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

: الجلسة الصباحيةاوال :    

 المركز الدولى االسالمىب نسا  والتوليداستاذ امراض الشكرى عبد العظيم أ.د / وقد ادار
وهم  الصباحيةوقد تم القا  اربع محاضرات بالجلسة  هذه الجلسة وقد ادار  )جامعة االزهر(

 كالتالى :

بعنوان 9.02:9 الساعة المحاضرة االولى : من    
(Recurrent miscarriage) 

.التوليد بجامعة عين شمسامراض النسا  واستاذ ياسر ابو طالب أ.د / وقد القاها  
  

بعنوان 22:9.02 الساعة المحاضرة الثانية : من    
(Obesity in ART  ) 

 المركز الدولى االسالمىب نسا  والتوليداستاذ امراض الشكرى عبد العظيم  أ.د / وقد القاها
.(جامعة االزهر)  
 

بعنوان 22:22.02 الساعة المحاضرة الثالثة : من    
(Cryopreservation in ART) 

.عين شمساستاذ امراض النسا  والتوليد بجامعة اشرف قرطام أ.د / وقد القاها  
  

بعنوان22.02: 22 الساعة المحاضرة الرابعة : من    
(Oocytes & ovarian tissue preservation) 

  .)جامعة االزهر( المركز الدولى االسالمىب استاذ امراض النسا  والتوليداحمد رماح / أ.د وقد القاها
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 :الجلسة المسائية ثانيا:  

        

 جامعة االزهرباستاذ امراض النساء والتوليد  مصطفى حجابوادار تلك الجلسة أ.د /

 : تم القاء اربع محاضرات وهم كالتالىحيث  

 

بعنوان 2.02:2 الساعة منالمحاضرة االولى :     
(Tubal factor infertility) 

.جامعة االزهرباستاذ امراض النساء والتوليد  مصطفى حجابأ.د / وقد القاها  
  

بعنوان 0:2.02 الساعة المحاضرة الثانية : من    
(Cervical & immunological factors of infertility) 

جامعة االزهرباستاذ امراض النساء والتوليد  هشامدمحم  أ.د / وقد القاها  
 
بعنوان بعد الظهر 0,02: 0الساعة  المحاضرة الثالثة : من-    

(Asherman’s syndrome & endometrial atrophy) 
.عين شمس استاذ امراض النسا  والتوليد بجامعة عمرو الشلقانىأ.د / وقد القاها  

  
بعنوانبعد الظهر  0.02: 0الساعة الرابعة : من المحاضرة     

(Uterine factor infertility) 
جامعة االزهر. اإلسالمي الدولياستاذ امراض النساء والتوليد بالمركس دمحم جبريل أ.د / وقد القاها  

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

طلبة المعهد حيث قاموا بطرح عدد كبير من االسئلة عن الموضوعات المختلفة % من 92
.والتي أجاب عنها السادة المحاضرين  
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