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    7201/ 50 / 22األثنين     فعاليات اليوم األول
 11:30 – 11:00 :االفتتاح الرسمي للمعرض   11:00 – 10:00 :االفتتاح الرسمي للمؤتمر

 13:00 – 11:30 المستجدات في أمراض الكبد المحور األول

 المستجدات في أمراض الكبد ة األولىالجلس
 MDSمعتوق لألدوية    مستودع                      برعاية شركة 

 

 Chair Person منصور ناصر الديند. غسان حداد     د. إياد الشطي    د. رؤساء الجلسة   :

 Speakerالمحاضر /  Lecture/  عنوان المحاضرة Timeالتوقيت / 

 د. إياد الشطي : الحدود واإلمكانيات  خزعة الكبد 11:45 – 11:30

 د. احمد وسوف ماذا تفعل في حال ارتفاع الفيرتين؟ 12:00 – 11:45

 زبيدة العبدهللاد.  HCCتدبير سرطان الخلية الكبدية   12:15 – 12:00

 دعبول د. بشر لزرع الكبدطحضير وال تسططبابيااال 12:30 – 12:15

 د. ايمن علي قصور الكبد الحاد على مزمن  12:45 – 12:30
 د. محمد مزان  نسططيع محاربة الطهاب الكبد   12:55 – 12:45

 (مستودع معتوق لألدوية)
  ـةـــاقشـمن 13:00 – 12:55
             MDS معتوق لألدوية مستودع   برعاية شركة -استراحة قهوة  13:30 – 13:00

 7201/ 50 / 22األثنين     فعاليات اليوم األولتتمة 
 15:00 – 13:30 القلس المعدي المريئي  األول المحور

 القلس المعدي المريئي الجلسة الثانية
                   FujiFilm – JMS    جوديكس برعاية شركة

 

 Chair Person ناصر عدي د.       د. ماهر حداد   د. حسان الغزي   رؤساء الجلسة   :

 Speakerالمحاضر /  Lecture/  عنوان المحاضرة Timeالتوقيت / 

13:30 –13:45  د. رائد ابو حرب الطشخيص الطنظيري للفطق الحجابي 
13:45 – 14:00  د. خالد شيحة مري باريت 
14:00– 14:15  د. ابطسام البوشي قياس ضغوط المري في القلس المعدي المريئي 
14:15 – 14:30  د. فايز صندوق  المعالجة الطنظيرية للقلس المعدي المريئي 
14:30 – 14:45  د. منصور ناصر الدين      مثبطات المضخه هل هي آمنة دوما 
14:45 – 14:55  FujiFilm – JMS      الشركة الراعية جوديكس    محاضرة  

14:55 – 15:00   ـةـــاقشـمن     

          FujiFilm - JMS جوديكس برعاية شركةاستراحة قهوة  15:30 – 15:00
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 7201/ 50 / 22األثنين      فعاليات اليوم األولتتمة 
 17:30 – 16:00 المستجدات في التوليد وأمراض النساء وجراحتها المحور الثاني

  المستجدات في التوليد وأمراض النساء وجراحتها ةالجلسة الثالث

 Chair Person نزيه طواشي .د     أمين درويش .د    الكردي بشار .د رؤساء الجلسة   :

 Speakerالمحاضر /  Lecture/  عنوان المحاضرة Timeالتوقيت / 

 صالح شيخةد.  سرطان باطن الرحم 16:15 – 16:00
 سندباد نظاميد.  زراعة المبيض   16:30 – 16:15
 هيثم ملحمد.  انثقاب الرحم 16:45 – 16:30

 أحمد الخالدد.  الطدبير الطنظيري لحاالت البطن الحاد من منشأ نسائي 17:00 – 16:45
  فيصل العمر د. الحمل في ندبة القيصرية  17:15 – 17:00
  ـةـــاقشـمن 17:30 – 17:15
 MCC (Coffee Break)الرعاية الطبية   برعاية شركة -استراحة قهوة  18:00 – 17:30

 7201/ 50 / 22األثنين     فعاليات اليوم األولتتمة 
 19:30 – 18:00 كشف تشوهات األجّنة المحور الثاني

  كشف تشوهات األجّنة الجلسة الرابعة
 Chair Person قحطان الحامد .د       معتز اللحام .دوائل الحلقي       .د رؤساء الجلسة   :

 Speakerالمحاضر /  Lecture/  عنوان المحاضرة Timeالتوقيت / 

 مروان الحلبيد.  مطالزمة داون والصبغيات 18:15 – 18:00
  كنعان السقا د.  اخطبارات المسح المصلية قبل الوالدة للشذوذات الصبغية 18:30 – 18:15
 عمر الفرواتيد.  (NT) المسافة الشفافة خلف الرقبة 18:45 – 18:30
 رفائيل عطااللـّهد.  العالمات الصدوية في مطالزمة داون  19:00 – 18:45
  ميادة رومية د.  الشوك المشقوق  19:15 – 19:00
  ـةـــاقشـمن 19:30 – 19:15
   -استراحة قهوة  20:00 – 19:30
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 7201/ 50 / 23الثالثاء  الثاني    فعاليات اليوم 
 

 11:15 – 9:30 المستجدات في الجراحة العامة والتنظيرية المحور الثالث

 المستجدات في الجراحة العامة والتنظيرية الخامسةالجلسة 

                 FujiFilm – JMS    برعاية شركة جوديكس
 

 Chair Person د. يوسف دله           جمال الواديد.       د. حمود حامد    رؤساء الجلسة   :

 Speakerالمحاضر /  Lecture/  عنوان المحاضرة Timeالتوقيت / 

 محمد األحمدد.  سرطانة البانكرياس الغدية 9:450 – 09:30
 عبد الغني الشلبيد.  أورام البانكرياس داخلية اإلفراز 10:00 – 9:45

 عالء ديرانيد.  الطدبير الجراحي الخطالطات الطهاب البانكرياس 10:15 – 10:00
 بشير سعدةد.  آفات البانكرياس الكيسية 10:30 – 10:15
 حسن اليقظان د. مفهوم جراحة وانعاش ضبط األذية 10:45 – 10:30
 عبد الرحمن حمادية د. رضوض البانكرياس 10:55 – 10:45
 FujiFilm – JMS  محاضرة الشركة الراعية جوديكس         11:10 – 10:55

  منـاقشــــة 11:15 – 11:10
  FujiFilm – JMS    جوديكس برعاية شركة  -استراحة قهوة  11:30 – 11:15

 7201/ 50 / 23الثالثاء  الثاني    فعاليات اليوم تتمة 
 13:00 – 11:30 المستجدات في الجراحة البولية المحور الرابع

  المستجدات في الجراحة البولية الجلسة السادسة
 Chair Person جمال هزيم د.           فيصل حسند.      د. سعد كيال    رؤساء الجلسة   :

 Speakerالمحاضر /  Lecture/  عنوان المحاضرة Timeالتوقيت / 

 مروان الخانيد.  الدراسة الديناميكية للسبيل البولي السفلي  11:45 – 11:30
 عدنان األحمد د. تدبير انسداد اإلحليل الخلفي 12:00 – 11:45
 سمير عنزاوي د.  آراء في الطحويل البولي 12:15 – 12:00
 إبراهيم برغوثد.  العالج الجراحي لداء بيروني 12:30 – 12:15
 خليل أومري د.  جراحة األورام البولية في األعمار المطقدمة 12:45 – 12:30
  ـةـــاقشـمن 13:00 - 12:45
   -استراحة قهوة  13:30 – 13:00
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 7201/ 50 / 23الثالثاء  الثاني    فعاليات اليوم  تتمة
 15:00 – 13:30 المستجدات في أمراض الكلية خامسالالمحور 

 المستجدات في أمراض الكلية الجلسة السابعة
 أفاميا للصناعات الدوائية                       برعاية شركة

 

 Chair Person د.سحر دامرلي د.حسان سلوم    د.بشير اليافي  د.قصي حسن  رؤساء الجلسة   :

 Speakerالمحاضر /  Lecture/  المحاضرةعنوان  Timeالتوقيت / 

 رانية الديرانيد.  الداء السكري بعد زرع الكلية 13:45 – 13:30
 بشار ياردد.  األمراض الكلوية في سياق الحمل 14:00 – 13:45
 لؤي اسماعيلد.  األذية الكلوية الحادة 14:15 – 14:00
 إيمان صالحانيد.  عديدة الكيساتالمسطجدات في تدبير داء الكلية  14:30 – 14:15
 قاسم باشاد.  فصادة البالزما 14:45 – 14:30

 أفاميا للصناعات الدوائية   الراعية محاضرة الشركة 14:55 – 14:45
  ـةـــاقشـمن 15:00 – 14:55
  أفاميا للصناعات الدوائية برعاية شركة -استراحة قهوة  15:30 – 15:00

 7201/ 50 / 23الثالثاء الثاني    فعاليات اليوم تتمة 
 17:30 – 16:00 المستجدات في أمراض الغدد لسادسالمحور ا

 المستجدات في أمراض الغدد الجلسة الثامنة
 برعاية شركة

 

 Chair Person هناء الغانمد. سمير معراوي       د.         يونس قبالن د. رؤساء الجلسة   :

 Speakerالمحاضر /  Lecture/  المحاضرةعنوان  Timeالتوقيت / 

 مالك بوظو د.  قصور الدرق: مفاهيم حديثه آلفة قديمة 16:15 – 16:00
 أمل حرفوشد.  والعالج  Dعوز الفيطامين  16:30 – 16:15
 لمى حديدد.  مقاربة العقدة الدرقية 16:45 – 16:30
 مرادريم د.  عوز هرمون النمو عند البالغين 17:00 – 16:45
 ليليان حاج حسند.  الكسور الالنموذجية المرافقة السطخدام البيسفوسفونات 17:15 – 17:00
  ـةـــاقشـمن 17:30 – 17:15
   -استراحة قهوة  18:00 – 17:30
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 7201/ 50 / 23الثالثاء  الثاني    فعاليات اليوم تتمة 
 19:30 – 18:00 المستجدات في الداء السكري  سادسلالمحور ا

  المستجدات في الداء السكري  الجلسة التاسعة
 Chair Person د. أمل حرفوش       د. هيسم ابو عراج   د. ماجد فالحة رؤساء الجلسة   :

 Speakerالمحاضر /  Lecture/  عنوان المحاضرة Timeالتوقيت / 

 صايغمنذر د.  2في السكري نمط  ASCVDتدبير عوامل خطورة  18:15 – 18:00
 تغريد حمودد.  2السكري نمط نمط الحياة وتطور  18:30 – 18:15
 منى دكرد.  سطنشاقي األنسولين اال 18:45 – 18:30
 بالل حمادد.  مضخات األنسولين 19:00 – 18:45
 مها الصباغد.  2داء السكري نمط لجات الحديثة لمعالالاألدوية و  19:15 – 19:00
  ـةـــاقشـمن 19:30 – 19:15
   -استراحة قهوة  20:00 – 19:30
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    7201/ 50 / 24الثالث    األربعاء فعاليات اليوم 
 11:00 – 9:30 المستجدات في تدبير الرجفان األذيني بعالساالمحور 

 المستجدات في تدبير الرجفان األذيني الجلسة العاشرة
 شركة حماه فارما                                           برعاية    

 

 Chair Person د. أحمد غوطاني       د. طالل محال         وليد فطايري د.  رؤساء الجلسة  :

 Speakerالمحاضر /  Lecture/  عنوان المحاضرة Timeالتوقيت / 

9:30 – 9:45 
الوسائل غير الراضة في تشخيص وتحديد وانذار افات 

 بركاتالياس د.  نقص الطروية القلبية

 حسام الشبليد.  األذينيالطدابير الوقائية بعد اجطثاث الرجفان  10:00 – 9:45
في سياق  األذينيالمقارنة بين الدابيغطران والوارفارين في الرجفان  10:15 – 10:00

 ياسين بني مرجةد.  االمراض الصمامية

في مرضى الرجفان األذيني  ة اليسرى عبر القثطرهنياغالق ُلسينة األذ 10:30 – 10:15
 رشيد السعديد.  غير الصمامي 

10:30 – 10:45 
في الوقاية الثانوية بعد المطالزمة االكليلية  2.5الروفالطرو 

  الحادة
مصطفى موسى د. 

 باشا )حماه فارما(
  ـةـــاقشـمن 11:00 – 10:45
  فارماحماه              برعاية شركة -استراحة قهوة 11:30 – 11:00

 7201/ 50 / 24األربعاء الثالث     فعاليات اليوم تتمة 

 13:00 – 11:30 قصور القلب ابعالمحور الس

 قصور القلب الجلسة الحادية عشر
 يونيفارما                             برعاية شركة             

 

 Chair Person الدين نجارجمال د.  د. عادل عيسى  د. مفيد جوخدار :     رؤساء الجلسة   

 Speakerالمحاضر /  Lecture/  عنوان المحاضرة Timeالتوقيت / 

 علي خدامد.  األدوية الطي يمكن أن تؤدي أو تفاقم قصور القلب 11:45 – 11:30

 أحمد العايدد.  انقاص وفيات قصور القلب 12:00 – 11:45
 محمد غزي د.  للصادم القلبي المزروعحقائق جديدة حول فائدة  دراسة 12:15 – 12:00
 ذياب الفاعوري د.  الطدبير الجراحي في قصور القلب 12:30 – 12:15
 يمام صبيح د. يونيفارما  – سطابرادين في قصور القلب المزمن 12:45 – 12:30
  ـةـــاقشـمن 13:00 – 12:45
  يونيفارما  برعاية شركة  -استراحة قهوة 13:30 – 13:00
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 7201/ 50 / 24األربعاء  الثالث     فعاليات اليوم تتمة 

 15:00 – 13:30 المستجدات في التشخيص المخبري  ثامنلالمحور ا

  المستجدات في التشخيص المخبري  الجلسة الثانية عشر
 Chair Person دالل دوبا د.      د. طراد الحجي    فوزة منعم      د. :     رؤساء الجلسة   

 Speakerالمحاضر /  Lecture/  عنوان المحاضرة Timeالتوقيت / 

 هزاع الخلفد.  مبادئ طرق تشخيص األحياء الدقيقة  13:45 – 13:30
 عليا األسدد.  أهمية الطنميط في نقل الدم 14:00 – 13:45

14:00 – 14:15 POCT  تعريفه، مزاياه ، ومحدوديطه، مقارنة مع :
 القبيليد. فايزة  االخطبارات المرجعية

 ربيعة النحاسد.  فحص البول : أهميطه ومدلوالته السريرية  14:30 – 14:15
  وليد دعاس د. اخطبارات الطشخيص الجنائي الطجربة السورية 14:45 – 14:30
  ـةـــاقشـمن 15:00 – 14:45
   -استراحة قهوة 15:30 – 15:00

 7201/ 50 / 24األربعاء الثالث     فعاليات اليوم تتمة 

 17:30 – 16:00 المستجدات في األمراض اإلنتانية عند األطفال المحور التاسع

  المستجدات في األمراض اإلنتانية عند األطفال الجلسة الثالثة عشر
 Chair Person د. آصف شاهر   فادي قسيسد.   سرور  د. سمير   رؤساء الجلسة        :

 Speakerالمحاضر /  Lecture/  عنوان المحاضرة Timeالتوقيت / 

 عصام أنجقد.  نظرة حديثة حول المضادات الحيوية 16:15 – 16:00
  بشار حاج عليد.  انطانات المشافي                     16:30 – 16:15
 لميا البظناد.  تدبير الصدمة األنطانية عند األطفال 16:45 – 16:30
  قصي الزيرد.   مرضى الطالسيميا عنداالنطانات المكطسبة  17:00 – 16:45
في تشخيص األنطانات  CRPدور البروكسيطونين والـ 17:15 – 17:00

 أيمن الخطيبد.  البولية عند األطفال 

  ـةـــاقشـمن 17:30 – 17:15
   -استراحة قهوة 18:00 – 17:30
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 7201/ 50 /  24الثالث    األربعاء فعاليات اليوم تتمة 
 19:30 – 18:00 الجديد في الصناعة الدوائية العاشرالمحور 

   الجديد في الصناعة الدوائية ة عشررابعالجلسة ال

 Chair Person د.                  د.               د. رؤساء الجلسة        :

 Speakerالمحاضر /  Lecture/  عنوان المحاضرة Timeالتوقيت / 

 نضال حسامي د.   18:15 – 18:00
 حبيب عبودد.  األدوية الجديدة والرقابة عليها 18:30 – 18:15
 عبد الحكيم نطوف د.  الحديثة في الطصنيع الدوائي الطقنيات  18:45 – 18:30
 د.   19:00 – 18:45
 د.   19:15 – 19:00
  ـةـــاقشـمن 19:30 – 19:15

   -استراحة قهوة 20:00 – 19:30

 
 فعاليات المؤتمر العلميانتهت 

 


