
 

 

 

 برعاية رئيس جامعة دمشق

 األستاذ الدكتور محمد أسامة الجبان  

 مركز الدراسات الوبائية والبيولوجية لطفيليات الليشمانية  قيمي

 الملتقى العلمي لطالب الدراسات العليا 

 البيولوجية و ة يريفي مجاالت العلوم الطبية والحيوية السر

 يومي االثنين والثالثاء 

  2022  تموز   26  و  25

 رضا سعيد  قاعة -جامعة دمشق 

  



 

 

 

 المحاضرون

 حسب التسلسل األبجدي
 العلوشآمنة خلف  كلية الصيدلة
 آية ممدوح ناصر الترزي كلية العلوم
 بثينه يوسف درويش كلية العلوم
 بسام رملي الطريف كلية العلوم
 بشرى موفق الحمصي كلية العلوم

 د. تهاني خالد العايدي الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
 د.جالل فندي كلية الصيدلة

 حسام مرادد. هيئة الطاقة الذرية
 حسان الخوريد. الدراسات الوبائية والبيولوجية لطفيليات الليشمانيةمركز 

 خالد نجدة رمضان كلية العلوم
 رامي جرجورد. هيئة الطاقة الذرية

 سامر الزعبيد. كلية الطب البشري
 عبد القادر عباديد. هيئة الطاقة الذرية

 عبير محي الدين خوست الجركس كلية العلوم
 عدنان نظامد. كلية العلوم

 ُعال بهجت حتاحت كلية الصيدلة
 علياء يوسف بكرد. كلية الطب البشري

 عيسى جميل العسَّاف كلية الصيدلة
 فردوس مصطفى كورجك كلية العلوم
 لبنى مقرانيد. كلية العلوم

 .لونا محسن أحمدد الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
 لونا مجحم النكود كلية الصيدلة

 لينا البيطارد. كلية الطب البشري
 د. ماهر سيفو كلية الطب البشري



 

 

  

 د. مروان الحلبي كلية الطب البشري
 محمد ابراهيم الشهابيد. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

 منال محمد ماجد النحالوي كلية العلوم
 دكاكمها زهير د. كلية العلوم

 مهند خالد جاسم كلية الهندسة الزراعية
 ناديا اسماعيل خضر كلية العلوم

 نبيلة كريديد. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
 نبيهة حسيند. مركز الدراسات الوبائية والبيولوجية لطفيليات الليشمانية

 ندى الدهنةد. كلية الصيدلة
 نوال داودد. كلية طب األسنان

 نور مروان  دامر كلية العلوم
 هبه طريف العجميد. كلية طب األسنان

 د. وسام نزيه ضاحي كلية الصيدلة
 يارا بسام األنوف كلية الصيدلة
 يمان بشار الغميان كلية العلوم



 

 

 البوسترات العلمية
 

 

 

  

 حسب التسلسل األبجدي  
 آية ممدوح ناصر الترزي كلية العلوم
 يوسف درويشبثينه  كلية العلوم
 بشرى موفق الحمصي كلية العلوم

 راما قطان كلية طب األسنان
 شذى بشير الخطيب كلية العلوم
 صابرين زاهر محفوظ كلية العلوم

 عبد الرحمن خاروف كلية طب األسنان
 لين فوزي كلية طب األسنان

 نبال نور الدين كبول كلية العلوم
 د.ندى الدهنة كلية الصيدلة



 

 

  

 رؤساء الجلسات العلمية
 

 

  

  

  

  

  

 حسب التسلسل األبجدي  
 

 آمال عسافد. سمر النحاسد.
سمير أبو اصبعد.  جالل فنديد. 

عبد القادر عباديد.  حسام مرادد. 

عدنان نظامد.  رامي جرجورد. 

ماهر سيفود.  رنوة السيدد. 

مروان الحلبيد.  سامر الزعبيد. 



 

 

  

 فعاليات اليوم االول  

 مدرج جامعة دمشق االفتتاح الرسمي
 2022تموز  25االثنين 

 صباحا   9الساعة 

 

 األستاذ الدكتور رئيس جامعة دمشق كلمة 

 كلمة األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي 

 والدراسات العليا

 كلمة الدكتورة مدير مركز الدراسات الوبائية والبيولوجية لطفيليات الليشمانية
 

 توزيع دروع المشاركة  
 مروان الحلبيللدكتور محاضرة افتتاحية 

Structure of thesis and scientific paper 

10-10.30 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 فعاليات اليوم األول

 
 قاعة رضا سعيد



 

 

 الجلسة األولى محور الدراسات السرطانية

 رؤساء الجلسة رامي جرجورد.  –د. مروان الحلبي                         

 التوقيت عنوان المحاضرة المحاضر
 11.15-10.45 سرطان الثدي بعيدًا عن العالج الكيميائي د. ماهر سيفو

 د.علياء يوسف بكر
 د. نزير ابراهيم

معرفة وعي طالبات الطب البشري حول الكشف المبكر عن 
 سرطان الثدي

11.15-11.30 

 لونا مجحم النكود
 د.رامز ونوس

دراسة تأثير مركبات ثيازولية جديدة على الخط الخلوي 
 MDA-MB-231السرطاني 

11.30-11.45 

 يمان بشار الغميان
 د.شادي سكرية
 د.حسام مراد

 ويةمقاومة الخلالفوق الوراثية في  التغيراتدور 
11.45-12 

 نور مروان  دامر
 د غالية أبو الشامات

 حمود حامدد. 

في االستجابة للعالج لدى   PI3KCAدور الطفرات في المورثة 
 12.15-12 مرضى سرطان القولون و المستقيم

  ومناقشة البوسترات استراحة         
 الجلسة الثانية محور الدراسات الطبية الحيوية                   

 رؤساء الجلسة د.عبد القادر عبادي  – ماهر سيفود.                          

 التوقيت عنوان المحاضرة المحاضر
 رامي جرجور د.

 
 1.15-12.45 واقع حمى البحر األبيض المتوسط في سورية

 Identification of diabetics and prediabetics in a cohort د. لينا البيطار

of Syrian population 
1.15-1.35 

 Photodynamic therapy 1.35-1.55 حسين د. نبيهه

 وسام نزيه ضاحي
 د.معاذ عجالني

عند جمهرة من المجتمع  D فيتامين دراسة معدل انتشار عوز 
 السوري وتأثيراته في الجسم

1.55-2.10 

 الحمصي بشرى موفق
 غالية أبو الشامات.د 

وعالقتها مع تركيز فيتامين  GC التعددات الشكلية في المورثة
D لدى مرضى التصلب اللويحي في سورية 

 
2.10-2.25 

 . ندى الدهنةد
 د.سحر الفاهوم

هدروكسيالز لدى  -21النمط الظاهري والجيني لعوز 
 المصابين بفرط تنسج قشر الكظر الخلقي في سورية

2.25-2.40 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د.رامي جرجور
 يارا بسام األنوف
 د.شذى اللحام

رض المعوي المح االعتاللتقييم فعالية األملوديبين في عالج 
 بمضادات االلتهاب الالستيروئيدية عند جرذان التجربة

2.40-2.55 

 استراحة

 الجلسة الثالثة األحياء الدقيقة وتطبيقاتها محور                           

 رؤساء الجلسة امال عسافد. -نحاس د.سمر 

 التوقيت عنوان المحاضرة المحاضر

هندسة األضداد المؤشبة في مجال الطفيليات : التطبيقات  د.عبد القادر عبادي
 واآلفاق

3.15-3.30 

 3.50 -3.30 طرق تشخيص وتنميط الليشمانية الخوريموسى .حسان د

 بثينه يوسف درويش
 د. سمر النحاس

 أبو الشاماتد. غالية 

في  .Blastocystis spاألكياس األريمية البشرية  تشخيص
 مختلفة مخبريةعينات برازية باستخدام طرائق 

3.50-4.05 

 ُعال بهجت حتاحت
 د. محمد عامر المارديني

 4.20-4.05 ضمان جودة النتائج الميكروبيولوجية



 

 

 

 

 

 

 فعاليات اليوم الثاني

 2022تموز   26الثالثاء 

 

 قاعة رضا سعيد
 

 محاضرة افتتاحية للدكتور سامر الزعبي

 بعض تقانات البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها

9- 9.20 

 



 

 

 الجلسة األولى الدقيقةالدراسات الخلوية واألحياء  محور

 رؤساء الجلسة رنوة السيدد.  –سامر الزعبي د.                            

 التوقيت عنوان المحاضرة المحاضر
 9.40-9.20 مبادىء الزراعات الخلوية وتطبيقاتها د.حسام مراد

 بسام رملي الطريف
 عدنان علي نظام د.
 فرانسواه قره بت د.

جراثيم الشعيات من بعض مجتمعات النباتات عزل وتوصيف 
 المائية

9.40-9.55 

 د. مها زهير دكاك
العوامل  تجاه بعض الفعالية الحيوية للكينونات المنتجة إنزيمياً 

 الممرضة
9.55-10.10 

 دنوال داو  د.
 د. خليل قوتلي

الرئوية  ةجراثيم الكلبسيللكشف الجيني عن الفوعة الجرثومية ال
 واالشريكية القولونية

10.10-10.25 

 محمد ابراهيم الشهابيد. 
 .صياح أبو غرةد

في  ةر الم الببتيداتزيادة في  بودرة المصل والقريشةتأثير 
 الجبنة المطبوخة القابلة للمد

10.25-10.40 

 ناديا اسماعيل خضر
 د.عدنان علي نظام

 Aspergillusًأمَثلة نمو ثالثة أنواع من الفطر 
sp.   على أوساط محّضرة من المخلفات الزراعية وتقييم

نتاجها للفينوالت والبروتين وحيد الخلية  تغيراتها المورفولوجية وا 
10.40-10.55 

 نبيلة كريديد.
 د سعيد الشاطر

حياء الدقيقة معالجة الملوثات العضوية للتربة بواسطة األ
 المعزولة محلياً 

10.55-11.10 

 لونا محسن أحمدد.
 د. رمزي مرشد
 د. موفق جبور

والمحتوى الكيميائي لبعض السالالت  الوراثيدراسة التنوع 
 .Pleurotus sppلفطر المحاري ا البرية من

11.10-11.25 

 فردوس مصطفى كورجك
 11.40-11.25 تطبيقاته الحيويةو  spirogyraطحلب  عزل وتنمية د. سيراؤوس محمد

 منال محمد ماجد النحالوي
 د. عدنان علي نظام
 د. منال داغستاني

 11.55-11.40 التفكيك الحيوي للتانينات بفعل فطر التريكوديرما المنتج للتاناز

 ومناقشة البوسترات استراحة
 
 



 

 

 الجلسة الثانية محاضرات اثرائية

 رؤساء الجلسة د.سمير أبو اصبع -د.حسام مراد 

 التوقيت عنوان المحاضرة المحاضر
 12.50-12.30 قراءة في استعمال المصطلحات العلمية وتعدد معانيها د.عدنان نظام

 1.10-12.50 الوراثية والكشف عن مواقع الصفات الكميةالخرائط  د.لبنى مقراني

 1.25-1.10 الصيدلة الخضراء في زمن األوبئة د.جالل فندي

 ومناقشة البوسترات استراحة

 ثالثةالالجلسة  وتطبيقاتها البيولوجيةالحيوية المستخلصات 

 رؤساء الجلسة د.عدنان نظام –د.جالل فندي 

 التوقيت عنوان المحاضرة المحاضر
 تهاني خالد العايديد. 

 د.هدى حّبال
 د.فرانسوا قره بت

تدعيم اللبن الرائب بالكبسوالت النانوية لصبغة الكاروتين 
 1.55-1.40 المستخلصة من قشور البرتقال

 هبه طريف العجميد.
 د عالء سلوم

تقييم الفعالية المضادة للفطريات لخالصة األلوفيرا ودورها في 
 تطهير األجهزة السنية المتحركة

1.55-2.10 

 آمنة خلف العلوش
 د. جهاد حربالي

 اصطناع مشتقات جديدة للكركمين وتقييم فعاليتها البيولوجية
2.10-2.25 

 عيسى جميل العسَّاف
 د. ميس خازم

Antioxidant Activity of Phenolic Compounds extracted 

from Echinops polyceras Boiss. 2.25-2.40 

 عبير محي الدين خوست الجركس
 د. محمد بشير عرنوس

 د. محمود قويدر

على وظائف  Spirulinaمستخلصات  تقييم فاعلية بعض
 2.55-2.40 البشرية البالعات

 مهند خالد جاسم
 د.عبدالوهاب مرعي
 د.عدنان علي نظام

تخلص السكاريد الكبريتي المس الفعالية المضادة للبكتريا لعديد
 Cladophora fracta  من طحلب

 

2.55-3.10 

 آية ممدوح ناصر الترزي
 د. ميساء الجودة

توصيف بروتياز اليقطين ودراسة تأثير بعض طرائق التنقية 
 في فعاليته

3.10-3.25 

 خالد نجدة رمضان
 هيل نادرسد. 

 د. لبنى مقراني

المواد المطفِّرة، والمواد المضادة للتطفير: المصادر، واآللية، 
 3.40-3.25 واألهمية التطبيقية.

 4.30-3.40 المشاركة حفل الختام و توزيع شهادات



 

 

 


