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  ثشَبيظ انهمبء انؼهًً
2222ول كاًىى األ 7  

صباحا 0:99:  حضجُل الحضىر  

 االفخخاح 

طجبحب 03:9  

 كلوت عوُذ الوعهذ العالٍ لبحىد اللُزر وحطبُقاحه

رئُش جاهعت دهشق  األصخار الذكخىركلوت   

 هطُافُت اللُزر 

 (هذرج الوعهذ)

صخار الذكخىر هصطفً صائن الذهر  هقرر الجلضت : األ  
 الوشاركىى الوؤصضت البحثُت عٌىاى الوشاركت  الخىقُج

09:99-09:25 
The Time Resolved Optogalvanic Spectroscopy 

of Neon a Hollow Cathode Discharge 
انزسٌخٍْئخ انطبلخ   عضيبرً ػجذ انمبدس د.أ. 

09352-09342 
خ شبساد انؼذعخ انحشاسٌإخ رأصٍش اٌضٔيٍشاد انًزٌجبد ػهى دساع

50صسق انحًغ أٔأًَبؽ حهمبد االَؼشاط نهظجبؽ   

انزسٌخٍْئخ انطبلخ   

، عبيؼخ يؼٓذ انهٍضس

 ديشك

 دسغبو صٌذاٌ، دمحم د.أ.، عبُر غاًند.

يظطفى طبئى انذْش أ. د.  

09:42-00:92 
كًزحغظ ػٕئً فً انًؼبنغخ   BODIPYاعزخذاو يبدح 

 انذٌُبيٍكٍخ انؼٕئٍخ

، عبيؼخ يؼٓذ انهٍضس

 ديشك

يظطفى طبئى  أ. د. بثٌُت كاهل،د. 

 انذْش

00392-00350 
 CO2يزظبص نغبص ٍش انؼغؾ ػهى ػشع انخؾ انطٍفً نالرأص

 ػُذ ؽٕل يٕعً يحذد

، عبيؼخ يؼٓذ انهٍضس

 ديشك
 عُبٌ انغالنً د. ،هٌجذ عُضً

00:50-00::2 
لٍبط انخٕاص انؼٕئٍخ نهُغظ انغطحٍخ ثبعزخذاو ؽشٌمخ 

 االَؼكبط االَزشبسي

، عبيؼخ يؼٓذ انهٍضس

 ديشك

 هرَن هرَن، أ.و.د. ْبًَ ػًبشخ،

 د. فبؽًخ اعًبػٍم، د. رًبو يطبٔع

003:2-00:29 
رطٌٕش ٔ رٕطٍف حغبط سؽٕثخ نٍفً ثزمٍُخ االيزظبص 

 انؼٕئً

، عبيؼخ يؼٓذ انهٍضس

 ديشك

 ثٓبء انظٕص، أ.د. ،الوزعلدمحم 

ػًبد اعؼذ د.و.أ.  

00329-05:92 
نكفبءح رحٌٕم انًذسٔط انضبنش فً انجهٕساد  دساعخ َظشٌخ

 راد االعزمطبة انذٔسي انالخطٍخ

، عبيؼخ يؼٓذ انهٍضس

 ديشك

 دمحم عبذ الرحوي، د. َٕس َبطش،

يظطفى طبئى انذْش أ.د.  

 اصخراحت  

05392-053:9 

 حقاًت اللُزر

( الوعهذ هذرج )  

عبذ القادر جزهاحٍ  هقرر الجلضت : األصخار الذكخىر   
 الوشاركىى الوؤصضت البحثُت عٌىاى الوشاركت  الخىقُج

 ثبعزخذاو يؼبدالد االعكبٌ Nd-YAGيمبسثخ ًَزعخ نٍضساد  0-05:22::05
يشكض انذساعبد  

 انجحٕس انؼهًٍخٔ
 ظبفش يٕعى أ.د.

05:25-0::02 
نهٍضس طهت ٌؼخ ثهٍضس َظف َبلم يٍ  انزحكى ثأًَبؽ االطذاس

 ًَؾ انؼخ انخهفً

يشكض انذساعبد  

انجحٕس انؼهًٍخٔ  
 ظبفش يٕعى. أ.د ،وفاء شالُش

0:302-0:::9 
رحؼٍش عغًٍبد انفؼخ انُبٌَٕخ ثٕاعطخ انززسٌخ انهٍضسٌخ فً 

 ٔعؾ عبئم ٔدساعخ خٕاطٓب انجٌٍُٕخ ٔ انؼٕئٍخ

،انزسٌخ ٍْئخ انطبلخ  

، عبيؼخ يؼٓذ انهٍضس

 ديشك

 يبعذح َحٍهً، أ.د. ،صور الغىراًٍ

َظ خٕاوأ د.  

0:::9-0:342 
صش دسعخ انحشاسح ٔؽٕل انًغبس انؼٕئً ػهى ؽٍف أدساعخ 

 انُفبرٌخ انجظشٌخ ثأٔعبؽ يبئٍخ يخزهفخ

، عبيؼخ يؼٓذ انهٍضس

 ديشك
 صارَت الوصرٌ، د. دمحم عؼٍذ يؼشٔف

0:342-04:99 
انهٍضس ػهى ػًهٍبد لض طفبئح  دساعخ رأصٍش ثبسيزشاد

 CO2االكشٌهٍك  ثهٍضس 

، عبيؼخ يؼٓذ انهٍضس

 ديشك
 حضي أصذ، د. دمحم عؼٍذ يؼشٔف

04399-04302 
يؼخى سايبٌ يزؼذد يٕعبد  يكٌٕ يٍ يحبكبح يؼخى ْغٍٍ

 ػشٌغ انؼظبثخ انؼٕئٍخ SOAيؼخى ٔ انؼخ 

، عبيؼخ يؼٓذ انهٍضس

 ديشك

 دمحم فراس خلُفت، د. عًبٌ اثٕ عٍت،

رًبو يطبٔع. د  

04302-043:9 
يطٕس نزؼشٌغ ػظبثخ انًشٔس  يحبكبح يششح اَزمبئً ؽٍفٍب  

 SOAانؼٕئٍخ نًؼخى 

، عبيؼخ يؼٓذ انهٍضس

 ديشك
 أحوذ رهضاى الٌوُلٍ، د. رًبو يطبٔع

14:30-14:45 
رطجٍك انزًشٌش انًضدٔط نإلشبسح انهٍضسٌخ ػهى انًجذل االَزمبئً نطٕل 

 EONثٓذف رحغٍٍ أداء انشجكبد انؼٕئٍخ انًشَخ  WSSانًٕعخ 

كهٍخ انُٓذعخ انًٍكبٍَكٍخ 

ٔانكٓشثبئٍخ ، عبيؼخ 

 رششٌٍ

 أصالت خضىر، أ.د. ٍْضى انشػٕاٌ،

 د. ْذٌم ػٍغى
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 حطبُقاث اللُزر فٍ الهٌذصت الطبُت 

 (هذرج الوعهذ)

رشا هضعىدة الوضاعذة الذكخىرة االصخارهقرر الجلضت :   

 الوشاركىى الوؤصضت البحثُت عٌىاى الوشاركت  الخىقُج

02399-02352 
رٕطٍف انًٕاد انُبٌَٕخ ثزؼمجٓب ثبنهٍضس ٔرٕظٍفٓب ثبنًغبل 

 انحٍٕي

عبيؼخ  ،كهٍخ انؼهٕو 

 ديشك
 ًانغشٌجاثشاٍْى  د.و.أ.

02352-02329 
ٔانزظٌٕش فٕق انظٕرً ثبنؼٕء كهٍب  انزظٌٕش انفٕرٕطٕرً

 ٔثذٌٔ رًبط يغ انُغٍظ

عبيؼخ ديشك ،كهٍخ انؼهٕو  

انغبيؼخ ، كهٍخ انطت

 انغٕسٌخ انخبطخ

أ.د. صهام طرابُشٍ، د. يشٔاٌ 

 انشاػً

02:29-06:92 
رظًٍى عٓبص ٌحبكً حشكخ عذاس انظذس ٔلٍبط رشددارّ 

 ثبعزخذاو انهٍضس

، عبيؼخ يؼٓذ انهٍضس

 ديشك

 ًىر العٌُُت، د. فبؽًخ اعًبػٍم،

َٕس َبطش. د  

06:92-06:59 
نهحهٍت انًجغزش فً انًغبل رحذ رحذٌذ انخظبئض انؼٕئٍخ 

 حًش انمشٌت نجُبء انًُبرط انؼٕئٍخ انفٍضٌبئٍخاأل

، عبيؼخ يؼٓذ انهٍضس

 ديشك

 روي خُر، د. فبؽًخ اعًبػٍم،

عُبٌ انغالنً .د  

 

صٌاىطب األحطبُقاث اللُزر فٍ   

( الخاهضتالقاعت  )  
  عور حوادةالذكخىر صخار الوضاعذ األهقرر الجلضت : 

 الوشاركىى الوؤصضت البحثُت عٌىاى الوشاركت  الخىقُج

انحذٌضخًُجغؾ ثٍٍ انًؼبنغبد انزمهٍذٌخ ٔانحضاص ان 09399-09352 ديشك عبيؼخ ،عُبٌاأل كهٍخ ؽت  د. يحًٕد ػجذ انحكأ.   

09352-09329 
عُبٌ فً كهٍخ ؽت األ مبد انهٍضس انطجٍخ فًرطجٍ

 انخبطخ عبيؼخ انًُبسح
 حًذ يؼالأ دمحم د.أ. عبيؼخ انًُبس انخبطخ

09329-00309 
انًمبسَخ ثٍٍ يؼبيالد يخزهفخ فً نٍضس اسثٍٕو ٌبؽ 

 ًَؾ غٍش راليغً فً صيٍ فك اسرجبؽ انٕعِٕ انخضفٍخ
، عبيؼخ ديشكيؼٓذ انهٍضس  بشري حضي، أ.و.د. ػًش حًبدح 

00:09-003:9 
نٍضس ٌبؽ ٔدساعخ عشٌشٌخ يمبسَخ ثٍٍ فؼبنٍخ اسثٍٕو 

عُبٌفً ػًهٍخ رجٍغ األ َبَٕيزش 429  
، عبيؼخ ديشكيؼٓذ انهٍضس  رواى حضبٍ، أ.و.د. ػًش حًبدح 

003:9-00329 

Nd-YAG & Er-YAG  lasers in 

prevention and conditioning of enamel 

tissues 

يشكض انذساعبد انٕثبئٍخ 

، ٔانجٍٕنٕعٍخ نطفٍهٍبد انهٍشًبٍَخ

عبيؼخ ديشك   

 َجٍٓخ حغٍٍانجبحضخ 

 اصخراحت 
00329-05312 

 حطبُقاث اللُزر فٍ الطب 

 (القاعت الخاهضت)

  صخار الوضاعذ الذكخىر ابراهُن الغرَبٍاألهقرر الجلضت : 

 المشاركون الوؤصضت البحثُت عنوان المشاركة  التوقيت

 تصميم جهاز لمعالجة القدم السكرية بالليزر 12:15-12:44
َذنظ عبيؼخ األ

نهؼهٕو انطجٍخ انخبطخ  
 د. أيمن كيال، د. ممدوح منيف،
 زينب قصاب، يوسف الخطيب

12:44-13:44 
استخدام تقنية االصطناع األخضر لجسيمات الفضة النانوية و
 تشتت الضوء الحركي في توصيفه

عبيؼخ  انؼهٕو،كهٍخ 

 ديشك
 د. رغد زين، أ.و.د. ابراهيم الغريبي

 تطبيقات الليزر في الجراحة الصدرية 13:44-13:24
كهٍخ لغى انغشاحخ، 

عبيؼخ ديشك ،انطت  
 د. أمجد سكرية، أ.د. نزار عباس

 

 

 اصخراحت 
02399-14:45   


