  .، ومصطفى الزيات عبدالهادى السعيدرضا عبدالهادى،  .حالة

 187-185ص:  (2(،  عدد )277فبراير ؛ مج)

، عبدالمجيد مشالى، لطفى شريف، مصطفى السعيد عبدالهادى .لماذا تموت األمهات فى الدقهلية، مصر؟ .16

 2007النساء والتوليد مجلة أبحاث أمراض  .حسن، عالء الجوهرى، محمد كامل فرج، وفؤاد الخريبى

 285-281ص:  (3(،  عدد )33يونيو؛ مج)

السعيد  إكتشاف سرطان عنق الرحم فى مصر بإستخدام الفحص البصرى وحمض الخليك المخفف. .17

 المجلة الدولية .، محمد إمام، عالء الجوهرى، مصطفى حسن، محمد كامل فرج، ومحمد ابوالخيرعبدالهادى

 122-118( ص: 2عدد )  (،93مايو؛ مج) 2006ألمراض النساء و التوليد 

، ماجد السعيد عبدالهادى وفيات األمهات و األجنه نتيجة الحمل عند السيدات المصابات أمراض القلب. .18

ألمراض النساء  المجلة الدولية .الشامى، عبدالعزيز الرفاعى، حسام جوده، أيمن عبدالصمد، وشريف موسى

 25-21( ص: 1(، عدد )90يوليو؛ مج) 2005و التوليد 

إستخدام الشريط المهبلى غير المشدود فى عالج السلس البولى عند النساء بسبب جراحة فاشلة سابقة  نتيجة .19

؛  2005أمراض النساء والتوليد مجلة أبحاث  جلين قسطنطين.، والسعيد عبدالهادى .او قصور فى التحكم

 42-38ص:  ( 1،  عدد )(31مج)

العوامل المناعية والفيروسية المتعلقة بإستجابة األورام داخل الطالئية فى منطقة الفرج للعالج  .20

، مارتن هيرتش، ماجى دوجان كين، بيتر ستيرن، جيمس السعيد عبدالهادى .الفوتوديناميكى الموضعى

( 1( ، عدد)61؛ مج) 2001ث السرطان مجلة أبحا موور، جيرالد كوربت، هنرى كيتشنر، وإيان هامبسون.

 196-192ص: 

السعيد . بمقاومة العالج اإلشعاعى فى حاالت سرطان عنق الرحم  HPV16 E6 and E7عالقة بروتينات  .21

مجلة اتحاد الجمعيات األمريكية  ، لين هامبسون، جيمس موور، هنرى كيتشنر،  وإيان هامبسون.عبدالهادى

 1447-1445( ص: 8(، عدد)15؛ مج) 2001 لعلماء األحياء التجريبية

السعيد ستيرن ب ل، براون م، هنرى كيتشنر، إيان هامبسون،  .المناعة للفيروسات واستراتيجيات التطعيم .22

 66-57( ص: 19؛ مج )2000مجلة علم الفيروسات اإلكلينيكى  .، وجيمس موورعبدالهادى

 :األبحاث المنشورة في مجالت إقليمية ومحلية 

، السعيد عبدالهادىإرتفاع معدالت الوالدة القيصرية فى مستشفيات جامعة المنصورة : سبب مثير للقلق.  .1

عادل هالل، إحسان رفاعى، أسامه ورده، حسام جوده، ومحمد فوزى. مجلة الجمعية المصرية ألمراض 

 702-699(،  ص: 2، عدد )38؛ مج 2012النساء و التوليد 

، رضا السعيد عبدالهادىبإستخدام أربعة أنظمة من الهرمونات البديلة. عالج أعراض انقطاع الطمث  .2

عبدالهادى، أنس جمال، هند شلبى، حسام جوده، ومحمد فوزى. مجلة الجمعية المصرية ألمراض النساء 

 666 -663(، ص: 1، عدد )38؛ مج 2012والتوليد 
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دراسة مقارنة : ورم الليفى بإستخدام المنظارالصورة البيانية الدموية و متطلبات نقل الدم أثناء إستئصال ال .3

شريف عبده موسى، عمرو محمد ياسين، هاله صالح . بين األوكسيتوسين وضخ حمض الترانيكساميك

 .2012. المجلة المصرية للتخدير السعيد عبدالهادىالحضرى، إيهاب السيد صادق، و

 السعيدى متى سيستمر منحنى التعلم؟. دور االستئصال الجذري الجراحي لسرطان عنق الرحم و الفرج: إل .4

، رضا عبدالهادى، أنس جمال، ولطفى شريف. مجلة الجمعية المصرية ألمراض النساء والتوليد عبدالهادى

 592-589( ص: 1، عدد)37؛ مج 2011

إستخدام عامل واحد من الكاربوبالتين مقارنة بإستخدام مزيج من العالج الكيميائى فى عالج سرطان  .5

. السعيد عبدالهادىالمتقدم : تجربة مركز مصرى. محمد داوود، أمل حليم، عصام الشربينى، والمبيض 

 27-21( ص: 8، عدد )2؛ مج 2007المجلة الطبية العربية 

اإلستئصال الكامل والغير كامل للرحم: الممارسة والمواقف المسبقة ألطباء أمراض النساء فى المنصورة.  .6

داوود، ودعاء شرف الدين. مجلة الجمعية المصرية ألمراض النساء والتوليد ، محمد السعيد عبدالهادى

 252-243،  ص: 33؛ مج 2007

، محمد داوود، أمل حليم، ومحمد السعيد عبدالهادى نوعية الرعاية للمريضات المصابات بسرطان المبيض. .7

 373-369( ص: 2، عدد)75؛ مج 2007المجلة الطبية لجامعة القاهرة  .سعد

ام عقار باكليتاكسيل باإلضافة لعقار كاربوبالتين فى عالج سرطان المبيض المتكرر عند النساء ذوات إستخد .8

. المجلة الطبية السعيد عبدالهادىايمان عوض، أحمد الدميرى، تيفين ابوطوق، و الحساسية لعنصر البالتين.

 181-175(  ص: 2( ، عدد)74؛ مج)200لجامعة القاهرة 

سيفوفلورين و البربوفول كطريقة للتهدئة فى جراحات اليوم الواحد لشفط البويضات عن مقارنة بين عقارى ال .9

( ، عدد 22؛ مج)2006المجلة المصرية للتخدير  .السعيد عبدالهادىشريف عبده موسى، و طريق المهبل.

  105-100( ص: 2)

مجلة الجمعية المصرية  .ادىالسعيد عبداله فى أورام عنق الرحم. القيمة التنبؤية لكثافة األوعية الدموية .10

 462-454ص:  ( 32؛ مج) 2006ألمراض النساء والتوليد 

الصوتية عن طريق المهبل عند النساء ما  تقييم األكياس المبيضية وحيدة التجويف باستخدام الموجات فوق .11

فت ، رأالسعيد عبدالهادىمحمد السعيد غانم،  عينة خلوية و محلول اإلسترادول. قبل انقطاع الطمث

المجلة المصرية للخصوبة والعقم  عبدالفتاح، كمال أنوار، محمد نزار، إقبال ابوهاشم، وأحمد جبريل.

 40-35( ص: 10؛ مج)2006

تحسين الدور التشخيصى للموجات فوق الصوتية عن طريق المهبل فى تقييم آالم الحوض المزمنة عند  .12

المجلة المصرية للخصوبة والعقم  وعبدالفتاح عالم.، حامد يوسف، السعيد عبدالهادىحاتم ابوهاشم،  النساء.

 62-53( ص: 10؛ مج)2006

، حامد يوسف، أسامه ورده، السعيد عبدالهادىماجد الشامى،  وظيفة الغدة الدرقية فى حاالت تسمم الحمل. .13

 ( 10؛ مج) 2006مجلة الجمعية المصرية ألمراض النساء والتوليد  عبدالفتاح عالم، وفجر بكر الشحات.

 511-506ص: 

دراسة انتشار عدوى التكسوبالزما بين السيدات الحوامل فى مستشفيات جامعة المنصورة. ماجد الشامى،  .14

مجلة  ، عبدالفتاح عالم، محمد التوتنجى، و باسم الديك.السعيد عبدالهادىأسامه ورده، حامد يوسف، 

 1029-1020( ص: 30؛ مج) 2004الجمعية المصرية ألمراض النساء و التوليد 
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، السعيد عبدالهادىإستخدام العالج الضوئى فى األمراض ماقبل النافذه فى امراض الجهاز التناسلى السفلى.  .15

 12-4(، ص: 1؛ عدد)2002هامبسون إين، ومحمود طاهر. المجلة السعودية ألمراض النساء والتوليد 

 

 ز:ـــــــــــاألبحاث الحاصلة على جوائ 

إكتشاف سرطان عنق الرحم  :2006ألمراض النساء والتوليد عن عام  الدولية جائزة أفضل بحث للمجلة .1

، محمد إمام، عالء السعيد عبدالهادى فى مصر بإستخدام الفحص البصرى و حمض الخليك المخفف.

ألمراض النساء والتوليد  المجلة الدولية .الجوهرى، مصطفى حسن، محمد كامل فرج، ومحمد ابوالخير

 122-118( ص: 2عدد )  (،93مايو؛ مج) 2006

 :2000أسبانيا -جائزة أفضل بحث بالمؤتمر الدولى لفيروس الورم الحليمي الثامن عشر، برشلونه  .2
 و مقاومة خاليا سرطان عنق الرحم للعالج الفوتوديناميكى. 6فيروس الورم الحليمي البشري و بروتين إى 

جنيه(:  5000) للجمعية المصرية للخصوبة والعقمالدولى الرابع عشر  المركز الثاني في المؤتمرجائزة  .3

عمليات حفظ الخصوبة للمراهقات المصابات بأورام المبايض. بحث مقدم فى المؤتمر الدولى السنوى الرابع 

  (2009)سبتمبر  عشر للجمعية المصرية للخصوبة والعقم

 من ميكن الرجوع إليهم:
 

 :من داخل مصر 

 األستاذ الدكتور ناصر سامح اللقانى  .1
 جامعة المنصورة -كلية الطب   -أستاذ و رئيس قسم أمراض النساء والتوليد 

 

 حسني خالداألستاذ الدكتور  .2
 وزير التعليم العالي االسبق ورئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس االعلي للجامعات المصرية

 

 األستاذة الدكتورة فرحة الشناوى .3
أستاذ الباثولوجبا اإلكلينيكية، عميد كلية طب المنصورة سابقا، نائب رئيس جامعة المنصورة  لشئون 

 مصر –المنصورة  -الدراسات العليا و البحوث سابقا 

 

 :من خارج مصر 

 األستاذ الدكتور إيان هامبسون  .4
 المملكة المتحدة   -مانشستر  –أستاذ فيروسات أورام أمراض النساء ، مستشفى سانت مارى 

  دوجالس كورفيلداألستاذ الدكتور  .5
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