
ایمانم/

جامعة األزھر
المركز الدَّولى اإلسْالمى للّدراسات 

والبُحوث السكانیة
وحدة اإلخصاب الطبى المساعد

تقریر شامل عن العمل بوحدة اإلخصاب الطبي المساعد
المركز الدولي اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانیة 

جامعة األزهر

٢٠١٨رفبرایحتى٢٠١٧دیسمبرالفترة منعن
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ایمانم/

العیادة الخارجیة
**************

٢٠١٨حتى فبرایر ٢٠١٧عن الفترة من دیسمبر عدد الحاالت
____

حاالت ذكورة-موجات صوتیة-حاالت نساء متابعة-وتشمل حاالت نساء جدیدة

.) حالة ١٣٩٩٩(الت التردد بالعیادة الخارجیة جمالي حاإ

حاالت النساءالشهر
حاالت السونار

حاالت الذكوره

متابعهجدیدمتابعهجدید

٣٥٤١٥١٧١٩٨٠٣٦٥٤٨٧دیسمبر

٣٤٩١٤٨٣٢١٧٥٣٦٩٤٩٧ینایر

٣٢٦١٤٠٥١٨٤٣٤٣٧٤٧٥فبرایر

١٠٢٩٤٤٠٥٥٩٩٨١١٠٨١٤٥٩االجمالى



ایمانم/

لیاتـالعم
************

-ة من الخصیةعین-سحب بویضات تمهیدا لإلخصاب المجهري-تلقیح صناعيوتشمل
انقاص أجنة–ربط عنق رحم –منظار رحمى –سحب أكیاس من المبیض

٢٠١٨حتى فبرایر ٢٠١٧ترة من دیسمبر عن الفعدد الحاالتإجمالي 
.) حالة ١٧٣٤(

حاالت الشھر
التلقیح 
صناعي

حاالت 
سحب 
بویضات

نقل 
أجنة

نقل أجنة 
مجمدة

عینة من 
لم یتم الخصیة

النقل

سحب 
أكیاس من 

المبیض

منظار 
رحمى

ربط 
عنق 
رحم

إنقاص 
أجنة

٤٢٢٤١٩٢١٥٣٦٣٢١٢٦٤٥٧دیسمبر

٤٢٥٤٢٢٧١٣٤١٢٧٦٤٢٥٦ینایر

٥٢٠٩١٨٨٨٤٤٢١٣٣٣٣٤فبرایر

١٣٦٨٧٦٠٧٣٦١٢١٨٠٢١١٣٩١٣١٧االجمالى

*****



ایمانم/

)فوریا ومجمدة(نسبة حدوث الحمل في حاالت نقل األجنة
************

٢٠١٨حتى فبرایر ٢٠١٧عن الفترة من دیسمبر 

عدد حاالت نقلالتاریخ
الفوریهاألجنة

نسبة حدوث الحملعدد حاالت الحمل

%١٩٢٧٦٤٠دیسمبر

%٢٢٧١٠٥٤٦ینایر

%١٨٨٧١٣٨فبرایر

% ٦٠٧٢٥٢٤١،٣اإلجمــالى

عدد حاالت نقل التاریخ
المجمدهاألجنة

نسبة حدوث الحملعدد حاالت الحمل

%١٥٢١٣دیسمبر

%١٣٤٣١ینایر

%٨٣٣٧فبرایر

%٥١١٢٢٧اإلجمــالى

.وال توجد حاالت حملحالة  )١٣(التلقیح الصناعي عدد حاالت-



ایمانم/

ائىیمعمل التحالیل الكیم
**** **

٢٠١٨حتى فبرایر ٢٠١٧عن الفترة من دیسمبر 

تحلیل٦٦٥:الكیمیائیةلیل اتحال

تحلیل٦٩٦١: اتهرمونالتحلیل 

تحلیل١٤الدم : حمل باتاختبار 

تحلیل٣٣٤منوى : السائل اللیل اتح

تحلیل٦٤٥فیروسات : الاختبار 



ایمانم/

النشاط العلمى
(منذ إنشاء الوحدة)

************

) رسائل ١٠) رسائل  ، تمت مناقشة عدد (٢٦:    عدد (رسائل الماجستیر)  ١

:٧٢٠١حتى ٢٠٠٣رسائل الدكتوراه من )  ٢

) رسالة٤١)  رسالة ، تمت مناقشة عدد(٧٦عدد (-

وجارى اإلعداد باإلشراف والمتابعة على باقى رسائل الماجستیر والدكتوراه

)  یتم تدریب أطباء منتدبون من قسم النساء والتولید من كلیات طب األزهر :٣

جنوب - طب المنوفیة–طب أزهرأسیوط–دمیاط –طب بنات القاهرة –(طب بنین القاهرة 

المنوفیة) -بنها –الوادى 

) مدرسین وأساتذة مساعدین تم تدریبهم.٤٦عدد (-

شهور من النیابة بعد حصولهم على ٤) نواب أمراض نساء وتولید فى آخر ١٤عدد (-

الماجستیر جارى تدریبهم.

) نواب ذكورة (م الحسین الجامعى )٤عدد (-

بعد انتهاء الجزء النظرى من الدورات من اركین بالدورات التدریبیة التسعةالمش) تدریب األطباء ٤

–السعودیة –غانا –لیبیا –سوریا –قطر –السودان –نیجیریا –عدة دول مختلفة (مصر 

زیمبابوى ).–الیمن –غینیا –تنزانیا 



ایمانم/

:الدورات التدریبیة) ٥

مرفق تقریر شامل عن الدورات التدریبیة .



ایمانم/

جامعة األزھر
المركز الدَّولى اإلسْالمى للّدراسات 

یةوالبُحوث السكان
وحدة اإلخصاب الطبى المساعد

تقریر عن
الدورات التدریبیة المنعقدة بوحدة اإلخصاب الطبى المساعد

٢٠١٧–٢٠٠٧
* * *

الدورة التدریبیة األولى عن:-

"األساسیات والجدید فى اإلخصاب الطبى المساعد اإلكلینیكي والمعملى"
٢٩/٣/٢٠٠٧-٢٤فى الفترة  

باالشتراك مع جامعة لوبیك بألمانیا-

مصرى وواحد من السودان٢٩مشترك ٣٠دد وقد حضرها ع-

الدورة التدریبیة الثانیة عن:-

"األساسیات والجدید فى اإلخصاب الطبى المساعد اإلكلینیكي والمعملى"
١٥/١٠/٢٠٠٨-١١فى الفترة: 

باالشتراك مع جامعة لوبیك بألمانیا-

مشترك منهم اثنان من السودان وواحد من سوریا٤٣وقد حضرها عدد  -
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ایمانم/

الدورة التدریبیة الثالثة (النظریة والعملیة) عن:-

"التدریب على النواحى العملیة فى التكنولوجیا المتقدمة لعالج العقم فى البالد النامیة"
وهذا بالتعاون مع:١٨/٢/٢٠١٠–١٣فى الفترة  

.FIGOاالتحاد العالمى ألمراض النساء والتولید - ١

.       ICMARTالهیئة الدولیة لتقییم اإلخصاب الطبى المساعد - ٢

LUBECK UNIVERSITYجامعة لوبیك بألمانیا - ٣

)، السودان عدد ١)، لیبیا عدد (٣٠األطباء من مصر عدد (من ٤٦الدورة وقد حضر - ٤
) .١) وتنزانیا عدد (١) غانا عدد (١١)، نیجیریا عدد (٢(

ن:الدورة التدریبیة الرابعة ع-

" التدریب على النواحى العملیة فى التكنولوجیا المتقدمة لعالج العقم فى البالد النامیة"
وهذا بالتعاون مع:٢٢/٩/٢٠١٠- ١٨فى الفترة 

FIGOاالتحاد العالمى ألمراض النساء والتولید - ١

منظمة الصحة العالمیة بجنیف "لجنة الصحة اإلنجابیة والبحوث"- ٢

مشارك من كل من نیجیریا ١٣مصرى و٢٩شارك منهم عدد ) م٤٢وقد حضرها عدد (- ٣
وغینیا والسودان والسعودیة وتنزانیا.

الدورة التدریبیة الخامسة عن:-

" التدریب العملى على التكنولوجیا المتقدمة لعالج العقم فى البالد النامیة"
وهذا بالتعاون مع:.٧/١٢/٢٠١١-٣فى الفترة 

.FIGOالنساء والتولید االتحاد العالمى ألمراض -١

ICMARTالهیئة العالمیة لمتابعة اإلخصاب الطبى المساعد -٢



ایمانم/

LUBECKجامعة لوبیك بألمانیا -٣ UNIVERSITY

) مشترك منهم عدد اثنان من دولة قطر وواحد من دولة نیجیریا.٣٥وقد حضرها عدد (-٤

الدورة التدریبیة السادسة عن:-

ا المتقدمة لعالج العقم فى البالد النامیة"" التدریب العملى على التكنولوجی
وهذا بالتعاون مع:.١٢/١٢/٢٠١٢-٨فى الفترة 

.FIGOاالتحاد العالمى ألمراض النساء والتولید -١

ICMARTالهیئة العالمیة لمتابعة اإلخصاب الطبى المساعد -٢

LUBECKجامعة لوبیك بألمانیا -٣ UNIVERSITY

اثنان من - اثنان من السعودیة -مصرى ٤٤هم عدد ) مشارك من٥٢وقد حضرها عدد (-٤
واحد من الیمن.–واحد من سوریا -اثنان من لیبیا - نیجیریا 

:عنسابعةالالتدریبیةالدورة-

"النامیةالبالدفىالعقملعالجالمتقدمةالتكنولوجیاالعملى على التدریب" 
:معبالتعاونوهذا.١٧/١٢/٢٠١٤-١٣من الفترةفى

.FIGOوالتولیدالنساءألمراضالعالمىاالتحاد-١

ICMARTالمساعدالطبىاإلخصابالعالمیة لمتابعةالهیئة-٢

LUBECKنیاابألملوبیكجامعة-٣ UNIVERSITY

–واحد من أوغندا -واحد من الیمن -مصرى ٤٨منهم عدد كار مش)٥١(عددحضرهاوقد
واحد من زامبیا.



ایمانم/

:عنثامنةالبیةالتدریالدورة-

"النامیةالبالدفىالعقملعالجالمتقدمةالتكنولوجیاالعملى على التدریب" 
:معبالتعاونذاوه.م٢٠١٥دیسمبر عام  ٢-نوفمبر ٢٨منالفترةفى

(SEUD)الجمعیة العالمیة لإلندومتریوزیس واضطرابات الرحم .١

وٕایطالیا وألمانیا وبلجیكاالجامعات األوروبیة فى فرنسا وانجلترا .٢
(EFSS)الجمعیة المصریة للخصوبة والعقم و .٣

) من جمهوریة مصر العربیة، واحد من الیمن ٥٢منهم عدد (كار مش)٥٧(عددحضرهاوقد
وواحد من كینیا وواحد من أوغندا واثنین من أثیوبیا.

:عنالتاسعةالتدریبیةالدورة-

"النامیةالبالدفىالعقملعالجالمتقدمةجیاالتكنولو العملى على التدریب" 

:معبالتعاونوهذام    ٢٠١٦نوفمبر ٣٠-٢٦منالفترةفى

(SEUD)الجمعیة العالمیة لإلندومتریوزیس واضطرابات الرحم 

الجامعات األوروبیة فى فرنسا وانجلترا وٕایطالیا وألمانیا وبلجیكا

(EFSS)الجمعیة المصریة للخصوبة والعقم و 

من جمهوریة مصر العربیة، منهم واحد من الیمن.كار مش)٥٥(عددحضرهاوقد



ایمانم/

:عنةالعاشر التدریبیةالدورة-

"النامیةالبالدفىالعقملعالجالمتقدمةالتكنولوجیاالعملى على التدریب" 

:معبالتعاونوهذام    ٢٠١٧نوفمبر ٢٩-٢٥منالفترةفى

ن جامعات لیوبك (ألمانیا)، كلیة جامعة لندن ، ومركز الخصوبة بعمان ، أساتذة الخصوبة م
.(EFSS)الجمعیة المصریة للخصوبة والعقم و ومستشفیات سان توماس وكینجز كولج لندن 

.من جمهوریة مصر العربیةكار مش)٥٧(عددحضرهاوقد


