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01
اللجان المشاركة في المؤتمر

محمد فراس الحناوي. د.أ

مصطفى الموالدي. د. أ

رشا مسعود. د.أ

الرؤساء المشاركون في المؤتمر

اللجنة التنظيمية

قاطوعآسيا . م

جورج رياشي. م

محسنهثريا . م

صالح مسعود. م

مؤيد العمري. م

إياد االتاسي. أ

نسرين الماضي. م

محمد شاكر. م

النصراللهديمة . م

إيمي الفزاع. م

عائشة العلي الجوار. م

علي العرجة. م

سراقبيصفاء . د

رفيدة حسين. د

بيان موعد. م

محمد الزهراوي. م

حسان الخلف. م

بويضانيدانيا . أ

ةاللجنة العلمية المحلي

نسرين سليمان. د

عجيبفاتن .د

عبد الرحمن أبو شكر. د

فطمة الطراب. د

رؤوف حمدان. د

طاهر قدار. د. أ

سيفوماهر . د.أ

حنان مخيبر. د

طالل حمود. د

عماشههاني . د

ممدوح منيف. د

أيمن صابوني. د

بسام الال. د

سراقبيصفاء . د

وائل اإلمام. د

معن عمار. د.أ

محمد فراس الحناوي. د.أ

أحمد خضور. د.أ

أبو عيسىنقوال .د.أ

رشا مسعود. د.أ

زهير مرمر. د.أ

مصطفى الموالدي. د

اللجنة اإلعالمية

نسرين الماضي. م

محمد شاكر. م

النصراللهديمة . م

سراقبيصفاء . د

روال حافظ كيال. م

الفريق اإلعالمي لكلية 

الهندسة الميكانيكية 

جامعة دمشق- والكهربائية



اللجان المشاركة في المؤتمر

اللجنة العلمية الدولية
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Al Andalus University for 

Medical Sciences
Dr. Rufaida Hussain Syria

LumiraDXDr. Moutaz Hamdan UK

Tishreen UniversityAssoc. Prof. Lamis Kodsi Syria

Tishreen UniversityDr. Ghada Mohyeldin Saad Syria

Amirkabir University of 

Technology
Prof. Gholamreza Rouhi Iran
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03
الجهات الداعمة

الشركات الراعية 



محاور المؤتمر
04

ين  دور الهندسة الطبية في تحس

خدمات الرعاية الصحية 

:األشعة الطبية

وقاية–عالج -تشخيص 

معالجة اإلشارات الحيوية 
ة التطورات الحديثة في الهندس

الطبية 

المعلوماتية واإلحصاء الحيويإدارة المشافي

المواد الطبية الحيوية
ة اإلبداع واالبتكار في الهندس

الطبية 

التصوير الطبيالبدائل  الحيوية

النمذجة والمحاكاة  في مجال 

طب األسنان
الميكانيك الحيوي

األطراف الصناعية واألجهزة 

التقويمية
أبحاث في الهندسة الطبية 

مجموعة من المحاضرات المقدمة 

من قبل الشركات الراعية

مجموعة من الجلسات الخاّصة 

في مواضيع تقنية متنوعة 



يالبرنامج العلم

حيويةالمؤتمر الدولي للهندسة الطبية ال

الهندسة الطبية الحيوية

ودورها في الرعاية الصحية

أيار18– 16

مركز رضا سعيد للمؤتمرات

05



فعاليات اليوم األّول

االفتتاح الرسمي

2022أيــــــــــــــــــار 16االثــنـيــــن 

صباحا  11:30– 10:00الساعة 

الفيديو التعريفي

محمد أسامة الجبان: كلمة األستاذ الدكتور

رئيس جامعة دمشق

محمد فراس الحناوي : كلمة األستاذ الدكتور

نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية ورئيس المؤتمر

توزيع الدروع

صباحا  11:30– 11:00الساعة 

افتتاح المعرض

ظهرا  12:00– 11:30الساعة 

06

بسام ابراهيم: كلمة األستاذ الدكتور

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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المتحّدث عنوان المشاركة التوقيت

رائد أبو حرب. د األجهزة الطبية في االستقصاءات الهضمية 12:00 –12:40

الجوجوعبير . د زر تدبير التقرحات الفموية باستخدام جهاز الديود لي 12:40 –13:20

استراحة 13:20 –13:40

:المحور

:األشعة الطبية

وقاية -عالج -تشخيص 

:رؤساء الجلسة

نقوال أبو عيسى. د

مصطفى الموالدي. د

اللحفييحيى . د

مدرج الجامعة

األّولاليوم 

16/05

المتحّدث عنوان المشاركة التوقيت

اللحفيد يحيى 
ة التطورات التقنية والوقاي : التصوير الطبي الهجين

اإلشعاعية للمرضى والعاملين
13:40 –14:20

نقوال أبو عيسى. د

رنا الحالق. د

حساب جرع األعضاء الداخلية في التصوير المدمج 

CT/PET  باستخدام الكودMCNP  ونموذجMIRD
14:20 –14:40

د عمار شاكر
في أثر تطبيق الوقاية  اإلشعاعية عىل منظومات األشعة 

مشافي وزارة الصحة
14:40 –15:00

يدتوفيق أبو شد . د

ات دراسة الطيف الطاقي لألشعة السينية وتوزيع الجرع

ضمن غرفة التصوير بالطبقي المحوري المحوسب 

MCNP-5beta 4.13و  MCNPX-2.3.0الكودينباستعمال 

15:00 –15:20

يدتوفيق أبو شد . د

kVpحساب معدل تفاعل الفوتونات الناتجة عند جهد  وتيار  120

mAs كتابع لرقم  CTألنبوبة األشعة السينية في جهاز التصوير  1

.عام29لمريض بعمر  DICOMالبيكسل في الصور الطبية 

15:20 –15:40

:رؤساء الجلسة

محمد فراس الحناوي. د

مصطفى الموالدي. د

لميس قدسي. د

:المحور

دور الهندسة الطبية في تحسين  

خدمات الرعاية الصحية 

(تشخيص ومعالجة)

مدرج الجامعة

اليوم األّول

16/05



المتحّدث عنوان المشاركة التوقيت

رشا كاظم مسعود. د

هاجر الشلبي. م

ن تحسين التنبؤ بأمراض الكىل المزمنة باستخدام أقل عدد م

الميزات
12:00 –12:20

أرزيكومحمد . د

جميل زينو
الكشف المبكر عن أمراض الكىل من خالل  التنفس البشري 12:20 –12:40

جمانة دياب. د

سحر العلي. د
لتنظيم موصلية غسيل الكىل LQIجهاز تحكم مناعي جديد  12:40 –13:00

مسعودصالح .م

أيهم درويش. د

اسماعيلابراهيم .د

لمحلول الكهربائي لللرحالن النمذجة العددية والدراسة التحليلية 

الملحي داخل النموذج األولي للكلية المزروعة
13:00 –13:20

استراحة 13:20 –13:40

المتحّدث عنوان المشاركة التوقيت

معبد الكريم السال. د

العجيريم .م

ة كشف اإلصابات الدماغية باستخدام الهوائيات عريضة الحزم

متحد المركزالمكروي وخوارزمية التصوير 
13:40 –14:00

النحيليماجدة.د

مقارنة بين بارامترات منابع أشعة غاما ومنابع ليزرية لحساب 

جرعة إشعاعية موصوفة لمعالجة سرطان عنق الرحم بمعدل جرعة 

MCNPمنخفض باستخدام كود مونت كارلو 

14:00 -14:20

فاطمة إسماعيل. م.د

هاني عماشة . م.د

وسام البشير. م.د

خوارزمية أمثلة استطاعة المشعات االسطوانية في مرحلة "

ذج نمو: التخطيط للعالج الديناميكي الضوئي لسرطان الثدي

"برمجي

14:20 –14:40

عالء رحال. م

ممدوح منيف. د

أيمن صابوني. د

كبدمحاكاة عددية للعالج الحراري بالتبريد عن ورم سرطاني في ال
14:40 –15:00

غاده سعد. د

أوس محمد. م

خيص تصميم نموذج عصبوني التفافي متعدد التصنيفات لتش

covid-19اإلصابة بمرض سرطان الرئة و

15:00–15:20

سليمان ماري .م

سليمان جعفر .د

سعدغادة .د

الكشف عن ورم الدماغ باستخدام تقنيات التعلم العميق 15:20 –15:40

ن  دور الهندسة الطبية في تحسي

تشخيص )خدمات الرعاية الصحية  

(ومعالجة مشاكل الكلية

:رؤساء الجلسة

هاني عماشة   . رشا مسعود   د. د

أيمن صابوني. د

المسرح

اليوم األّول

16/05

األشعة الطبية

وقاية- عالج -تشخيص 

النحيلي ماجدة . رشا مسعود   د. د

هاني عماشة . د

المسرح

16/05اليوم األّول 
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المتحّدث عنوان المشاركة التوقيت

سامر محسن. د

اط لتعيين التعديل من أعىل إىل أسفل لنشsLORETAاستخدام 

وضاء الشبكات المرتبطة بطنين األذن بعد تطبيق تحفيز الض

العشوائي عبر الجمجمة

9:00 –9:20

فطمه الطراب. د
ير في مقارنة الطرق االحصائية والنماذج السمعية لتخفيض الصف

المعينات السمعية الثنائية لمرضى نقص السمع الشيخي
9:20 – 9:40

نبراس أبو الذهب. م
iCap:  طريقة جديدة للحد من الضوضاء في إشارات تخطيط

EEG))كهربية الدماغ 
9:40 –10:00

أنطون خواجة. م مستقبل تقنية معالجة اإلشارات الحيوية  10:00 –10:40

استراحة 10:40 –11:00

09

المتحّدث عنوان المشاركة التوقيت

د مروان الحلبي  التطورات الحديثة في االخصاب المساعد 11:00 –11:40

د ياسر خضرا البيانات الكبيرة في الرعاية الصحية  11:40 –12:20

استراحة 12:20 –13:00

:المحور

معالجة اإلشارات الحيوية 

:رؤساء الجلسة

مصطفى الموالدي. د

فطمة الطراب. د

أنطون خواجة. د

مدرج الجامعة

اليوم الثاني

17/05

:المحور

التطورات الحديثة في الهندسة 

/1/الطبية 

:رؤساء الجلسة

محمد فراس الحناوي. د

مصطفى الموالدي. د

ممدوح منيف. د

مدرج الجامعة

اليوم الثاني

17/05



المتحّدث عنوان المشاركة التوقيت

د غادة سعد

كاظم الكالبيعدي .م

محمد فخري فليح .م

تقنيات النانو وتطبيقاتها الهندسية والطبية 15:00 –15:40

كاظم الكالبيعدي .م

غادة سعد. د

تحسين الخواص الميكانيكية لعجينة جديدة

النانويباستخدام أتربة فرن األسمنت 
15:40 –16:00

.عليغدير .د
المجهز ودراسة الهيدروجيل تحضير ضمادات الجروح عىل أساس 

خواصه الفيزيائية
16:00 –16:20

إبراهيم. م والء 

وسام زم. د

عليعلي . د

ص نباتي تحضير وتقييم أقراص قابلة للمضغ تحتوي عىل مستخل

لتطهير الفم
16:20 –16:40

المتحّدث عنوان المشاركة التوقيت

د زهير مرمر

خنساء سعد. د
واقع األطراف الصناعية وسبل تصنيعها 13:00 –13:30

محمد شموط. م الهندسة الطبية في وزارة الصحة 13:30 –14:00

د ممدوح منيف اإللكترونيات الحيوية لدعم الرعاية الصحية والحياة 14:00 –14:30

استراحة 14:30 –15:00

10

:المحور

التطورات الحديثة في الهندسة 

/2/الطبية 

:رؤساء الجلسة

مصطفى الموالدي. د

غادة سعد. د

ليىل خضور. د

مدرج الجامعة

اليوم الثاني

17/05

:المحور

المواد الطبية الحيوية

:رؤساء الجلسة

مصطفى الموالدي. د

نقوال أبو عيسى. د

سراقبيصفاء . د

مدرج الجامعة

اليوم الثاني

17/05



المتحّدث عنوان المشاركة التوقيت

خالد عصمت عالم. د إدارة الرعاية الصحية 11:00 –11:40

نعلي سليماعشتار .د دور القيادة في تطوير قطاع الرعاية الصحية 11:40 –12:00

عايدة حبيب. د التقييم االقتصادي في الرعاية الصحية 12:00 –12:40

استراحة 12:40 –13:00

المتحّدث عنوان المشاركة التوقيت

نبراس أبو الذهب. م واجهة الدماغ والحاسوب ، جسر بين العلم والخيال العلمي 9:00 –9:40

كريستين زينية. م مولد سالسل عشوائية باالعتماد عىل تخطيط القلب 9:40 –10:00

فطمة الطراب. د

عصام األمين. د

دعاء حمرة. م

تاجي التنبؤ بدرجة خطورة حالة المرضى المصابين بالفيروس ال

كورونا باستخدام الشبكات العصبونية
10:00 –10:20

حسن عبد الرحمن. م

غادة سعد. د
تشخيص أمراض القلب باستخدام تقنيات التعلم العميق 10:20 –10:40

استراحة 10:40 –11:00

:المحور

معالجة اإلشارات الحيوية 

:رؤساء الجلسة

رشا مسعود. د

هاني عماشة. د

رفيدة حسين. د

المسرح

اليوم الثاني

17/05

:المحور

إدارة المشافي

:رؤساء الجلسة

حنان مخيبر. د

رشا مسعود. د

رفيدة حسين . د

المسرح

اليوم الثاني

17/05
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المتحّدث عنوان المشاركة التوقيت

د خالد جوهر
لوجي االبتكار الهندسي للحياة المدعومة وأهمية التحول التكنو

في الرعاية الصحية
15:00 –15:40

أنطون خواجة. د دورة حياة األجهزة الطبية  15:40 –16:00

لينة الرفاعي. د

ضحى بزازة. م

ئة العالج التعاون الطبي الهندسي البتكار جهاز طبي يندرج تحت ف

الوقائي باسم فرشاة االسنان الذكية
16:00 –16:20

محسنهثريا جبران . م

ايناس صالح حسن. م

زهير مرمر. د

لميس قدسي. د

ى بألياف االختبار الحاسوبي لفعالية استخدام مادة البوليمير المقو

Foot Cheetahالزجاج في تصميم أطراف الجري نوع 
16:20 –16:40

المتحّدث عنوان المشاركة التوقيت

موسى العلي. د

لمى يوسف. د

سيفوماهر . د

متعددة األشكال الجينية  في المرضى  CYP2D6ترددات 

ذو الخاليا غير الصغيرة 1السوريين المصابين بسرطان الرئة 

NSCLC))المتقدمة 

13:00 –13:20

زينة فتحي جميل. د

داؤود مهدي. د

إحسان السمري. د

االرتباط اإلحصائي بين الفئات العمرية ومؤشر كتلة الجسم ودرجة 

رلوكينإنت)السرطان مع التركيزات المصلية للمؤشرات الحيوية المناعية 

IL-1B  وIL-6  وIL-10  وINF-ɤ) بين اإلناث المصابات بسرطان الثدي

13:20 –13:40

كاظم عباس مهدي. د

إحسان السمري. د

الت استخدام تقنية قياس التدفق الخلوي لتوصيف المستقب

العراق- بين مرضى السل في البصرة  TLR4و  TLR2الشبيهة بالرموز 
13:40 –14:00

سحر العبيدي. د

إحسان السمري. د

مرتضى المصفر. د

لمرضى  (IL-10و  IL-6و  IL-4)االلتهابية لإلنترلوكينات التعبير الجيني 

PCR))المتسلسل البوليميراز سرطان المثانة باستخدام تقنية تفاعل 
14:00 –14:20

غانميانا . م
ا باستخدام تقنية أتمتة خالي  DNAتحديد سالسل الحمض النووي 

النقاط الكمومية
14:20 –14:40

استراحة 14:40 –15:00

12

:المحور

المعلوماتية الحيوية واإلحصاء الحيوي

:رؤساء الجلسة

أحمد خضور. د

هاني عماشة. د

وائل اإلمام. د

المسرح

اليوم الثاني

17/05

:المحور

اإلبداع واالبتكار في الهندسة الطبية

:رؤساء الجلسة

هاني عماشة. د

رشا مسعود. د

رفيدة حسين . د

المسرح

اليوم الثاني

17/05



المتحّدث عنوان المشاركة التوقيت

خلدون درويش. د تطبيقات النمذجة في جراحة الوجه والفكين 11:00 –11:40

خلدون درويش. د

محمد إسماعيل.  د

في المصممة خصيصا  للمرضى الزرعات استخدام 

نيات إعادة بناء الفك السفلي باالعتماد عىل تق

ادالتصميم والطباعة المعدنية ثالثية األبع

11:40 –12:00

رضا روحيغالم .د

الت النهج البيولوجي الميكانيكي لفهم تفاع

ر أكثزرعات تصميم : السنية والعظمية الزرعات 

.كفاءة

12:00 –12:40

استراحة 12:40 –13:00

المتحّدث عنوان المشاركة التوقيت

د معتز حمدان لحيويةالعضالت االصطناعية وتطبيقاتها الطبية ا 9:20 – 10:00

نبوغ العوا. د طرق تجميل األنف 10:00 – 10:40

استراحة 10:40 – 11:00

:المحور

البدائل  الحيوية

:رؤساء الجلسة

مصطفى الموالدي. د

زهير مرمر. د

أيمن صابوني. د

مدرج الجامعة

اليوم الثالث

18/05
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:المحور

النمذجة والمحاكاة  في

مجال طب األسنان

:رؤساء الجلسة

محمد فراس الحناوي. د

زهير مرمر. د

رفيدة حسين. د

مدرج الجامعة

اليوم الثالث

18/05



المتحّدث عنوان المشاركة التوقيت

محمد فراس الحناوي. د

نسرين الماضي. م

محمد المصري. م

عية الطباعة ثالثية االبعاد لألطراف الصن

العلوية بين الطموح والواقع
13:00 –13:40

حسينرفيده .د

خنساء سعد. د

وية تكاليف صيانة األطراف الصناعية العل

إعادة التأهيل واألطراف  في مركز 

2021-2018االصطناعية في دمشق خالل 

13:40 –14:00

بركاتنيرودا . د
مع تصميم ركبة صناعية فعالة متكيفة 

األراضي غير المستوية
14:00 –14:20

محمد أيهم درويش. د
تطوير مقوم عمود فقري مدعم باألمواج 

فوق الصوتية
14:20 –14:40

استراحة 14:40 –15:00

:المحور

األطراف الصناعية

واألجهزة التقويمية

:رؤساء الجلسة

محمد فراس الحناوي. د

زهير مرمر. د

مصطفى الموالدي. د

مدرج الجامعة

اليوم الثالث

18/05

جلسة توصيات15:40–15:00
مدرج الجامعة

اليوم الثالث

18/05
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المتحّدث عنوان المشاركة التوقيت

الموالدي مصطفى .د ات المشياستخدام التقنيات الحديثة لتحليل الحركة في تشخيص تشوه 11:00 –11:40

ليىل خضور. د

مصطفى الموالدي. د

بعد تحسن المشي عند األطفال المصابين بالشلل الدماغي التشنجي 

الجراحة متعددة المستويات
11:40 –12:00

.صالح مسعود. م

إبراهيم إسماعيل. م

ي تقدير األنشطة العصبية العضلية باستخدام تحليل المش

إعادة التأهيل والتعلم العميق ألغراض 
12:00 –12:20

بنت ناصرنوراميز . د EMGاستخراج ميزات حركة الساعد باستخدام  12:20 –12:40

استراحة 12:40 –13:00

المتحّدث عنوان المشاركة التوقيت

العمريمؤيد .م من صور العصب البصريالجلوكوما الكشف التلقائي عن  9:20 –9:40

دعاء مهنا. م تحسين عامل جودة التعرف عىل النماذج الطبية 9:40 –10:00

حيباباسم . د يةالتطورات المنهج: تصوير الدماغ عالي الدقة بالرنين المغناطيسي 10:00 –10:40

استراحة 10:40 –11:00

:المحور

التصوير الطبي

:رؤساء الجلسة

غادة سعد. د

زينة كسرى حداد. د

محمد داعر . د

المسرح

اليوم الثالث

18/05

المتحّدث عنوان المشاركة التوقيت

جمانة محمود دياب. د تأثير التيار الكهربائي المباشر عىل تعداد الدم البشري 13:00 –13:20

روز حسن. م
الجرحى صورة الجسد والتقبل الذاتي وعالقتها بالمرونة النفسية 

وذجأأنمبعد تركيب األطراف االصطناعية يين من الجنود العسكر  
13:20 –13:40

خلود سويقات. م يةجهاز الكتروني لمساعدة الكفيفين باستخدام األمواج فوق الصوت 13:40 –14:00

غادة سعد. د الكورونادراسة وتصميم غرف العزل لمرضى  14:00 –14:20

احمد قره جولي. م وحدواضطراب طيف التالمايلين االرتباط الوظيفي بين نقص  14:20 –14:40

:المحور

الميكانيك الحيوي

:رؤساء الجلسة

مصطفى الموالدي. د

أيمن صابوني. دسراقبي صفاء . د

المسرح

اليوم الثالث

18/05

:المحور

أبحاث في الهندسة الطبية 

:رؤساء الجلسة

سراقبيصفاء  . رشا مسعود   د. د

صابونيأيمن .د

المسرح

اليوم الثالث

18/05
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اليوم األّول 16/5

ابريكوتشركة  مع القطاع الصحي GE Healthcareتكامل شركة  12:00 –13:20

استراحة 13:20 –13:40

ةالفيصيليشركة  أحدث تقنيات المعالجة اإلشعاعية لألورام 13:40 –15:00

المتحدثونعنوان المشاركةقاعة المتحف

اليوم الثاني 17/5

شركة منارات للتأهيل والتدريب 9:00 –10:40

استراحة 10:40 –11:00

شركة تميز األعمال
الهندسة اإلدارية  ودورها في دعم القطاع الصناعي 

والصناعات السورية
11:00 –12:40

استراحة 12:40 –13:00

شركة أم المهارات الالزمة لدخول سوق العمل 13:00 –14:40

اليوم الثالث 18/5

ل شركة الكيال لحلو

الهندسة الطبية
هل لديك شغف تجاه الهندسة الطبية؟ 9:00 –10:40

استراحة 10:40 –11:00

داتاميدشركة  داتاميدمحاضرة تعريفية عن شركة  11:00 –12:40

16



مشــق جامعــة د- تقــيم كليــة الهندســة الميكانيكيــة و الكهربائيــة

ـة، وهــو األول مــن نو عــه المــؤتمر الــدولي للهندســة الطبيــة الحيوـي

ي فــي مجــال الهندســة الطبيــة فــي ســورية و ســيعقد المــؤتمر فــ

، و سيتضـمن برنامجـه جلسـات 2022مايو / أيار18-16الفترة بين 

.نظاميــــــة و خاصــــــة و أخــــــرى يــــــتم دعــــــوة المختصــــــين لهــــــا

ســـــيعقد المـــــؤتمر فـــــي مركـــــز جامعـــــة دمشـــــق للمـــــؤتمرات

ســـورية، و ســـتنعقد – دمشـــق –جامعـــة دمشـــق - (رضـــا ســـعيد)

.بعض الجلسات افتراضيا  

The International Conference on Biomedical Engineering

ICBME2022

http://damascusuniversity.edu.sy/icbme2022/


