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 تقرير عن 

 

الدولي اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانية  لطالب الدراسات العليا بالمعهد  محاضرات 
( (دكتوراه درجة العالمية)– (ماجستير درجة التخصص)–دبلوم درجة ال)  

 
 
 
 

21/6/1212الموافق  سبتيوم ال  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 AL-AZHAR UNIVERSITY                                                                                                                 جامعة األزهر  

INTERNATIONAL ISLAMIC INSTITUTE FOR                                                   نيةوالبحوث السكا الدولي اإلسالمي للدراسات المعهد  
POPULATION STUDIES AND RESEARCH                                                                                      الدراسات العليا 

GRADUATE STUDIES  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Cairo AL-Darrassa AL-Azhar university                      ر الرابعالدو-مبني اإلدارة الطبية -جامعة األزهر -الدراسة -القاهرة  

Tel:(+   )         –          –                                :24722522 – 24722552 – 24722153تليفون          
Fax: (+   )          –             :24772722 – 24722153فاكس                                                              

P.O.BOX :     , Zip code       Cairo       :القاهرة.                   77247الرمز البريدي  7235صندوق بريد  

   
علي مدار فترتين وهم كاالتى : تم القاء المحاضرات عن طريق برنامج الزوم  

:الجلسة الصباحيةاوال :   
  هذه الجلسة وقد ادار

استاذ امراض النساء والتوليد بالمركز الدولى االسالمى)جامعة االزهر(احمد رماح أ.د /     
 : محاضرات وهم كالتالى اربعتم القاء حيث 

 
   المحاضرة االولى : من الساعة 9.02:9 بعنوان

(Semen Analysis & its preparation for IUI) 
.استاذ امراض النساء والتوليد بالمركز الدولى االسالمى )جامعة االزهر( عزيزة منصورأ.د / وقد القاها  

  
   المحاضرة الثانية : من الساعة 22:9.02 بعنوان

(Sperm preparation technique for IVF & ICSI Cryopreservation techniques 
Washing in HIV seropositive) 

.استاذ امراض النساء والتوليد بالمركز الدولى االسالمى )جامعة االزهر(د /احمد قدرى  وقد القاها  
 

   المحاضرة الثالثة : من الساعة 22:22.02 بعنوان
(Assessment of Pre-Implantation Embryos) 

بالمركز الدولى االسالمى )جامعة االزهر(استاذ امراض النساء والتوليد ايمان انور د /أ. وقد القاها  
  

 المحاضرة الرابعة : من الساعة 22: 22.02 بعنوان

(Culture system & early development of Embryos) 
  .بالمركز الدولى االسالمى )جامعة االزهر(استاذ امراض النساء والتوليد اميرة بدر د / وقد القاها
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 :الجلسة المسائية ثانيا:  

بالمركز الدولى  مدير وحدةو والتوليداستاذ امراض النساء  عادل السيدوادار تلك الجلسة أ.د /       

 ( جامعة االزهرب )االسالمى

 : محاضرات وهم كالتالى خمستم القاء حيث     

 

   المحاضرة االولى : من الساعة 2.02:2 بعنوان
(Clinical aspects of oocytes pick up) 

بالمركز الدولى االسالمى )جامعة االزهر(استاذ امراض النساء والتوليد خالد جالل أ.د / وقد القاها (  
 

   المحاضرة الثانية : من الساعة 1:2.02 بعنوان
(Clinical aspects of embryo transfer) 

استاذ امراض النساء والتوليد بجامعة االزهر. دمحم خالدأ.د / وقد القاها  
 

   -المحاضرة الثالثة : من الساعة 1: 1202 بعد الظهر بعنوان
(Sperm DNA Fragmentation) 

)جامعة االزهر(استاذ امراض النساء والتوليد دمحم صبحى د / وقد القاها  
 

   المحاضرة الرابعة : من الساعة 0: 0.02 بعد الظهر بعنوان
(Testicular sperm Extraction TESE-PESA & Biopsy freezing techniques) 

بالمركز الدولى االسالمى )جامعة االزهر(استاذ امراض النساء والتوليد  اميرة بدرد / وقد القاها  
  

 المحاضرة الخامسة : من الساعة 0.02: 4 بعنوان
(Clinical cytogenetics) 

  .عين شمس استاذ امراض النساء والتوليد بجامعة عزت السبكى أ.د / وقد القاها
 

% من طلبة 92طالب يمثلون  62طالب المعهد حيث شارك حوالي وقد تميز هذا اليوم بحضور كثيف من 
المعهد حيث قاموا بطرح عدد كبير من االسئلة عن الموضوعات المختلفة والتي أجاب عنها السادة 

.المحاضرين  


