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

:الجلسة الصباحيةاوال :   
  هذه الجلسة وقد ادار

(جامعة االزهر)المركز الدولى االسالمىباستاذ امراض النساء والتوليد دمحم شحاته أ.د /     
:وبحضور كال من  

(جامعة االزهر)المركز الدولى االسالمىباستاذ امراض النساء والتوليد شكرى عبد العظيم أ.د / -  
.(جامعة االزهر) المركز الدولى االسالمىباستاذ امراض النساء والتوليد دمحم عاطف أ.د / -  
.(جامعة االزهر) المركز الدولى االسالمىباستاذ امراض النساء والتوليد احمد السيد د / -  

وهم كالتالى : الصباحيةمحاضرات بالجلسة  وقد تم القاء خمس  
   المحاضرة االولى : من الساعة 9.01:9 بعنوان

(ART in patients with PCOs) 
.امراض النساء والتوليد بجامعة القاهرةاستاذ عبد المجيد رمزى أ.د / وقد القاها  

  
   المحاضرة الثانية : من الساعة 01:9.01 بعنوان

(Prediction & prevention of OHSS) 
.(جامعة االزهر) المركز الدولى االسالمىباستاذ امراض النساء والتوليد دمحم شحاته أ.د / وقد القاها  

 
   المحاضرة الثالثة : من الساعة 00:01.01 بعنوان

(Artificial Intelligence in ART) 
(جامعة االزهر) المركز الدولى االسالمىباستاذ امراض النساء والتوليد دمحم عاطف أ.د / وقد القاها  

  
 المحاضرة الرابعة : من الساعة 00: 00.01 بعنوان

(Adds –on in ART  ,what is the evidence ?) 
  .بنهااستاذ امراض النساء والتوليد بجامعة ابو بكر النشار/ أ.د وقد القاها

  
     المحاضرة الخامسة : من الساعة 00:00.01بعنوان

(Uterine transplantation in infertility) 
  .زهراستاذ امراض النساء والتوليد بجامعة اال فاهمحسام / أ.د وقد القاها
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 :الجلسة المسائية ثانيا:  

وبحضور  جامعة االزهرب والتوليداستاذ امراض النساء  سابراهيم محرووادار تلك الجلسة أ.د /       

 :كال من

(جامعة االزهر)المركز الدولى االسالمىباستاذ امراض النساء والتوليد شكرى عبد العظيم أ.د / -  
(جامعة االزهر) المركز الدولى االسالمىباستاذ امراض النساء والتوليد احمد السيد د / -  
 : تم القاء اربع محاضرات وهم كالتالىحيث     

 

   المحاضرة االولى : من الساعة 0.01:0 بعنوان
(Reducing early pregnancy loss after ART) 

)Prof. Dr.  Eric Jauniaux )ايريك جوانيكس أ.د / وقد القاها    
.بجامعة لندن استاذ امراض النساء والتوليد  

  
   المحاضرة الثانية : من الساعة 0:0.01 بعنوان

(Embryo transfer: ultrasound guided or tactile) 
.جامعة االزهرب والتوليداستاذ امراض النساء  سابراهيم محرو أ.د / وقد القاها  

 
   -المحاضرة الثالثة : من الساعة 0: 0101 بعد الظهر بعنوان

(Placental & cord anomalies in IVF pregnancies) 
(Prof. Dr.  Eric Jauniaux )ايريك جوانيكس أ.د / وقد القاها    

.بجامعة لندن استاذ امراض النساء والتوليد  
  

   المحاضرة الرابعة : من الساعة 0: 0.01 بعد الظهر بعنوان
(Diagnosis & management of  cesarean scar pregnancies) 

(Prof. Dr.  Eric Jauniaux )ايريك جوانيكس أ.د / وقد القاها    
.بجامعة لندن استاذ امراض النساء والتوليد  

. 

% من 91طالب يمثلون  61وقد تميز هذا اليوم بحضور كثيف من طالب المعهد حيث شارك حوالي 
طلبة المعهد حيث قاموا بطرح عدد كبير من االسئلة عن الموضوعات المختلفة والتي أجاب عنها 

.السادة المحاضرين  


