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   وهم كاالتى :علً مدار فترتٌن  تم القاء المحاضرات عن طرٌق برنامج الزوم    

: الجلسة الصباحٌةاوال :    

أ.د /جمال ابو السرور استاذ امراض النساء والتولٌد بجامعة االزهر ومدٌر   وقد ادار      
 الصباحٌةوقد تم القاء اربع محاضرات بالجلسة  هذه الجلسة وقد ادار المركز الدولى االسالمى

 وهم كالتالى :

بعنوان 9.02:9 الساعة المحاضرة االولى : من    
(mayoma and infertility ) 

أ.د /جمال ابو السرور استاذ امراض النساء والتولٌد بجامعة االزهر ومدٌر المركز الدولى  وقد القاها
 االسالمى.

  
بعنوان 22:9.02 الساعة المحاضرة الثانٌة : من    

(Luteal phase support in art ) 
االخصاب الطبى  ةأ.د /عادل السٌد استاذ امراض النساء والتولٌد بجامعة االزهر ومدٌر وحد وقد القاها

 المساعد بالمركز الدولى االسالمى.
 

بعنوان 22:22.02 الساعة المحاضرة الثالثة : من    
(New alternative approaches in ART ) 

أ.د /عماد دروٌش استاذ امراض النساء والتولٌد بجامعة االسكندرٌة. وقد القاها  
  

بعنوان22.02: 20 الساعة المحاضرة الرابعة : من    
(alternative treatment for IVF, what are the deciding factors) 

  بجامعة المنوفٌة.أ.د /دمحم سالمة جاد استاذ امراض النساء والتولٌد  وقد القاها
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 :الجلسة المسائية ثانيا:  

وادار تلك الجلسة أ.د /حسن عبد ربه استاذ امراض النساء والتوليد بالمركس الدولى        

 : تم القاء اربع محاضرات وهم كالتالىاالسالمى جامعة االزهر حيث 

 

بعنوان 2.02:2 الساعة منالمحاضرة االولى :     
(Diagnosis &management of OHSS ) 

.زهربجامعة اال كلٌة الطب استاذ امراض النساء والتولٌدٌحٌى وفا  أ.د / وقد القاها  
  

بعنوان 0:2.02 الساعة المحاضرة الثانٌة : من    
(polycystic ovarian syndrome ) 

بدمٌاطامراض النساء والتولٌد  استشاري  دمحم الشربٌنً  أ.د / وقد القاها  
 

بعنوان بعد الظهر 0202: 0الساعة  المحاضرة الثالثة : من-    
(Ovarian stimulation & monitoring for timed intercourse & IUI ) 

.االزهراستاذ امراض النساء والتولٌد بجامعةأحمد سامً أ.د / وقد القاها  
  

بعنوانبعد الظهر  0.02: 0الساعة المحاضرة الرابعة : من     
(ART in advanced maternal age) 

جامعة االزهر. اإلسالمي الدوليأ.د /حسن عبد ربه استاذ امراض النساء والتوليد بالمركس  وقد القاها  

% من 92طالب ٌمثلون  62وقد تمٌز هذا الٌوم بحضور كثٌف من طالب المعهد حٌث شارك حوالً 
الموضوعات المختلفة والتً أجاب عنها طلبة المعهد حٌث قاموا بطرح عدد كبٌر من االسئلة عن 

 السادة المحاضرٌن
 

 

 

 

 


