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 رعايةتحت 
 عاطف النداف الدكتوراألستاذ 

 وزير التعليم العالي
 

 يقام
 

 المؤتمر الدولي الطبي األول

 حتت شعار
 "ربط اجلامعة باتمع"

 
 المنعقد في جامعة حماة

 2017أيار  9 –7بين 
 جلسات المؤتمر في صالتي المؤتمرات في فندق آفاميا الشام
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  7/5/2017اليوم األول: األحد 
 
 

 تسجيل المشاركين     10.30 - 8.30
 

 ) صالة المؤتمرات في فندق آفاميا الشاماح ( حفـل االفتت التوقيت

11.00- 12.00 

 

 الطبي األولمؤتمر الدولي حفل افتتاح ال
 

 ـي المؤتمرعاطف النداف وزير التعليم العالي راعالدكتور كلمة األستاذ ●  
 

 ـاةحمة رئيــــس جامعــ كلمة األستاذ الدكتور محمد زياد سلطان●  
 

 كلمة الدكتور عامر سلطان مدير صحة حماة ●
 

 
 

 المخبرية وطب األسنانكات األدوية  والتجهيزات الطبية واألول لشرافتتـــاح المعــــرض 
 

 التوقيت الجلسات
 

 (جلسة افتتاحية) القاعة األولى
 

 القاعة الثانية

لى
ألو

ة ا
لس

لج
ا

 

12
:0

0
 – 

2:
30

 

 رئيــــــــس الجلســـــة
 أ.د. محمد أيمن الصباغ

 المقــــــــــــــــرر
 د. جهاد اللجمي

 رئيــــــــس الجلســـــة
 أ.د. محمد سبع العرب

 المقــــــــــــــــرر
 د. حسان فرحأ.

 عنــــوان المحــاضرة المحاضـــــــــــــرون عنــــوان المحــاضرة المحاضـــــــــــــرون

 أ.د.حسن كيالي
 سورية –جامعة حلب 

التعليم الجامعي وسبل 
 سنة 38تطويره خبرة 

 د. رشاد مرادأ.
 سورية -جامعة دمشق 

 حاالت سريرية في زرع
 األسنان

 د.وائل الحلقي
 سورية –جامعة قاسيون 

فرط التوتر الشرياني 
 والحمل

 سلطان د. محمدأ.
 سورية - جامعة حلب

تصميم مبتكر في الجسور 
 اللصاقة

 د. محمد عامر ماردينيأ. 
 سورية –جامعة دمشق 

رحلة الدواء من الفكرة إلى 
 يد المريض

 أ.د. إلياس بطرس
 – جامعة األندلس  

 سورية

فاق المعالجة بالخاليا الجذعية آ
 في جراحة الفم والفكين

 د. نزار عباسأ.
مشفى األسد الجامعي  في 

 سورية -دمشق
 

 -سرطان  الرئة والتدخين 
الواقع الراهن و آفاق 

 المستقبل
 

 د. محمود نعسانيأ.
 يةسور -جامعة حلب 

دراسة مقارنة للتسرب الحفافي 
فائق النعومة  بين الكومبوزيت

الهجين والكومبوزيت السيال 
 في تحضيرات الصنف الخامس

 أ.د. هادي بالل
 – جامعة األندلس-

 سورية

حالة  -معالجة فشل الزرعات 
 سريرية

 .هاشم صقرد
 .د. محمد سالمةأ األذيات الوعائية الحربية ةسوري –جامعة دمشق  

 سورية – جامعة األندلس
نزع األدوات اللبية المكسورة 

 كروسونيكيبتقنية الم

 ن الحسن د.حس
 سورية -مشفى ابن النفيس

 
التقنيات الحديثة في عالج 

 األورام الدماغية
 

 د. فائق بدرأ.
 سورية – جامعة األندلس

تأثير األدوية المستخدمة في 
عالج الربو عند األطفال على 

 الصحة الفموية
 

 العكلد. عبد هللا 
 سورية – وزارة الصحة  

 

ة ت الطبيواكيفية تعقيم االد
بشكل صحيح في المشافي 

 والعيادات

 

 برنامج المؤتمر
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 رئيــــــــس الجلســـــة
 أ.د. عبد الكريم قلب اللوز

 المقــــــــــــــــرر
 لي لمأ.د. حازم 

 رئيــــــــس الجلســـــة
 د.محمود الحسن

 المقــــــــــــــــرر
 د. بشار حلواني

 عنــــوان المحــاضرة المحاضـــــــــــــرون عنــــوان المحــاضرة المحاضـــــــــــــرون

 د.صالح شحادة أ.
 سورية -جامعة القلمون 

التحري عن وجود 
البروسيلة في الحليب 

 ومشتقاته

 أ.د.عبد الحكيم نتوف
 الجديد في أدوية السكري سورية –جامعة دمشق 

 د.ياسر العمرأ.
 ةسوري –جامعة حماة 

العولمة وأثرها على 
األمراض المستجدة 

 والمنبعثة

 د. رشاد مرادأ.
 سورية -جامعة دمشق 

الترشيد الذكي والصادات 
 الحيوية

 د. عاطف الطويل 
 سورية –الصحة  وزارة

 
الجلدية و آفاق  الاليشمانيا

الحد من انتشارها في حماة 
  خالل األزمة

 

 أ.د. وليد خدام
 الصادات والمقاومة الجرثومية سورية -جامعة البعث 

 د. محمد هارونأ.
 سورية –جامعة األندلس 

األدوية المزورة ومخاطر 
 انتشارها وطرق الكشف عنها

 د.محمد ياسين لطفي
 –الوطني حماة مشفى 

 سورية
 الكيسات المائية الكلوية

 د. سندس ياسين    أ.
 سورية –جامعة القلمون 

 ( العراق )

Investigation of 
microbial 

contamination in 
hospital in al 

kalamoon region and 
evaluation of 

disinfectant efficacy 
 أمين الصباغ د.محمد

 ةسوري -جامعة حماة 

الكشف عن المقوسة 
القندية في لحوم الدجاج 
 في محافظة حماة سورية

 
 د.رملة الحامد

ما قبل وعيادة مخبر 
 سورية –الزواج 

 
الطرق المخبرية الحديثة 

للكشف عن بعض 
األمراض المشتركة 

 حيوانية المصدر

 د. يوسف األحمدأ.
 سورية -جامعة البعث 

البوتوكس بين الصيدلة 
 والتجميل

 د. سميرة عصفوراأ.
 سورية –جامعة القلمون 

دراسة التراكيز الدورانية 
لهرمون جارات الدرق وشاردة 

الكالسيوم لدى مجموعة 
مرضى قصور كلوي مزمن 

 موضوعين على التحال

 امة الحنبظليد.أس
 ةسوري –جامعة حماة 

عن دراسة وبائية وصفية 
داء اللشمانيا الجلدي في 

 حماة مدينة 

 د. مالك حسن
 سورية - كسايميد

التأمين الصحي في القطاع 
 اإلداري
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 ندوة خاصة عن الطــــب و الــقــانـــون 
 رؤساء الجلسة: القاضي أيمن دقاق 

 الدكتور غزوان المرعي                     
 

 القاضي الشرعي مصطفى عبد اللطيف         العلل المانعة للزواج في التشريع االسالمي                           -1
 موجبات الطالق المرضية في التشريع المسيحي                            المطران نقوال بعلبكي -2
 تعريف ( العنانة) على ضوء التطورات الطبية األخيرة                     د. جهاد اللجمي -3
 د. روعة سلطان                                   دور الطب في التأهيل للزواج                  -4
 الفرق بين األخطاء واالختالطات الطبية                                       د. محمود سواس -5
 المسؤولية الجزائية لألطباء( في الخطأ الطبي الجسيم )                  القاضي عبد الحميد السيد -6
 ية                                                   القاضي الشرعي مصطفى عبد اللطيفأسس تحديد األهلية القانون -7

 

 مــــنــــــاقــــــــشــــــــــــــــــــة
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  8/5/2017 االثنين: ليوم الثاني ا

 التوقيت الجلسات
 

 القاعة األولى
 

 القاعة الثانية

لى
ألو

ة ا
لس

لج
ا

 

9:
00

- 
11

:0
0

 

 الجلســـــةرئيــــــــس 
 أ.د. عبد الحميد الملقي

 المقــــــــــــــــرر
 د. سليم خلوف

 رئيــــــــس الجلســـــة
 أ.د. رشاد مراد

 المقــــــــــــــــرر
 د. بشار مدني

 عنــــوان المحــاضرة المحاضـــــــــــــرون عنــــوان المحــاضرة المحاضـــــــــــــرون
 د.رنا شنات

 –ي الوطن حماة مشفى
 سورية

 و االلتهاب البدانة
د. طالل عجالني     

 مركزيةاألطباء النقابة 
 سورية –

ين من ئتحرر الليدوكا
مستحضرات صيدالنية تطبق 

 خارجياً 

 غنى الرومانيأ.
 بدانةالتغذية وال سورية -غذيةأخصائية ت

 د. شادي الخطيب
نقابة الصيادلة 

 سورية -المركزية 

والتجميل في كتاب  أدوية الزينة
 التصريف للزهراوي

 د.أحمد غزال
 – مشفى حلب الجامعي

 سورية
 د. جمانة صالحأ. التدبير الجراحي للبدانة

 سورية –جامعة دمشق 
دوية الجديد في العالج واأل

 المناعية

 د.مراد نيازي
خصائي جراحة السمنة أ

 سورية -التنظيرية 

التدابير غير الجراحية 
 الوزنإلنقاص 

 د. ريم حرفوشأ.
 –جامعة األندلس 

 سورية

الطرق المستخدمة للفعالية 
ر بالمضادة للجراثيم بالعك

 السوري

 العجميد. محمد 
 -وتوليد أخصائي نسائية 
 سورية

 التدخين والصحة اإلنجابية
 د. وسام زم

 –جامعة األندلس 
 سورية

فعالية الخالصة المائية لقشور 
الرمان على الفوعة الجرثومية 

المسببة إلنتانات  E.coliلجراثيم 
 المجاري البولية

 استـــــــــــــــــــــراحة شــــــــــــــــــــــــــاي 11:30 – 11:00
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 رئيــــــــس الجلســـــة
 د. غزوان المرعي

 المقــــــــــــــــرر
 د. عبدالرزاق السبع

 رئيــــــــس الجلســـــة
 أ.د. رباب الصباغ

 المقــــــــــــــــرر
 د. أيمن شاكر

 عنــــوان المحــاضرة المحاضـــــــــــــرون عنــــوان المحــاضرة المحاضـــــــــــــرون

 د. محمد عبد هللا حزوري
 سورية-محافظ حماة 

الطب الوقائي في زمن 
 الحرب

 د. محمد معروف أ.
الجامعة الدولية     

 ةسوري  -الخاصة 

الحديثة لداء ات المعالج
 الليشمانيات

 
 أ.د. حسن كيالي 

 سورية -جامعة حلب 
 

 تبديل المري عبر الحجاب 
 د. جالل فندي       

الجامعة الدولية  
 ةسوري– الخاصة

الطبية األدوية النباتية والنباتات 
 المستخدمة في تسكين األلم

Prof. Boris 
Paramonov 

 روسيا -جامعة ميتشنيكوف  

الطرق الحديثة في معالجة 
 الندب

 د. ماهر الشيخ
 سورية –جامعة حماة 

مثبطات األنزيم الكلوي الناقل 
للغلوكوز والصوديوم والبدائل 
الطبيعية للسكر عند مرضى 

 السكري

Prof. Igor Chmiriov 
 –األكاديمية الحربية الطبية 

 روسيا

الطرق الحديثة في معالجة 
 حروقال

 وعد الشيخ  
 ةسوري –حلب جامعة  

تحري الخواص المضادة لألكسدة 
والتأثير الواقي للكريات الحمر 
من االنحالل التأكسدي لنوعي 

 في سورية Cistusجنس 

 د.سموع سموع
أخصائي جراحة تجميلية 

 سورية – وتصنيعية

الحرب  اسة لحاالت أثناءدر
بترميم الضياعات المادية 

رف السفلي لطفي ا
 يةحباستخدام الشرائح النا

 لي  لد. طلة الم
 – جامعة الوادي     

 ةسوري

العالج البيولوجي اللتهاب 
) والحمى RAالمفصل الرثواني (

 )SLE(ذؤابيةال

 د. منال حمادة الخياط
مؤسسة الدكتورة منال حمادة 

 سورية  -الخياط

مشدات الحروق والجبائر 
واالطراف الصناعية 

 بأنواعها

 د. بانة عثمان
 سورية –جامعة حماة 

المسح االستقصائي عند المواليد 
 الجدد
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 رئيــــــــس الجلســـــة
 د. عبد القادر الحسن

 المقــــــــــــــــرر
 د. عصام الجاجة

 رئيــــــــس الجلســـــة
 د. مخلص الجندي

 المقــــــــــــــــرر
 عديرئيف د. محمد 

 عنــــوان المحــاضرة المحاضـــــــــــــرون عنــــوان المحــاضرة المحاضـــــــــــــرون

 د .غزوان المرعي
 - نقابة األطباء في حماة 

 سورية

العشرة األمراض العينية 
األكثر شيوعاً عند األطفال 

 وطرق تدبيرها

 محمد يوسف .دأ.
 سورية -جامعة الوادي 

بعض التقنيات الحديثة في 
معالجة حاالت الصنف الثاني 
 الناجمة عن تراجع الفك السفلي

 د. خالد قبش 
 سورية –جامعة حماة 

في طب أسنان   Hallتقنية 
 األطفال

 د. بسام النجار
 سورية  -ة حماجامعة 

ركون زهل يمكن استخدام ال
 كوجوه تجميلية خزفية

 الدوري د.ثائر
أخصائي أمراض جلدية 

 سورية –وتناسلية 

القدم :  -اليد  –داء الفم 
مظاهر جديدة لمرض 

 كالسيكي

 د. طريف جابر
 سورية  - ةجامعة حما

أهمية اإلطباق في نجاح 
التعويضات الثابتة المدعومة 

 بالغرسات

 د.عبد المطلب السح
 حماة مشفى األسد الطبي في

 سورية –

متالزمة أليس في بالد 
 جبل الجليد –العجائب 

 
 د. فادي الحجي جنيد 

 سورية –ة جامعة حما
   

طباقية في تدبير توزيع القوى اإل
 المتحركة األجهزة الجزئية

 د. مهند حجازي 
 -جامعة القلمون 

  ة سوري

الشفة وقبة تدبير مرضى شقوق 
 الحنك

 الحلبي د.كمال
 –مشفى حماة الوطني 

 سورية
 بوال الفراش عند األطفال

 د. وائل الظريف 
 -مشفى حماة الوطني 

 سورية 

استئصال األورام ذات المحفظة 
من الغدة النكفية مع الحفاظ على 

 نسيج الغدة الطبيعي

 بكور د.أحمد
 مشفى األسد الطبي في حماة

 سورية –

 
الدم بعوز الحديد عند فقر 

 األطفال

 عباسد. حمزة 
 سورية  -جامعة حلب 

 
طريقة جديدة لصناعة 

التعويضات الكاملة التقليدية 
 بجلستين

 
 دجانة رستناوي د .

 سورية – جامعة حماة
  

 مواد الحشو القنوي الحديثة

 
  9/5/2017 الثالثاء: اليوم الثالث 

 

 التوقيت الجلسات
 

 القاعة األولى
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 رئيــــــــس الجلســـــة
 أ.د. حيان العلواني 

 المقــــــــــــــــرر
 د. مروان رحال

 رئيــــــــس الجلســـــة
 أ.د. حسان الحلبية 

 المقــــــــــــــــرر
 د. ماجد العجمي

 عنــــوان المحــاضرة المحاضـــــــــــــرون عنــــوان المحــاضرة المحاضـــــــــــــرون

 د. عبدالهادي حمود 
 د. علي كلثوم العناية باألم أثناء الحمل سورية –جامعة حلب 

 سورية - جامعة حماه

مقارنة بين طعم فوسفات ثالثية 
الكالسيوم و البالزما الغنية 

بالصفيحات في الغرس المباشر 
 في األسناخ المصابة باإلنتان

د.نزيه  -الياسين  .ماهرد
 الطواشي

مشفى األسد الطبي في  
 سورية - حماة 

 ENAPبرنامج ال 
 د.محمد رئيف عدي
 – مديرية صحة حماة

 سورية

التهاب النسج الداعمة حول 
 الزرعات السنية
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 د.محمد فراس دهيمش
 -مديرية صحة حلب 

 سورية

دراسة مسحية للحالة 
عند الحوامل  التغذوية

والمرضعات في أحياء 
مدينة حلب في فترة عدم 

 االستقرار
 د. جهاد خرفان

 سورية -  جامعة حماه

التقييم الشعاعي للبناء العظمي 
المتزامن مع الزرع السني 

باستخدام الطعوم العظمية الذاتية 
الكتلية مقابل شبكة التيتانيوم مع 

الطعوم األجنبية عند مرضى 
 الضامرة ف السنخيةاالحو

 د.محمد أمين عمار 
مشفى األسد الطبي في  

 سورية -ة حما

مقاربة الحمول عالية 
 الخطورة

 د.عبد المعين كتيل 
 ةسوري –جامعة حماة 

تشخيص التشوهات 
األمواج ينية باستخدام نالج

 فوق الصوتية

 د.أحمد سيار شقفة
 سورية -جامعة حماة 

دراسة مخبرية مقارنة لتغيرات 
الطول العامل في األقنية المنحنية 

بعد التوسيع التاجي باستخدام 
 التحضير اآللي واليدوي

 د.صفوان بعجوري
 - الوطني حماة مشفى

 سورية

 النواسير البولية الحوضية
عرض مع دراسة إحصائية 

 محلية

 د . سامر جابر
 سورية - ةجامعة حما

تقييم فعالية تطبيق الليزر 
)er:yag  خالل ارجاع األنياب (

 العلوية في المعالجة التقويمية

 استـــــــــــــــــــــراحة شــــــــــــــــــــــــــاي 11:30 – 11:00
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 – 
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30

 

 القاعة الثانية القاعة األولى

 رئيــــــــس الجلســـــة
 د. عامر سلطان

 المقــــــــــــــــرر
 هللا العبد هللاد. عبد 

 رئيــــــــس الجلســـــة
 أ.د. ختام المعراوي

 المقــــــــــــــــرر
 د. خالدقبش

 عنــــوان المحــاضرة المحاضـــــــــــــرون عنــــوان المحــاضرة المحاضـــــــــــــرون
ن الصباغ  د.محمد أيمأ.

 ةسوري -جامعة حماة 
فريق التدخل الطبي في 

 اإلعاقات المزمنة
 د. حسان الحلبيةأ.

 سورية -  جامعة حماه
ية :اعتبارات اعادة المعالجة اللب

 اتخاذ القرار وعوامل النجاح

 د.حسان البارودي
 قره بوالد د. جهاد الحرارة مجهولة السبب سورية – أخصائي داخلية

 سورية -جامعة حماة 

تقييم فعالية الجبيرة المثبطة 
) ntiلمسببات ألم مثلث التوائم ( 

في معالجة اضطرابات المفصل 
 الفكي الصدغي

 د.مهند أبو كرشة
 -أخصائي داخلية مفصلية 

 سورية

آللئ في أمراض 
 الروماتيزم

 د. ريم الفارس
 سورية -ة جامعة حما

دراسة سريرية نسيجية مخبرية 
مقارنة بين التصليب الضوئي 
ثنائي االقطاب والهالوجين 

للراتنج المركب على األسنان 
 المؤقتة

 د. فارس عبد الرحمن 
 -مشفى حماة الوطني 

 سوريا 

التهاب الجيوب المزمن 
والتدابير الحديثة في 

 عالجه

 د. عماد خليل
الخدمات الطبية في 

 سورية  - شرطة حماه

 يالعالقة بين االزدحام الثالث
للقواطع السفلية وسوء اإلطباق 

 الهيكلي في المستوى السهمي

 قجيغزل قند
 – مشفى المركز الطبي

 سورية

العناية التمريضية لمريض 
 المجازات االكليلية

 حمد زياد زكارد. م
 سورية - جامعة حماة

حى األولى السفلية تأثير قلع الر
الجانب عند  حاديأالدائمة 

اليافعين على المركب الهيكلي 
 والسنخي  السني
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 ــاتمناقشة المقترحات والتوصيـــ
 مقـــــــــــــــــــرر الجلســــــــة رئيــــــــــــــــــس الجلســــــــة

 األستاذ الدكتور
 محمد زياد سلطان
 رئيس جامعة حماة

 األستاذ الدكتور 
 سامر ابراهيم

 نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية

 الدكتور 
 عامر سلطان

 مدير صحة حماة
 توزيع الشهادات على المشاركين في المؤتمر 3:30 – 3:00

 

 سورية  -جـامعـة حمـاة 
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