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

: الجلسة الصباحيةاوال :    

أ.د /جمال ابو السرور استاذ امراض النساء والتوليد بجامعة   تلك الجلسةوقد ادار      
وهم  الصباحيةوقد تم القاء اربع محاضرات بالجلسة  االزهر ومدير المركز الدولى االسالمى

 كالتالى :

بعنوان 9.52:9 الساعة المحاضرة االولى : من    
(Stem cells & regenerative Medicine) 

المركز القومى للبحوثبعلم الوراثة استاذ امراض منى مكاوى أ.د / وقد القاها  
  

بعنوان 32:9.52 الساعة المحاضرة الثانية : من    
(Quality of IVF laboratory) 

.(جامعة االزهر) بالمركز الدولى االسالمىمساعد علم االجنة استاذ ايمان انورأ.د / وقد القاها  
 

بعنوان 33:32.52 الساعة المحاضرة الثالثة : من    
 (Genome editing in Human Embryos) 

) Prof. Dr. Anna Veiga فيجا  اناأ.د /  وقد القاها(   
  برشلونة بجامعة عدمدير وحدة االخصاب الطبى المسا

بعنوان34: 33.52 الساعة المحاضرة الرابعة : من    
(Pluripotent Stem Cells; Research & clinical application) 

)Prof. Dr. Anna Veiga فيجا  اانأ.د /  وقد القاها(   
  برشلونة بجامعة عدمدير وحدة االخصاب الطبى المسا

 
.  
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 :الجلسة المسائية ثانيا:  

أ.د /جمال ابو السرور استاذ امراض النساء والتوليد بجامعة االزهر   تلك الجلسة اداروقد     

 المسائية وهم كالتالى :محاضرات بالجلسة  خمسوقد تم القاء  ومدير المركز الدولى االسالمى

بعنوان 3.52:3 الساعة منالمحاضرة االولى :     
(New WHO semen parameters  ) 

) Prof. Dr. Christopher Barrat كريستوفر بارت أ.د /  وقد القاها(   
المتحدةالمملكة – االخصاب الطبى المساعد استاذ  

 
بعنوان 4:3.52 الساعة المحاضرة الثانية : من    

(In vitro Sperm Function Improvement) 
) Prof. Dr. Christopher Barrat كريستوفر بارت أ.د /  وقد القاها(   

المتحدةالمملكة – االخصاب الطبى المساعد استاذ  
 

بعنوان بعد الظهر 4,52: 4الساعة  المحاضرة الثالثة : من-    
(Debate in Andrology testing sperm integrity , one more test ?) 

) Prof. Dr. Christopher Barrat كريستوفر بارت أ.د /  وقد القاها(   
المتحدةالمملكة – االخصاب الطبى المساعد استاذ  

بعنوانبعد الظهر  5.52: 5الساعة المحاضرة الرابعة : من     
(First “ TESE “ babies, Brussels,     ( Testicular Sperm Extraction )) 

) Prof. Dr. Sherman Selber  شيرمان سيلبر أ.د /  وقد القاها(   
المتحدة االمريكيةالواليات  –طب وجراحة التكاثر استاذ   

بعنوانبعد الظهر  6: 5.52الساعة: من  خامسةالمحاضرة ال    
(PGT-A) 

بجامعة عين شمس.علم الوراثة أ.د /عزت السبكى استاذ  وقد القاها  

 
% من 92طالب يمثلون  62وقد تميز هذا اليوم بحضور كثيف من طالب المعهد حيث شارك حوالي  

والتي أجاب عنها طلبة المعهد حيث قاموا بطرح عدد كبير من االسئلة عن الموضوعات المختلفة 
المتحدة االمريكية مما  والوالياتكما تميز بوجود محاضرين من اسبانيا وبريطانيا  السادة المحاضرين

.طب التكاثر فية مكن الحاضرين من االطالع على المدارس الطبية المختلف  
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