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 يقس���م بح���وث األطف���ال ذو- البش���رية أس���تاذ الوراث���ةنج���وى عب���د المجي���د محم���د  /ال��دكتوره
 2001– 1998قس�م الوراث�ة البش�رية  رئ�يسو المرك�ز الق�ومى للبح�وث, االحتياجات الخاصة

-2002بح��وث األطف��ال ذوى االحتياج��ات الخاص��ة ب��المركز الق��ومى للبح��وث  رئ��يس لقس��مو
2011. 

 السويد -قسم الوراثة– -زميل جامعة أوبساال. كاليفورنيا-باسادينا-زميل مركز الوراثة

للمرأة المتميزة فى الوراثة و االعاقة عن قارة اليونسكو /لولایر جائزةنجوى على . حصلت د
جائزة الدولة للتفوق العلمى فى العلوم كما حصلت على  2002 عاماألوسط أفريقيا و الشرق 

في اكتشاف أمراض وراثية جديدة تم نشرها بالدوريات العالمية شاركت  .2008المتقدمة 
 لمستقبليا لتدخل الجيني العالجيفي التعرف على الجينات المسببة تمهيداً لت ساعد والتي

 
الق�الل نس�بة حدوث�ه ف�ى  راعداد قاعدة بيان�ات ع�ن م�رض فق�د الس�مع ال�وراثى ف�ى مص�قامت ب

ف��ى   Xتحدي��د نس��بة انتش�ار م��رض هشاش��ة كروموس�وم  .المجتم�ع و اكتش��اف ح��املى الم�رض
المص��ريين ألول م��رة مم��ا س��اعد عل��ى نش��ر ال��وعى به��ذا الم��رض ال��وراثى لألطب��اء والمجتم��ع 

 .واالقالل من حدوثه حيث يعتبر هذا المرض من أهم أسباب صعوبات التعلم عند األطفال
 

استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات  فى مصر لتمك�ين الم�رأة الت�ى أنجب�ت طف�ل  •
 . شكلة  و االقالل من االعاقةمعاق فى التغلب على الم
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رس��الة ماجس��تير ف��ى مج��االت الوراث��ة واألم��راض  28رس��الة دكت��وراة و  25أش��رفت عل��ى 
بح��ث منش��ور ف��ى ال��دوريات  120 أكث��رمنله��ا .العص��بية والط��ب والعل��وم والص��يدلة وغيره��ا 

عالمى عن األمراض الوراثية و كتاب عن المرأة و البح�ث ب افصل  في كت .المحلية و العالميةً 
 ةيو ابحاث مرجعالعلمى 

 
 meguidna@yahoo.com: البريد االلكتروني

 بحوث األطفال ذوى االحتياجات الخاصة بالمركز القومى للبحوث  قسم: العنوان
 جيزه -الدقي -شارع التحرير
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