
علي الخيمي . د- محمد رامز أورفلي . د- يونس أحمد . د

دراسة مقارنة لتبديل مفصلي الركية بجلسة واحدة أو جلستيند جابر ابراهيم.أ9.20 - 9.00

المقاربة الجراحية للشلل التشنجي بالطرفين السفليينبشار مير علي. د9.40 - 9.20

تليف العضلة المستقيمة الفخذية عند األطفالحكمت جمعه. د10.00 - 9.40

ايثاق عنق القدم  االستطبابات والتكنيكمحمد درويش المصطفى.د10.20 - 10.00

مقاربة قدم الوليدرستم مكية. د10.40 - 10.20

Camelleriاصالح بتر مؤخر القدم بإيثاق عقبي ظنبوبي حسب كاميلليري مازن نداف. د11.00 - 10.40

عالج الضياع العظمي بالتحريض بواسطة االسمنت العظميعماد الحريري. د11.20 - 11.00

11.20 - 11.40

حكمت جمعة. د- يوسف أسعد  . د- د جابر ابراهيم .أ

تاريخ الطب الرياضيابراهيم جمعة. د12.00 - 11.40

األذيات المرافقة لتمزق الرباط المتصالب األماميمحمد رامز أورفلي. د12.20 - 12.00

الكتف الغير الثابتقصي عدرا. د12.40 - 12.20

األذيات الرياضية في مفصل الكتفمحمد األطرش. د1.00 - 12.40

األذيات الرياضية في مفصل الكاحلحكم األسعد. د1.20 - 1.00

المنشطات في الطب الرياضيصفوح السباعي. د

تأهيل التهاب الكم المدورة في الكتفبشرى قفورة. د1.40 - 1.20

إعادة تأهيل الرياضي المصاب بوثي عنق القدممحمد هشام تنبكجي. د2.00 - 1.40

دور العالج الفيزيائي في تأهيل الرباط المتصالب األمامي المعاد تصنيعهاالخصائي محمد هادي مشهدية2.20 - 2.00

حسين شعبان. د- محمود زيتون .  د

عسرة البلعد بسام درويش.أ9.20 - 9.00

استنشاق األجسام األجنبيةأديب محمود. د9.40 - 9.20

2018/9/18 (مشفى األسد الجامعي)محور العظمية والطب الرياضي والفيزيائي 

(العظمية )رؤساء الجلسة 

استراحة ومعرض

2018/9/18 (مشفى ابن النفيس) األمراض الصدرية وجراحتها  

رؤساء الجلسة

(الطب الرياضي والفيزيائي  )رؤساء الجلسة 



تقيح الجنبسعد حموية. د10.00 - 9.40

10.00 - 10.20

وفاء الصالح . د- جورج العسافين . د

ذوات الرئة في المشافيحسام البردان. د10.40 - 10.20

اآلفاق الجديدة في الربومازن قصيباتي. د11.00 - 10.40

انقطاع النفس اثناء النوملبنى حويجة. د11.20 - 11.00

عبدهللا النجار. د- هيثم بيرقدار. د- ليلى كزكز . د

الجديد في الداء الرثيانيندى الشمعة. د11.40 - 11.20

التوصيات الحديثة لعالج التهاب الفقار المقسطعماد حمدون. د12.00 - 11.40

12.00 - 12.20

الجديد في التهاب المفاصل الصدافيوداد عاجي. د12.40 - 12.20

الجديد في تناذر أضداد الفوسفولبيدليلى كزكز. د1.00 - 12.40

جوزيف فتوح. د- رنا عمران . د- احمد خليفاوي . د

الجديد في جراحة الحجاجطالل شعبان. د9.20 - 9.00

الجديد في انسدال األجفانجهاد نويالتي. د9.40 - 9.20

البوتوكس والحولعمار شيخة. د10.00 - 9.40

بقعة ضوء حول آخر المستجدات في عالج بعض أمراض اللطخة الصفراءمؤيد القحف. د10.20 - 10.00

10.20 - 10.40

العين الجافةبراء القبيسي. د11.00 - 10.40

Cross Linkingالجديد حول براء القبيسي. د11.20 - 11.00

استراحة ومعرض

2018/9/18 (مشفى ابن النفيس)أمراض المفاصل والروماتيزم  

رؤساء الجلسة

2018/9/18 (الهيئة العامة لمشفى العيون الجراحي)أمراض العين وجراحتها  

رؤساء الجلسة

استراحة ومعرض

رؤساء الجلسة

استراحة ومعرض



تكنيك جديد لعالج القرنية الكرويةسومر درويش. د11.40 - 11.20

ثناء الخطيب. د- فادي قسيس . د- حسان الجندي . د- مازن حداد . د.أ

التشريح المرضي في الداء الزالقيد محمد إياد الشطي.أ9.20 - 9.00

تدبير اإلمساك الوظيفي عند األطفالجابر محمود. د9.40 - 9.20

(NICE - Guidelines)الدالئل البريطانية في تدبير االنتانات البولية عند األطفال بسام سعيد. د10.00 - 9.40
تدبير قصور القلب عند األطفالسمير سرور. د10.20 - 10.00

التدبير األولي آلفات القلب الخلقية عند األطفالحسن بعلبكي. د10.40 - 10.20

10.40 - 11.00

لميا البظنا. د- آصف صقر . د- أيمن الخطيب .  د

اآلالم المفصلية والسرطانعثمان حمدان. د11.20 - 11.00

الحديث في تدبير المريض المنجليبلسم مهيوب. د11.40 - 11.20

مقاربة النضج الجنسي المبكر عند األطفالسحر ادلبي. د12.00 - 11.40

متى يكون األقياء جراحياً عند األطفالعمار ثابت. د12.20 - 12.00

الحركات الالارادية باليرقان النوويثناء الضامن. د12.40 - 12.20

ذياب الفاعوري . د-  أحمد نابلسي . د

عمليات القلب التلطيفية في جراحة قلب األطفال(حلب)مازن أشرم . د9.20 - 9.00

ورم أذيني ناكس للمرة الرابعة(الالذقية)أيهم شعبو . د9.40 - 9.20

ست سنوات على زرع صمام تاجي حيوي بعد قصور تاجي حاد ناجم عن التهاب شغاف حادقصي شوك. د10.00 - 9.40

الداء االكليلي المنتشر واستئصال العصيدةذياب الفاعوري . د10.20 - 10.00

رؤساء الجلسة

رؤساء الجلسة

2018/9/18 (الهيئة العامة لمستشفى الشهيد باسل األسد المراض وجراحة القلب)أمراض القلب وجراحتها  

2018/9/18 (الهيئة العامة لمشفى دمشق)طب األطفال 

استراحة ومعرض

رؤساء الجلسة 



10.20 - 10.40

عمرو طرية.د-  ياسين بني مرجة .د

حاالت الخثرةالياس بركات. د11.00 - 10.40

تسلخ الشريان األكليلي العفويأحمد العايد.د11.20 - 11.00

توسيع الجذع الرئيسي عند مريض احتشاء حاد (الالذقية)غياث بدور . د11.40 - 11.20

ارتفاع الضغط الشريانيياسين بني مرجة. د12.00 - 11.40

12.00 - 12.20

محمد علي حيدر. د- هاشم صقر . د

 في عالج أمهات الدم األبهريةStent graftاستخدام محمد علي نحاس. د12.40 - 12.20

توسيع شريان تحت ترقوةالياس شماس. د1.00 - 12.40

الرضوض الوعائية نزار زريق. د1.20 - 1.00

تصميم شرايين البروستاتلؤي الترزي.د1.40 - 1.20

ابراهيم أبو زخم. د- عمر ليلى . د- محمد هيثم الحسيني . د

المتالزمة المواكبة لألورامياسين زكية. د9.20 - 9.00

الجديد في المالنوماهدى األصيل. د9.40 - 9.20

االضطرابات التكاثرية اللمفاوية بائية الخاليالينا الحاج ابراهيم. د.أ10.00 - 9.40

10.00 - 10.20

المعالجة غير الجراحية لألورام الجلديةابراهيم أبو زخم. د10.40 - 10.20

جراحة موس لالوراموائل برازي. د11.00 - 10.40

استراحة ومعرض

2018/9/18 (الهيئة العامة لمشفى الهالل األحمر العربي السوري )- الجديد في مقاربة أورام الجلد - أمراض الجلدية 

رؤساء الجلسة

رؤساء الجلسة

رؤساء الجلسة

2018/9/18 (الهيئة العامة لمستشفى الشهيد باسل األسد المراض وجراحة القلب)جراحة األوعية 

استراحة ومعرض

استراحة ومعرض

2018/9/18 (الهيئة العامة لمشفى دمشق)األمراض العصبية و النفسية  



تيسير حسون. د- جميل ركاب .د-  أمل شكو .د

الحوادث الوعائية الدماغية قلبية المنشأأنس جوهر. د9.20 - 9.00

السكتات الدماغيةعلي الجهماني. د9.40 - 9.20

الصداع مثلث التوائمكفاية المسير. د10.00 - 9.40

الحالة الصرعيةهيام الكردي. د10.20 - 10.00

10.20 - 10.40

الموسيقى ثقافة وعالججوان قره جولي .  أ11.00 - 10.40

االدمانغاندي فرح. د11.20 - 11.00

عتاهة الزهايمرعامر الحاج. د11.40 - 11.20

ياسين نعنوس.د- د صالح رمضان .أ- جمال هزيم . د

العالج الجراحي لضعف االنتصابد عدنان أحمد.أ9.20 - 9.00

إجراء بسيط دالالت هامة- فحص البول نديم الشهابي. د9.40 - 9.20

العالج الدوائي لضخامة البروستات الحميدةأحمد دراج. د10.00 - 9.40

10.00 - 10.20

طارق برازي. د- لؤي اسماعيل . د

االنتانات البولية المعندةرانيا الديراني. د10.40 - 10.20

الكلية و الحملبشار يارد.د11.00 - 10.40

النفروز عند األطفالايمان صالحاني. د11.20 - 11.00

نزار ابراهيم. د- حسان عمرو . د- عمار غنام . د

الجراحة االستقالبية للسكريعبد الغني شلبي. د9.20 - 9.00

التدبير المحافظ لسرطان الثديعالء الديراني. د9.40 - 9.20

رؤساء الجلسة

استراحة ومعرض

رؤساء الجلسة 

استراحة ومعرض

رؤساء الجلسة

2018/9/19 (الهيئة العامة لمشفى دمشق) الجراحة العامة والتنظيرية 

رؤساء الجلسة

2018/9/18 (الهيئة العامة لمشفى الكلية الجراحي)أمراض الكلية والجراحة البولية  



استطبابات جراحة البدانة بالتنظيرهوازن مخلوف. د10.00 - 9.40

تدبير العقدة الدرقية الوحيدةبشير سعده. د10.20 - 10.00

10.20 - 10.40

فايز كبة.د- بشار الصالح . د

Mohan Dezardaخبرة مشفى ابن النفيس في ترميم الفتوق االربية بطريقة نزار ابراهيم. د11.00 - 10.40
(تدبير ونتائج  )أذيات الكبد بالمرامي النارية فادي ريا. د11.20 - 11.00

نواسير حول الشرجأمير الرفاعي. د11.40 - 11.20

سرطان الثديخالد موسى. د12.00 - 11.40

نقائل غير متوقعة لسرطان المريبيان السيد. د12.20 - 12.00

عوض العلي. د- ريم العاتكي . د- هيثم ملحم . د- كنعان السقا . د

أورام الخاليا المنتشةمحمد إياد الشطي. د9.30 - 9.00

انقطاع الطمث البدئي من منشأ وطائييونس قبالن. د10.00 - 9.30

متالزمة تورنرعلي قصاب. د10.30 - 10.00

10.30 - 11.00

انقطاع الطمث البدئي من منشأ تشريحيسندباد نظامي. د11.30 - 11.00

تصنيع المهبلأحمد الخالد. د12.00 - 11.30

مقاربة مريضة انقطاع الطمث البدئيرفائيل عطا هللا. د12.30 - 12.00

نضال خضر. د- محمد القادري . د- ايهاب النقري . د

 وتطبيقاته السريريةPD1 - PDL1اختبار لينه أسعد. د9.20 - 9.00

الكشف الكشف المبكر لسرطان الثدي والكولون فواز ديروان. د9.40 - 9.20

2018/9/19 (الهيئة العامة لمشفى الزهراوي للتوليد وأمراض النساء وجراحتها)انقطاع الطمث البدئي - النسائية والتوليد 

رؤساء الجلسة

استراحة ومعرض

2018/9/19 (مشفى ابن النفيس)األورام  

(محور علم األورام العام)رؤساء الجلسة 

استراحة ومعرض

رؤساء الجلسة



استطبابات زرع النقي الخيفي والذاتيزاهرة فهد. د10.00 - 9.40

مفاهيم جديدة في عالج السرطاننضال خضر. د10.20 - 10.00

10.20 - 10.40

سعد حموية. د- فواز ديروان . د- لينه أسعد . د

المستجدات في سرطان البروستاتمحمد القادري. د11.00 - 10.40

المستجدات في سرطان المبيضنضال خضر. د11.20 - 11.00

األذيات القلبية الناجمة عن المعالجات الورميةنسرين خازم. د11.40 - 11.20

المستجدات في سرطان المعدةنورس جعفر. د12.00 - 11.40

نضال خضر. حالة سريرية بإشراف دطارق الحميد. د12.20 - 12.00

نجوى مارديني. د- فادي ريشة . د

تصنيف أورام الرأس والعنق وتصنيف تجريف العنقد أحمد مصطفى.أ9.20 - 9.00

خزع الرغامى واختالطاتهامحمد نضال رحمة. د9.40 - 9.20

مقاربة جراحة الجيوب التنظيرية في مشفى تشرين العسكريعبد الرحمن عوض. د10.00 - 9.40

نقص السمع الحسي العصبي المفاجئ عامر األبرش . د10.20 - 10.00

حاالت خاصة في زراعة الحلزون حسن غباش . د10.40 - 10.20

10.40 - 11.00 

محمد نضال رحمة . د- عبد الرحمن عوض . د

LPRالقلس الحنجري البلعومي د عصام األمين.أ 11.20 - 11.00

 في التهاب الجيوب المزمنNebulizerالمعالجة ب رزان عبد هللا الجاسم. د11.40 - 11.20

تجميل األنفد نبوغ العوا.أ12.00 - 11.40

حالة انقطاع العصب الوجهي خارج الجمجمة وتدبيره كريم شاهين . د12.20 - 12.00

(محور علم األورام السريري)رؤساء الجلسة 

رؤساء الجلسة 

2018/9/19(قاعة محاضرات بنك الدم) أمراض الدم والفحوصات المخبرية 

استراحة ومعرض

رؤساء الجلسة

استراحة ومعرض 

2018/9/19 (الهيئة العامة لمشفى الهالل األحمر العربي السوري)أمراض األنف واألذن والحنجرة  



عدنان الخطيب .د- بسام عيد . العميد د- عليا محمد األسد . د

(اعادة تعريف ورؤية  )مراكز نقل الدم ودورها في الرعاية الصحية أسامة جميل أحمد. اللواء د9.20 - 9.00

أين وصلنا: التشخيص الجزيئي للتالسيميا بيتا في سوريا حسام مراد. د9.40 - 9.20

تعريف عام بمرض التالسيميا والخدمات المقدمة في سوريامحمد ياسر مخلالتي. د10.00 - 9.40

المفاهيم الحديثة في تدبير التالسيميا غير المعتمدة على نقل الدم(السويداء  )مؤنس أبو منصور. د10.20 - 10.00

10.20 - 10.40

محمد ياسر مخلالتي. د-محمد نذير سفراني . العميد د- أسامة جميل أحمد . اللواء د

(التالسيميا  )أهمية التنميط بالنسبة لمرضى نقل الدم المتكرر عليا محمد األسد. د11.00 - 10.40

اختنبارات السالمة للدم في بنك الدمربيعة النحاس. د11.20 - 11.00

الزرع الجرثومي وانتقاء الصاداتعلي رستم. د11.40 - 11.20

شركة المجموعة الطبية12.00 - 11.40
منظومة الزرع )أحدث األجهزة والتحاليل في تشخيص األمراض الإلنتانية 

(DLوالتنميط والتحسس الميكروبي 

خالد منصور. د- حسان بغدادي . د- عماد شباك . د

البوتوكس واستخداماته التجميلية في الوجهرزق الفروح. د9.20 - 9.00

أنواعه وتطبيقاته في الجراحة التجميلية... الفيللروائل البرازي. د9.40 - 9.20

9.40 - 10.00

حقن الشحوم الذاتية في الوجهأحمد عرابي. د10.20 - 10.00

10.20 - 11.00

11.00 - 11.40

أحمد عمار. د- حسام الشيخ . د- ماهر حداد . د

المظاهر التنظيرية لتنشؤ الكولونمنصور نصر الدين. د9.20 - 9.00

رؤساء الجلسة

استراحة ومعرض

ورشة عمل عن حقن البوتوكس والفيللر  شركة بيتيكو

2018/9/20 (الهيئة العامة لمشفى الهالل األحمر العربي السوري)أمراض الجهاز الهضمي  

رؤساء الجلسة

رؤساء الجلسة

2018/9/19 (الهيئة العامة لمشفى دمشق)الجراحة التجميلية 

استراحة ومعرض

 شركة حنا وبدينBiofillerورشة عمل عن أحدث التقنيات العالمية في تحضير الفيللر 

رؤساء الجلسة



تدبير النزف الهضمي تنظيرياًخالد شيحة. د9.40 - 9.20

أورام الكولونناصر عدي. د10.00 - 9.40

معالجة التهاب الكولون القرحيمحمد ماهر عبد ربه. د10.20 - 10.00

10.20 - 10.40

  (B)مستجدات التهاب الكبد نذير ابراهيم. د11.00 - 10.40

  (B)تدبير المرضى المعرضين لخطر اعادة تفعيل التهاب الكبد أحمد وسوف. د11.20 - 11.00

محمد سامر شحرور. د- عبد هللا العكل . د

عرض حاالت مركز شقوق الشفة والحنكبشار الحصان. د9.20 - 9.00

حاالت سريرية في تجميل األسناند رشاد مراد.أ9.40 - 9.20

تجميل األسنان بين رغبة المريض والمسؤولية االخالقية للطبيبد اليان أبو سمرة .أ10.00 - 9.40

10.00 - 10.20

عروبة الشيخ قاسم. د- عماد جميل . د

المفاهيم الجراحية في زراعة األسنانمحمد سامر شحرور. د10.40 - 10.20

دور التقنيات ثالثية األبعاد في تطور أنظمة المعالجة التقويميةابراهيم الحامض. د11.00 - 10.40

التهاب النسج الداعمة كعامل خطورة في األمراض الجهازيةآالء قسومة. د11.20 - 11.00

اياد طيجن.د- توفيق حسابا .د- جهاد عابورة .د

تناذر الهرس وانحالل العضالت الرضيمفيد درويش. د9.20 - 9.00

مخاطر الغازات السامة واالشعاع وكيفية التعامل معهامحمد كوسا. د9.40 - 9.20

(الترياج)الفرز الطبي بالكوارث جمال أبو قرعة. د10.00 - 9.40

رؤساء الجلسة

2018/9/20 (مشفى ابن النفيس)طب األسنان وجراحة الوجه والفكين 

رؤساء الجلسة

استراحة ومعرض

استراحة ومعرض

2018/9/20 (الهيئة العامة لمشفى دمشق)طب الطوارئ والتخدير 

رؤساء الجلسة



10.00 - 10.20

أشرف برمو . د- فاتن رستم . د- زياد حاج طه . د

اإلضاءة على بعض المشاكل مابعد التخدير إياد السيد.د10.40 - 10.20

تقييم وتدبير األلم بعد التخديرفاتن رستم. د11.00 - 10.40

معيضات البالزما الطبيعية والصنعيةفواز هالل. د11.20 - 11.00

وفاء مندو. د- ريم مراد . د- زينب العرفي . د

لمحة عن مركز السكري التخصصيلمى محسن. د9.20 - 9.00

لمحة عن مركز األطفال السكريينمنى دكر. د9.40 - 9.20

الكلية والداء السكريهناء الغانم. د10.00 - 9.40

التأثيرات القلبية لخوافض سكرالدم الفمويةليليان حاج حسن. د10.20 - 10.00

10.20 - 10.40

منذر الصايغ. د- يونس قبالن . د- أمل حرفوش .  د

 العقدة الدرقية وإيكو الدرق والجراحةFNAمقارنة بين نتائج إبراهيم العلي.د11.00 - 10.40

اضطراب صوديوم الدم بعد األذيات الدماغية لونا طنوس. د11.20 - 11.00

قصور الدريقاتإياد أبو عراج. د11.40 - 11.20

متالزمة تورنرأمل الروبة. د12.00 - 11.40

طرفة بغدادي. د- علي كوسا .د- علي كيوان . د

أورام الحفرة الخلفيةعبد الغفار كيوان. د9.20 - 9.00

أورام المنطقة الصنوبريةوردان المير تامر. د9.40 - 9.20

أورام الجناح الوتديعلي العربي.د10.00 - 9.40

10.00 - 10.20

رؤساء الجلسة 

استراحة ومعرض

استراحة ومعرض

رؤساء الجلسة

2018/9/20 (مدرج الباسل- الهيئة السورية لألختصاصات الطبية ) أمراض الغدد واالستقالب 

استراحة ومعرض

2018/9/20 (الهيئة العامة لمشفى دمشق)الجراحة العصبية  

رؤساء الجلسة

رؤساء الجلسة



الم أسفل الظهر وجراحة طبق الديسك القطني بالتنظير أحمد جهاد عابدين. د10.40 - 10.20

دور التصويب المجسم في أورام الدماغ عالية الدرجةتامر األمير تامر. د11.00 - 10.40


