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(  عامل نمو المشيمة:  المصل القابل للذوبان في مصل الدم1-تقييم التيروزين كينازsflt-1:PIGF استاذ مساعد ) في
حاالت مقدمات االرتعاج الوخيمة وتسمم الحمل وارتباطهما بمصائر الجنين واالم
Evaluation of serum soluble fms-like tyrosine kinase-1 : placental growth
factor (sflt-1:PIGF ratio) in cases of severe pre-eclampsia and eclampsia and
their correlation to fetal and maternal outcome
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معدل االنتشار المصري و العوامل المؤديه لالصابه بإاللتهاب الكبدي فيروس ب و ج و ه
 بين النساء الحوامل المصرياتHBV, HCV and HEV
Seroprevalence and risk factors of HBV, HCV andHEV among the Egyptian
pregnant females
 دراسه حاله, ورم غدي عضلي حليمي تحت البريتوني ضخم
A huge pedunculated polypoidal subserous adenomyoma, case report
دراسة انتشار خاليا عنق الرحم غير الطبيعية في مريضات مستشفي الشاطبي الجامعي

Study of prevelance of abnormal cervical cytology in El -Shatby University
Maternity Hospital Patients
دراسة مقارنة بين الفحص الخلوي والعينة التقليدية للقبة اليمني من الحجاب الحاجز في الكشف عن تأثرها في
حاالت سرطان المبيض المتقدم

Comparative Study between cytological examination and traditional Biopsy
in detection of right diaphragmatic copula affection in cases of advanced
ovarian cancer
تاثير مقاومة االنسولين علي استجابة المبيض الي االيتروزول المتزايد بين مرضي تكيس المبيضين
Impact of insulin resistance on ovarian response to letrazole step up protocol
among PCO patients
مقارنة طريقتين لعالج انيميا نقص الحديد مع الحمل
Comparing two modalities in treating Iron deficiency Anemia with pregnancy

مقارنة اربع طرق للتقييم الجنيني وتأثيرهم علي نتائج الفترة المحيطة بالوالدة في حاالت التأخر الجنيني
الرحمي الغير متماثل
Comparing four modalities of fetal assessment and their impact on perinatal
outcome in cases of asymmetrical IUGR
 Lower Midline Versus Pfannenstiel Incision in Pelvic Lymphadenectomy in
Endometrial Cancer
شق خط الوسط مقابل شق الفانينستيل في استئصال العقد اللمفية
الحوضية في سرطان بطانة الرحم
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 missed abortion is a common problem, thrombophilia is a common cause of
missed abortion either recurrent or not
 والتخثر هو سبب شائع لإلجهاض، اإلجهاض المنسي هو مشكلة شائعة
المنسي سواء المتكرر أو ال

 Maternal tetrahydrofolate reductase gene mutation in patients with missed
abortion

 عالمة تشخيصية بالموجات فوق الصوتية للرحم ذو بطانه الرحم المهاجره:عالمة األذن
 تقييم دور حمض الترانيكسامك في منع وعالج نزيف مابعد الوالدة-1
Evaluation the role of tranexamic acid for prevention and
treatment of postpartum hemorrhage
 المقارنة بين القسطرة الفولي مع االوكيتوسين واالوكسيتوسين للحق علي-2
الوالدة بعد انفجار الغشاء
Comparison

between

foley

catheterplus

oxytocin

andoxytocin for induction of labour after membrane rupture

 دور المنظار الرحمي في تقدير االلم والنزيف مع جهاز منع الحمل داخل الرحم-3
Role of office hysteroscopy in assessment of pain and bleeding with
intrauterine contraceptive device
استخراج االورام الليفية اثناء عملية المنظار البطني عن طريق فتحة الصرة اول جرح صغير اسفل البطن
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Extraction of myomas using manual morcellation during laparoscopic
myomectomy through transumbilical route versus low transverse
minilaparotomy incision
تأثير مخزون المبيض بعد الغلق المؤقت للشريان الرحمي وشريان المبيض اثناء عملية استئصال
االورام الليفية بالمنظار

Ovarian reserve changes following temporary uterine artery occlusion and in
fundibulopelvic vessels occlusion during laparoscopic myomectomy
تفتيت االورام الليفية بعد استئصالها بالمنظار داخل كيس الراديفاك الستخراجها

Manual morcellation of fibroids in an alternative bag (radivak) for
extraction of myomas during laparoscopic myomectomy
مقارنة بين رفع الرحم عن طريق المنظار فقط او عن طريق رفع الرحم عن طريق المنظار بمساعدة الجراحة
المهبلية

Comparison of total laparoscopic sacrocolpopexy vs vaginal assisted
laparoscopic sacrocolpopexy in cases of uterine prolapsed. (randomized
control study)
 طبقات خالل عملية استئصال االورام الليفية3 المقارنة بين غلق جرح االورام الليفية عن طريق طبقتين أو
بالمنظار عن طريق سونار الحوض بعد العملية

Short term comparison between closure of the myoma bed in 2 layers versus
3 layers during laparoscopic myomectomy by postoperative pelvic
ultrasound
هل أهبة التخثر الوراثية لها دور في العقم الغير مبرر
Do inherited thrombophilias have a role in unexplained infertility ?

استاذ مساعد
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Sonographic cervical canal length and /or a Bishop Score assessment as a
predictor for successful induction labor
تثبيت الرحم المهبلي في عالج سقوط الرحم من الدرجة الثانية

Vaginal sacrospinous hystropexy in treatment of second degree uterine
prolapse
التشخيص الخلوي لسرطان المبيض اثناء العملية
Intraoperative cytological diagnosis of ovarian cancer
مقارنه عشوائيه بين معدالت الحمل التلقائي بعد عمل اشعه بالصبغه و اشعه بالقسطره تحت ضغط عالي
Spontaneous pregnancy rate after hysterosalpingography (HSG) versus saline
infusion sonogram done under high pressure (SIStreat)
Sonographic cervical canal length and/or a Bishop Score assessment as a predictor
for successful induction of labor
 أو مقياس بيشوب في تقييم عنق الرحم كمؤشر لنجاح بدء/قياس طول عنق الرحم بالموجات فوق الصوتية و
الوالدة
The study of correlation between factor V liedn and methelen tetrahydrofolate
reductase enzyme gene mutation in primigravida with missed abortion in late first
trimester

دراسة عالقةعامل ليدن الخامس وانزيم االخت ال الجيني لمثيلين تتراهيدروفوليات باالجهاض في
اواخر الشهور االولي لحمل السيدات البكريات

Provides perspective of socio-cultural and health service challenges related to
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postpartum family planning in Alexandria, Egypt
وجهات نظر مقدمي الخدمات للتحدياتاالجتماعية والثقافية والصحية المرتبطة بتنظيم االسرة في فترة مابعد الوالدة في
 مصر، اسكندرية

ICSI outcome in high BMI women does it differ?
Prothrombin, factor V lieden, and Methylene Tetrahydrofolate Reductase
genes, polymorphisms as risk factors of preeclampsia in Alexandria, Egypt
Improving the pregnancy rates in women with recurrent ICSI failure by
adding endometrial scratching to diagnostic hysteroscopy
زيادة معدالت الحمل في حاالت تكرار فشل الحقن المجهري باضافة تجريح بطانة الرحم لحاالت منظار الرحم
التشخيصي
Accuracy of three dimensional pulsed Doppler ultrasound in predicting
pregnancy outcome during in vitro fertilization cycles
تقييم دور الموجات الثالثية االبعاد والدوبلر الملون في توقع حدوث حمل في حاالت الحقن المجهري

Clinical and Sonographic prediction of associated deep infiterating
endometriosis before surgery for endometrioma
توقع وجود االندغام الغدي المعيب اكلينيكيا وبالموجات فوق الصوتية
قبل العمليات الجراحية الكياس المبيض الدموية

Accuracy of three-Dimensional Saline infusion Sonohysterography
compared to magnetic resonance imaging in the differential diagnosis of
septate , biconuate, and arcuate uteri
تقييم دقة الموجات الثالثية االبعاد مصحوبة بحقن محلول الملح
والرنين المغناطيسي في التفرقة بين الرحم ذو حاجز والرحم ذو
القرنين

Effect of addition I-carnitine PCOS patients on the quality
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شريف صالح السيد جعفر
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of ovulation and the pregnancy rate in short and the pregnancy
rate in short and long protocol

دراسة تأثير اضافة عقار الكارنين الي بروتوكول العالج الطويل والقصير في الحقن المجهري لحاالت
تكيس المبايض
Spontaneous pregnancy rate after saline infusion sonogram done `under high استاذ مساعد
pressure (SIS treat)
معدل الحمل التلقائي بعد االشعة بالقسطرة تحت ضغط عالي
Pharmacological targeting of endometrial characteristics in endometriosis patients
االستهداف الدوائي للتغيرات الميكانيكية لخاليا بطانة الرحم في حاالت بطانة الرحم المهاجرة
هل يمكن لل ال كارنيتين ان يساعد فقيرات االستجابة لتنشيط المبيضين؟

Could L-carnitine help poor responders to ovarian stimulation?
استخدام البنسلين طويل المفعول في السيدات الحوامل ذوات تاريخ النفجار االغشيه السابق للوالدة
Long acting penicillin use in pregnant females with history of unexplained prelabor
rupture of membranes
عودة الي تخريم المبيضين ولكن لمن ؟
Back to ovarian drilling to whom?

Studying the effect of laparoscopic ovarian drilling on ovarian reserve VIA
measurement of Anti Mullerian hormone (AMH) in polycystic ovarian syndrome
(PCOS) patients
دراسة تأثير الحفر المبيضي بالمنظار علي احتياطي المبيض بقياس هرمون مضاد مولر في مرضي
متالزمة تكيس المبيضين
Increased sperm DNA fragmentation negatively affects embryo quality in a
cohort of Egyptian patients

زيادة معدالت تكثر الحمض النووي للحيوانات المنوية يؤثر سلبا علي جودة االجنة في المرضي المصريين
Effect of extended embryo culture after thawing on pregnancy rate
تأثير اطالة زرع االجنة بعد اذابتها علي نسبة الحمل
Comparative study between chromitron versus metformin as an adjuvant agent
for ovulation induction with letrazole in patients with polycystic ovary syndrome
دراسة مقارنة بين الكرميترون والميتفورمين كعامل مساعد لتحفيز التبويض بعقار الليتروزول في المرضي
المصابين بمتالزمة تكيس المبيض
.18
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تأثير غرزة عنق الرحم الوقائية علي فترة الحمل بعد عمل تخفيض لالجنة
The effect of prophylactic cerclage on the duration of pregnancy after fetal
reduction
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Sonographic cervical canal length and/or a Bishop Score assessment as a predictor for
successful induction of labor

قياس طول عنق الرحم بالموجات فوق الصوتية و /أو مقياس بيشوب في تقييم عنق الرحم كمؤشر لنجاح
بدء الوالدة
.21

نور طلعت االتربي
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طارق مختار طبوزاده

استاذ مساعد

ورم رحمي ضخم من نوعية االورام الليفية ذات الخصائص الخبيثة الغير مؤكدة مصحوبا بتكيسات
ليمفاوية متعددة في التجويف الوراء بريتوني
Huge uterine stump (smooth-muscle tumor of uncertain malignant potential
)associated with extensive retroperitoneal lymphocystic formation
تورم ليفي منتشر بالتجويف البريتوني مع ثانويات في جدار البطن االمامي بعد عملية استئصال
تقطيعيللرحم بالمنظار الجراحي
Leiomyomatosis peritonealis disseminate (LPD)with parietal abdominal wall
implants following laparoscopic uterine morcellation
تقييم معامل الذكورة الحر وهرمون التيستوستيرون النشط في مرضي
تسمم الحمل وعالقته بدرجة حدة المرض

Free Androgen index and bioavailable testosterone in pre-eclampsia: correlation
with severity

دراسة الوظيفة الجنسية واالشباع الجنسي خالل فترة جائحة كورونا في مصر
Sexual function and satisfaction during Covid-19
pandemic in Egypt
 دراسة رصدية: العالقة بين التقسيم الطبقي العراض الفرج والكشف عن سرطان الفرج
اترابيه مستقبلية
Correlation between vulvar symptoms stratification and
vulvar cancer detection : prospective cohort
observational study
دراسة مقارنة بين استخدام الفوليك اسيد العادي وبين استخدام االل الميثيل فوالت في مرضي الطفرة
( الجينيه بجينMTHFR) الذين يعانون من اجهاض الحمل المتكرر
Comparative study between use of regular Folic Acid supplement versus use
of L-Methyl Folate in patients with Methyl Tetrahydrofolate reductase
(MTHER) gene mutation with recurrent pregnancy loss
دراسة العالقة بين اختراق الجدار العضلي للرحم وبين معدل اصابة الغدد الليمفاوية في حاالت سرطان الرحم في
مستشفي الشاطبي الجامعي
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ميرفت علي محمد السرسي

.23

احمد عبد العظيم عصمت
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Correlation between myometrial invasion and lymph node
affection in cases of endometrial carcinoma in El-Shatby
Maternity Hospital

( ابانة بتأثير انزيمCOMT ) مصاحبة لتأثير مستوي17.β.estradiol ومتضمنة الية عمل
هرمون االستروجين في امكانية احداث سرطان المبيض
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نور محمد طلعت هاشم االتربي
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Expression of Catecho –O methyl – transferase (COMT) with the contrasting
effects of 17. β.estradiol ( E2) : Implications for the mechanism of
estrogen- induced ovarian carcinogenesis

دراسة دور االكسدة في اورام المبيض
Role of oxidative stress in ovarian cancer

هل تختلف؟. نتائج الحمل خالل جاحة كورونا
Pregnancy Outcomes During Covid 19 Pandemic. DO They Differ?
قياس معلومات السلوك والممارسة الطباء النساء والتوليد فى مصر اثناء جاحة كورونا
Obstetricians” Knowledge ;Practices and Attitudes During Covid 19
Pandemic in Egypt
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احمد فوزى جالل
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نرمين محمد حفيلة
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أ1د احمد فوزي جالل

استاذ مساعد
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نرمين محمد حفيله

استاذ مساعد
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ايمان علي عبد الفتاح

استاذ مساعد

الفرق في شفاء الجلد بين استخدام القطع الحراري والمشرط في شق الجلد في العملية القيصرية
The difference in skin healing between the new of cutting diathermy and
scalpel skin incision in cesarean section
1-Birth experience during covid 19 pandemic in Egypt
خبرة الوالدة لدي السيدات خالل جائحة كورونا
2- Sheath in embryo transfer a step towards improving pregnancy rate
in ICSI cycles
نقل االجنة مع وجود قسطرة االرجاع داخل الرحم بروتوكول لتحسين نتائج الحمل في حاالت الحقن
المجهري
فحص الثلث االول للحمل المراض القلب الخلقية للجنين باستخدام الشفافية القفوية ودوبلر تدفق القناة
الوريدية
First trimester screening of fetal congenital heart diseases by the use of
nuchal translucency and ductus venosus doppler
دراسة عالقة عامل ليدن الخامس وانزيم االختزال الجيني لمثيلين تتراهيدروفوليات باالجهاض في
اواخر الشهور االولي لحمل السيدات البكريات
The detection rate of thrombophilia specifically MTHFR and factor V
Leiden mutations in late first trimester missed abortion in primigravida
الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي في الحمل علي استمرار دوبلر الشريان الرحمي الشاذ وهل هناك
فرق؟
Low molecular weight heparin in pregnancies with persistently abnormal
?uterine artery Doppler, does it make a difference
طريقة جديدة الستئصال اكياس بطانة الرحم المبيضية بالمنظار
Novel technique of laparoscopic removal of ovarian endometriotic cysts

Comparison of the screening tests for gestational DM one step and two step
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.31

methods among the pregnant women
مقارنة بين اختبارات فحص سكر الحمل ذات الخطوة الواحدة والخطوتين بين النساء الحوامل
Comparison between combined intracervical and intravaginal misopristol with
intravaginal misopristol alone in medical termination of second trimester of
pregnancy

مقارنة بين اعطاء عقار الميزوبروستول داخل المهبل وعنق الرحم واعطاؤه داخل المهبل فقط
النهاء الحمل في الثلث الثاني من الحمل
Relationship between first trimester 25-hydroxy Vit D3 level and second
trimester femur length and their effect on birth weight and length at birth
 في الثلث االول من الحمل وطول عظم الفخذ في3 هيدروكسي فيتامين د-25 العالقة بين معدل
النصف الثاني من الحمل وتأثيره علي وزن وطول الجنين عند الوالدة
 استبيان للمعلومات والفنانات لدي اطباء كليات الطب المصرية1تشويه االعضاء التناسلية االنثوية

استاذ مساعد

احمد فوزي جالل
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سوزان سمير محمد
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–احمد عبد العظيم عصمت
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Female genital mutilation in Egypt. Knowledge and concept of Egyptian
medical
الوضع الراهن للوالدة القيصرية في مصر باستخدام تقسيم روبسون
student Current CS status in Egypt using robson classification
مقارنه عشوائيه بين معدالت الحمل التلقائي بعد عمل اشعه بالصبغه و اشعه بالقسطره تحت ضغط عالي
Spontaneous pregnancy rate after hysterosalpingography (HSG) versus saline
infusion sonogram done under high pressure (SIStreat)
دراسة انتشار خاليا عنق الرحم غير الطبيعية في مريضات مستشفي الشاطبي الجامعي
Study of prevelance of abnormal cervical cytology in El -Shatby University
Maternity Hospital Patients
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دراسة مقارنة بين الفحص الخلوي والعينة التقليدية للقبة اليمني من الحجاب الحاجز في الكشف عن تأثرها في
حاالت سرطان المبيض المتقدم

Comparative Study between cytological examination and traditional Biopsy
in detection of right diaphragmatic copula affection in cases of advanced
ovarian cancer
Hypovitaminosis D in Gestational Diabetes mellitus: The impact of vitamin D status
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نرمين محمد حفيله
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on insulin resistance, parathyroid hormone, and perinatal outcome

 تأثير مستوي فيتامين د على مقاومة األنسولين وهرمون:نقص فيتامين د في مرض الحمل السكري
الغدة جارالدرقية وتأثيره علي األم و الجنين
Impact of intravenous infusion of labetalol combined with magnesium sulphate
versus hydralazine combined with magnesium sulphate on fetomaternal
hemodynamic in severe preeclampsia
تاثير الحقن الوريدي المستمر لعقارالالبيتالول باالضافه إلى سلفات المغنيسيوم مقابل عقار الهيدراالزين باالضافه
.إلى سلفات المغنيسيوم علي الديناميكا الوعائية الدموية لالم و الجنين في حاالت تسمم الحمل الشديده
فحص الثلث االول للحمل المراض القلب الخلقية للجنين باستخدام الشفافية القفوية ودوبلر تدفق القناة
الوريدية
First trimester screening of fetal congenital heart diseases by the use of
nuchal translucency and ductus venosus doppler
دراسة عالقة عامل ليدن الخامس وانزيم االختزال الجيني لمثيلين تتراهيدروفوليات باالجهاض في
اواخر الشهور االولي لحمل السيدات البكريات
The detection rate of thrombophilia specifically MTHFR and factor V Leiden mutations
in late first trimester missed abortion in primigravida
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سوزان محمد سمير
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محمد المهدي عبد المنعم
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نرمين محمد حفيله

استاذ مساعد

دراسه تأثير اضافه عقار الليتروزول الى بروتوكول الهرمون المضاد للغدد التناسليه في حاالت ضعف االستجابه
لتنشيط االباضه العدادهن الجراء الحقن المجهري
STUDY OF THE EFFECT OF ADDING LETROZOLE TO GONADOTROPIN-RELEASING HORMONE ANTAGONIST
PROTOCOL IN POOR RESPONDERS UNDERGOING INTRACYTOPLASMIC SPERM INJECTION

تأثير الخاليا التراكميه علي كفائه تجميد بويضات االبقار غير الناضجه
EFFECT OF CUMULUS CELLS ON THE EFFICIENCY OF VITRIFIED-THAWED IMMATURE
CATTLE OOCYTES
مقارنه بين استخدام العقارالمماثل لهورمون الغده النخاميه و هورمون الحمل لتحفيز التبويض في حاالت تنشيط
المبيضين
GnRH-agonist trigger versus HCG trigger in cases of controlled ovarian
stimulation
بريدنيزولون عن طريق الفم في عالج التحسس المناعي لعامل ريسيس خبرة ثالث سنوات في مركز
االحالة العالي ومراجعة االدب
Oral prenisolone in treatment of Rh-D isoimmunization. Three years experience
in a tertiary referral center and review of literature
دور المنظار الرحمي في حاالت الفشل المتكرر للحقن المجهري
Office hysteroscopy in cases of recurrent implantation
failure
Sonographic cervical canal length and/or a Bishop Score assessment as a predictor
for successful induction of labor
قياس طول عنق الرحم بالموجات فوق الصوتية و /أو مقياس بيشوب في تقييم عنق الرحم كمؤشر لنجاح بدء
الوالدة
The study of correlation between factor V liedn and methelen tetrahydrofolate
reductase enzyme gene mutation in primigravida with missed abortion in late first
trimester

دراسة عالقةعامل ليدن الخامس وانزيم االخت ال الجيني لمثيلين تتراهيدروفوليات باالجهاض في
اواخر الشهور االولي لحمل السيدات البكريات

Provides perspective of socio-cultural and health service challenges related to
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طارق طبوزاده
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وائل سمير الجزايرلي

.43

postpartum family planning in Alexandria, Egypt
وجهات نظر مقدمي الخدمات للتحدياتاالجتماعية والثقافية والصحية المرتبطة بتنظيم االسرة في فترة مابعد الوالدة في
 مصر، اسكندرية

ICSI outcome in high BMI women does it differ?
Prothrombin, factor V lieden, and Methylene Tetrahydrofolate Reductase
genes, polymorphisms as risk factors of preeclampsia in Alexandria, Egypt
Improving the pregnancy rates in women with recurrent ICSI failure by
adding endometrial scratching to diagnostic hysteroscopy
زيادة معدالت الحمل في حاالت تكرار فشل الحقن المجهري باضافة تجريح بطانة الرحم لحاالت منظار الرحم
التشخيصي
Accuracy of three dimensional pulsed Doppler ultrasound in predicting
pregnancy outcome during in vitro fertilization cycles
تقييم دور الموجات الثالثية االبعاد والدوبلر الملون في توقع حدوث حمل في حاالت الحقن المجهري

Clinical and Sonographic prediction of associated deep infiterating
endometriosis before surgery for endometrioma
توقع وجود االندغام الغدي المعيب اكلينيكيا وبالموجات فوق الصوتية
قبل العمليات الجراحية الكياس المبيض الدموية

Accuracy of three-Dimensional Saline infusion Sonohysterography
compared to magnetic resonance imaging in the differential diagnosis of
septate , biconuate, and arcuate uteri
تقييم دقة الموجات الثالثية االبعاد مصحوبة بحقن محلول الملح
والرنين المغناطيسي في التفرقة بين الرحم ذو حاجز والرحم ذو
القرني

1-The use of L Carnitine in ICSI cycles regarding ovarian response and
pregnancy rate
 كارنتين في حاالت السيدات الالتي يجرين عمليات الحقن المجهري من ناحية استجابة-تأثير عقار الـ
المبايض ومعدالت الحمل

-2 The impact of use of phytoestrogens in ovarian response and endometrial
thickness in poor responders

تأثير استعمال عقار فايتواستروجين في استجابة المبيض وسمك بطانة الرحم في الحاالت قليلة
االستجابة
.44

سوزان محمد سمير الشرقاوي

استاذ مساعد
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شريف صالح جعفر-

استاذ مساعد

اعداد بطانة الرحم لنقل االجنة المجمدة بتدعيم الدورة الطبيعية مقارنة بالهرمونات التعويضية لذوات الدورات
الشهرية المنتظمة
Endometrial preparation for frozen embryo transfer by supplemented natural cycle
versus hormone replacement cycle in regularly cycling women
ماهي فرصة نجاح الحقن المجهري عن طريق عينات الخصية المجمدة
؟
?How successful is cryopeserved testicular sperm samples in ICSI – TESE cycles

.46

احمد فوزي جالل

استاذ مساعد

Transverse B Lynch sutures for bleeding placental bed in cases of placenta
accrete during
CS . A tertiary center experience
غرزة بي لينش المستعرضة لعالج نزيف المشيمة الملتصقة بعد الوالدة

.47

نهي عيد محمد حسن
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لؤي حسن زايد

استاذ مساعد
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نهي عيد محمد حسن

مدرس

مدرس

Wearing personal protective equipment and its effect on performance and decision
making of physicians during COVID-19 era.

ارتداء معدات السالمة الشخصية و تأثيرها على أداء وقرارات االطباء
خالل فترة جائحة فيروس كورونا .19
االنفتال المعوي داخل الرحم المؤدي إلى الوالدة الطارئة والجراحة في جنين أالسبوع ال 32
- Intrauterine intestinal volvulus prompting emergency delivery and surgery in a32wk
fetus
دراسة الوظيفة الجنسية واالشباع الجنسي خالل فترة جائحة كورونا في مصر
Sexual function and satisfaction during Covid-19 pandemic in Egypt
.51

ميرفت علي محمد السرسي

استاذ مساعد

العالقة بين التقسيم الطبقي العراض الفرج والكشف عن سرطان الفرج  :دراسة رصدية
اترابيه مستقبلية
Correlation between vulvar symptoms stratification and vulvar cancer
detection : prospective cohort observational study

دراسة مقارنة بين استخدام الفوليك اسيد العادي وبين استخدام االل الميثيل فوالت في مرضي الطفرة
( الجينيه بجينMTHFR) الذين يعانون من اجهاض الحمل المتكرر
Comparative study between use of regular Folic Acid supplement versus use
of L-Methyl Folate in patients with Methyl Tetrahydrofolate reductase
(MTHER) gene mutation with recurrent pregnancy loss
دراسة العالق ة بين اختراق الجدار العضلي للرحم وبين معدل اصابة الغدد الليمفاوية في حاالت سرطان الرحم في
مستشفي الشاطبي الجامعي
Correlation between myometrial invasion and lymph node affection in
cases of endometrial carcinoma in El-Shatby Maternity Hospital

مدرس

( ابانة بتأثير انزيمCOMT ) مصاحبة لتأثير مستوي17.β.estradiol ومتضمنة الية عمل
هرمون االستروجين في امكانية احداث سرطان المبيض

استاذ مساعد
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Expression of Catecho –O methyl – transferase (COMT) with the contrasting
effects of 17. β.estradiol
( E2) : Implications for the mechanism of estrogen- induced ovarian
carcinogenesis

دراسة دور االكسدة في اورام المبيض
Role of oxidative stress in ovarian cancer
هل تختلف؟. نتائج الحمل خالل جاحة كورونا
استاذ مساعد
Pregnancy Outcomes During Covid 19 Pandemic. DO They Differ?
قياس معلومات السلوك والممارسة الطباء النساء والتوليد فى مصر اثناء جاحة كورونا
Obstetricians” Knowledge ;Practices and Attitudes During Covid 19
Pandemic in Egypt
الفرق في شفاء الجلد بين استخدام القطع الحراري والمشرط في شق الجلد في العملية القيصرية
استاذ مساعد
The difference in skin healing between the new of cutting diathermy and
scalpel skin incision in cesarean section
استاذ مساعد
1-Birth experience during covid 19 pandemic in Egypt
خبرة الوالدة لدي السيدات خالل جائحة كورونا
2- Sheath in embryo transfer a step towards improving pregnancy rate
in ICSI cycles
نقل االجنة مع وجود قسطرة االرجاع داخل الرحم بروتوكول لتحسين نتائج الحمل في حاالالحقن المجهري

احمد فوزى جالل
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نرمين محمد حفيلة
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احمد فوزى جالل
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3-Covid19 in pregnancy Registry
سجل حاالت مرض كورونا فى مصر مع الحمل
Comparison of the screening tests for gestational DM one step and two step
methods among the pregnant women
مقارنة بين اختبارات فحص سكر الحمل ذات الخطوة الواحدة والخطوتين بين النساء الحوامل

مدرس

زينب محمود ادريس يحيي الباز
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Comparison between combined intracervical and intravaginal misopristol
with intravaginal misopristol alone in medical termination of second
trimester of pregnancy
مقارنة بين اعطاء عقار الميزوبروستول داخل المهبل وعنق الرحم واعطاؤه داخل المهبل فقط
النهاء الحمل في الثلث الثاني من الحمل
Relationship between first trimester 25-hydroxy Vit D3 level and second
trimester femur length and their effect on birth weight and length at birth
 في الثلث االول من الحمل وطول عظم الفخذ في3 هيدروكسي فيتامين د-25 العالقة بين معدل
النصف الثاني من الحمل وتأثيره علي وزن وطول الجنين عند الوالدة
Role of prophylactic tranexamic acid in reducing blood loss in elective cesarean
delivery
دور حمض الترانكساميك الوقائي في تقليل الدم المفقود في الوالدة القيصرية االختيارية
 استبيان للمعلومات والفنانات لدي اطباء كليات الطب المصرية1تشويه االعضاء التناسلية االنثوية
Female genital mutilation in Egypt. Knowledge and concept of Egyptian
medical
الوضع الراهن للوالدة القيصرية في مصر باستخدام تقسيم روبسون
student Current CS status in Egypt using robson classification
دراسة انتشار سرطان الرحم في مرضي االندغام الغدي الرحم
Study Of Prevalence Of Endometrial Cancer In Patients With Adenomyosis Uteri
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ايمان علي عبد الفتاح

أستاذ مساعد



عشر سنوات من الخبرة في عالج سرطان بطانة الرحم في مستشفى الشاطبي :دراسة بأثر رجعي

Ten years of experience with endometrial cancer in Shatby hospital : retrospective study

هل يمكن أن تحل الموجات فوق الصوتية محل التصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي في

تقييم العقدة الليمفاوية لمريض سرطان الجهاز التناسلي للمرأة :دراسة بأثر رجعي
Could ultrasound replace CT and MRI in lymph node assessment of patient of
gynecologic cancer: retrospective study
هل يمكن للجراحة تحسين بقاء مرضى سرطان بطانة الرحم المتقدم؟

?Could surgery improve survival of patients of advanced endometrial cancer
نسبة الخاليا الليمفاوية CD4 / CD8في السيدات المصابات بارتفاع ضغط الدم الطيف

والمتوسط:دراسة األتراب المقارنة
CD4/CD8 lymphocyte ratio in mild and moderate pre-eclmpsia :comparative cohort
study
عدوى المتدثرة الحثرية في أواخر الحمل وتمزق أغشيةالسائل االمنيوسي المبكر

للجنين :دراسة حالة وسليم
Chlamydia trachomatis infection in late pregnancy and premature rupture of
membranes : case -control study
The ovary after laparoscopic treatment of tubal ectopic. A comparative study
المبيض بعد العالج بالمنظار للحمل خارج الرحم .دراسه مقارنه



Different imaging techniques to detect pelvic lymph nodes affection in

أستاذ مساعد

حلمي حلمي عبد الستار
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حسام حسن السكري
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patients with gynecological cancers. A comparative study
دراسة مقارنة بين تقنيات التصوير المختلفة للكشف عن اصابة العقد الليمفاوية في الحوض لدي
مرضي سرطانات امراض النساء


Pregnancy outcome after fertility sparing surgical treatment in patients
with borderline ovarian tumours
نتائج الحمل بعد العالج الجراحي المحافظ للخصوبة للمرضي الذين يعانون من اورام المبيض
الحدية



Survival rate among patients with gynecological cancers
معدل البقاء علي قيد الحياة بين مرضي السرطانات النسائية

Studying hemoglobin drift after non complicated major gyne-oncological
surgery in El Shatby University Maternity Hospital Patients.


دراسة تغيير مستوي الهيموجلوبين بعد جراحات االورام النسائية الكبري الغير معقدة في مرضي

A comparative study of fertilization rate after ICSI or conventional IVF in couples
with non-male factor infertility
دراسة مقارنة لمعدل التخصيب بين الحقن المجهري واالخصاب المعملي في حاالت العقم السباب غير
ذكورية

.64

نرمين محمد حفيله
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1- Comparative Study Between Shortened Versus Standard Protocols Of
Postpartummagnesium Sulphate Regimen In The Treatment Of Eclampsia

دراسه مقارنه بين الطريقه المختصره والطريقة المعتاده في استخدام سالفات الماغنيسيوم مابعد الوالده في حاالت
تشنجات تسمم الحمل
2- Evaluation Of Management Of Pre-Eclamptic Cases Admitted To Elshatby Maternity
University Hospital

دراسه تقييم عالج حاالت تسمم الحمل في مستشفى الشاطبي الجامعي
3- Comparsion Of Tolterodine And Solifancine Intreatment Of Female With
Overactivebladder

دراسه مقارنه بين عقاري تولتيرودين و سوليفانيسين في عالج نشاط المثانه المفرط في السيدات
4- Magnesium Sulfateeffect On Fetal Umbilical Artery And Middle Cerebral Artery
Doppler Indicies In Women With Severe Preeclampsia And Eclampsia

دراسه تاثير عقار سالفات الماغنيسيوم على مؤشرات معدل تدفق الدم في الحبل السري وشريان المخ األوسط
للجنين باستخدام اشعه الدوبلر في حاالت تسمم الحمل شديد الخطورة و تشنجات تسمم الحمل قبل الوالده
Transvaginal Ultrasound For Cervical Assessment Versus Digital Vaginal Examination During Active Phase Of
Labour

5-

دراسه مقارنه بين استخدام السونار المهبلي لمتابعه تطور تغيرات عنق الرحم و الفحص المهبلي لعنق الرحم اثناء مرحله الوالده النشطه
6- Factors Affecting Time Of Spontanuous Delivery Of Dichorionic Diamniotic Twin
Pregnancy

العوامل المؤثرة على وقت الوالدة التلقائية لتوائم الحمل ذوات المشيمة والسائل األمينيوسي المنفصلين

.65

سمير محمد السيد يوسف

أستاذ مساعد

1- Predictive values of the parameters of cervical imaging in the prediction
of preterm labour
القيم التنبؤية لمعامالت تصوير عنق الرحم بالموجات فوق الصوتية في توقع حدوث الوالدة المبكرة

2- Laparoscopic bilateral uterine artery ligation in the treatment of patients
with adenomyosis uteri undergoing ICSI
تقييم ربط الشريان الرحمي االيمن وااليسر باستخدام المنظار الجراحي في عالج مرضي االندغام
الغدي المعيب في جدار الرحم والالتي سيجرين حقن مجهري

3- Sperm count and quality after COVID -19 vaccine
تقييم عدد وكفاءة الحيوانات المنوية بعد استخدام التطعيم ضد فيروس كورونا

.66

ميرفت علي محمد السرسي

أستاذ مساعد

1- Impact of ovarian metastasectomy on survival outcome of patients
with ovarian metastasis: a retrospective study
تأثير استئصال ثانويات المبيض على نتائج البقاء على قيد الحياة للمرضى الذين يعانون من اورام
سرطانية ثانوية بالمبيض :دراسة بأثر رجعي
Effectiveness of three steps hysteroscopic repair of post caesarean
isthmocele in patients with post menstrual spotting

2-

كفاءة استخدام المنظار الرحم الجراحي بطريقة الثالث خطوات الصالح ندبة القيصرية في السيدات الالتي
تعاني من نزول دم عقب الطمث
3- The impact of lymph node dissection on survival in patients with clinical
early-stage ovarian cancer

تأثيرازالة العقد الليمفاوية على البقاء على قيد الحياة لدى مرضى سرطان المبيض في مراحله المبكرة
4- The effectiveness of three steps hysteroscopic resection as a fertility
preserving treatment in young women with early endometrial cancer
الثالث خطوات باستخدام منظارالرحم الجراحي كعالج يحافظ على الخصوبة لدى طريقة فعالية
الشابات المصابات بسرطان بطانة الرحم المبكر
.67

حلمي حلمي عبد الستار

أستاذ مساعد

دراسة مقارنة بين تشريح الغدد الليمفاوية السدادية من خارج الغشاء البريتوني او داخله في مرضي
سرطان بطانة الرحم
Comparative study between extra peritoneal and intra peritoneal approach for
obturator lymph nodes dissection in patients with endometrial cancer
دراسة االرتباط بين احجام عينات الغشاء البريتوني والتشخيص المرضي النهائي في مرضي سرطان
المبيض
Correlation between peritoneal biopsies sizes and final histopathological

diagnosis in patients with ovarian cancer

طرق مختلفة لتشريح العقد الليمفاوية الجار ابهرية في مرضي سرطان المبيض  ،دراسة مقارنة
Different approaches for para aortic lymph nodes dissection in patients with
ovarian cancer, a comparative study
.68
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دور جراحة تجنيب الخصوبة المبيضية في حاالت سرطان المبيض المبكرة المرحلة االولي في مرضي الفئة
العمرية االنجابية
Role of ovarian fertility sparing surgery (FSS) in cases of early stage 1 ovarian
cancer in patients in reproductive age group

جدوى عملية جراحة استئصال كيس من المبيض بالمنظار الجراحي عن طريق الفتحة الطبيعية
عبر المهبل:
دراسة تجريبية
Feasibility of Transvaginal Natural Orifice Trans luminal Endoscopic
Surgery for ovarian cystectomy: a pilot study

.71

ايمان علي عبد الفتاح

أستاذ مساعد

The ovary after laparoscopic treatment of tubal ectopic . A comparative study
المبيض بعد العالج بالمنظار للحمل خارج الرحم  1دراسة مقارنة

.71

سوزان سمير الشرقاوي
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The Tumor Infiltrating Lymphocytes (TILs): Did We Find the Missed Piece
?of the Huge Puzzle
الخاليا المتخلله لالورام السرطانيه  :هل وجدنا القطعه المفقوده من االحجيه الضخمه ؟

مقارنة بين مستوي الماغنسيوم في الدم في حاالت ماقبل تسمم الحمل الطبيعي في مستشفي الشاطبي
الجامعي
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Comparison of maternal serum Magnesium level in preeclampsia and normal
pregnant women admitted to Shatby Maternity Hospita
العالقة بين الزاوية الخلفية لعنق الرحم وطول عنق الرحم باستخدام الموجات فوق الصوتية المهبلية لتوقع
حدوث الوالدة المبكر
Correlation between posterior cervical angle and cervical length using transvaginal
ultrasound in prediction of preterm labor

مقارنة المسافة بين عجان االم ورأس الجنين باستخدام الموجات فوق الصوتية عن طريق العجان مع حرز بيشوب
بالفحص المهبلي لتقييم معدل تقدم الوالدة
Correlation between the head progression distance using intrapartum transperineal
ultrasound and the Bishop Score using digital examination in assessment of labor
progress
مقارنة المسافة بين عجان االم ورأس الجنين باستخدام الموجات فوق الصوتية عن طريق العجان مع مستوي نزول
رأس
الجنين في حوض االم بالفحص المهبلي لتقييم معدل تقدم الوالدة
Correlation between the head perineal distance using intrapartum transperineal
ultrasound and the fetal head station using digital examination in assessment of
labor progress

فرز الحاالت ذات كيس الحمل الطرفي في بداية الحمل باستخدام الموجات فوق الصوتية المهبلية ثنائية
وثالثية االبعاد
Triaging of eccentric gestational sac in early pregnancy using two dimensional
and three dimensional transvaginal ultrasound
1- Reproductive outcomes following hysteroscopic metroplasty in infertile and

مدرس

زينب محمود الباز
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recurrent pregnancy loss patients
النتائج االنجابية بعد جراحة الرحم بالمنظار في مرضي العقم وفقدان الحمل الحمل المتكرر
2- The comparison between PG and cervical balloon as methods for cervical
ripening as regard postpartum vaginal blood loss
مقارنة بين البروستاجالندين وبالون عنق الرحم كطرق النضاج عنق الرحم فيما يتعلق بفقدان الدم
المهبلي بعد الوالدة
3- Pregnancy outcomes after hysteroscopic metroplasty of different size uterine
septa.
نتائج الحمل بعد جراحة الرحم عن طريق المنظار باحجام مختلفة من الحاجز الرحمي
4- Vitamin D and recurrent pregnancy loss

"التنبؤ بوجود التهاب بطانة الرحم المزمنة باستخدام الموجات الفوق صوتية ثنائية و ثالثية االبعاد المهبلية في
"حاالت العقم في النساء

"Prediction of chronic endometritis using 2 dimensional and 3 dimensional
transvaginal ultrasound examination in infertile women "
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تامر حنفي محمود سعيد
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دراسة مقارنة بين نتائج الفحص الخلوي لسائل االستسقاء البريتوني قبل واثناء العمليات في مرضي
سرطان المبيض
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Comparative study between results of pre and intra operative cytological
examination of ascetic fluid in patients with ovarian cancer

عالمات بالموجات الفوق صوتية للتنبؤ بعجز المشيمة المبكر
New ultrasound signs for prediction of early placental Insufficiency
تقييم الرحم بعد الجراحة بعد استئصال الورم الليفي تحت المخاطي من النوع االول و الثاني بالمنظار الرحمي مقابل
المنظار البطني

Postoperative evaluation of the uterus after hysteroscopic versus
Laparoscopic myomectomy of type 1 and type 2 submucous myomas
اداء الخصوبة الثنين من حاالت العيوب الخلقية للرحم بعد اصالح جراحي ناجح لهما
Reproductive performance of two unclassified Mullerian anomaly of the
uterus after successful surgical correction
بديل جديد بسيط للتوجيه المهبلي, المنظار الرحمي المكتبي بتوجيه أطراف األصابع
Outpatient hysteroscopy with fingertip guidance, a new simple alternative to
vaginoscopic approach
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احمد محمود الحبشي
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Ankh-Habashy Sign , A novel Sonographic marker for isthmocele using 3D-TVUSsurfaceModeAn observational study and review of literature

"داللة :حبشي-عنخ" باستخدام الموجات فوق الصوتية المهبلية ثالثية األبعاد لتشخيص الفتئ الرحمي مكان
القيصرية
Neutrophil/lymphocyte ratio, platelet/lymphocyte ratio, and c-reactive protein as
markers for severity of pre-eclampsia

نسبة كرات الدم البيضاء النيوتروفيليه الي الليمفاوية ونسبة الصفائح الدموية لكرات الدم البيضاء الليمفاوية
ومعامل "س" التفاعلي البروتيني كدالالت لشدة ضغط الحمل العالي

Triaging of isthmic pregnancy using TV U/S
فرز الحمل البرزخي باستخدام سونار المهبل
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نور محمد طلعت هاشم االتربي
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ميرفت علي محمد السرسي
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Alterations in the p53-micro RNA 34a networks in ovarian cancer
في مرضي سرطان P53التعديالت في شبكة اتصال الميكرو ار ان ايه  34أ والجين المثبط للنمو
المبيض

"Study of PCDH 17 gene promotor hypermthylation and platelet proteins for
"the detection of epithelial ovarian cancer
و البروتينات في الصفائح الدموية من أجل الكشف عن سرطان المبيض PCDH 17دراسة ميثلة المنشط للجين
الطالئي

Evaluation of Levatorani muscle injury in primiparous women at one and
six weeks postpartum using 4D transperineal ultrasound: comparative
Cohort study
تقييم إصابةالعضلة الرافعة الشرجية في السيدات بعد الوالدة األولى في األسبوع االول واألسبوع السادس
عبر العجان :دراسة األتراب المقارنة  4Dبعد الوالدة باستخدام الموجات فوق الصوتية
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Prospective observational cohort study on impact of the coronavirus (COVID19) pandemic on morbidity and mortality of patients undergoing gynaecology
surgeries
دراسة مستقبلية عن تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )19-علي مرض ووفيات المرضي
الخاضعين لجراحات امراض التوليد
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استاذ
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Measure knowledge ,attitude and practices of contraceptive methods
”among young population in Alexandria Egypt.
تقييم المستوي المعرفي والتطبيقي والسلوكي الستخدام الوسائل المختلفة لتنظيم االسرة بين
فئات الشباب في االسكندرية

هل تعتبر دراسة ديناميكا البول خطوة أساسية في تقييم النساء المصابات بهبوط أعضاء
الحوض المصاحب بخلل في وظيفة التبول قبل التدخل الجراحي :دراسة مقارنة مستقبلية
Is urodynamic study an essential step inpreoperative evaluation of women with pelvic
organ prolapse and urinary tract dysfunction :prospective comparative study

