
  
  : وناملشارك

 تشرين).–حلب  -السادة عمداء كليات الطب البشري ( دمشق -

 عميد كلية طب األسنان يف جامعة دمشق. -

 رؤساء أقسام اجلراحة يف الكليات الطبية. -

 رؤساء أقسام اجلراحة الفكية  -

 رؤساء أقسام األطفال. -

 النسائية .رؤساء أقسام  -

 رؤساء أقسام التخدير واإل�عاش. -

 سعاف اخلارجي باملشايف التعليمية.رؤساء أقسام اإل -

 رؤساء أقسام الداخلية. -

 .مدير الشؤون القا�و�ية  -

 مدير املكتب اخلاص. -

 .مدير التخطيط والتعاون الدويل -

 مدير مديرية املشايف التعليمية. -
 

  
  

  
  

 احملاور الرئيسة:
  .تكوين املنهاج -
  .مقدمة يف طب الطوارئ -
  .اخلطة التعليمية يف طب الطوارئ -
  رئ وارتباطه باالختصاصات املختلفة.طب الطوا -
  تصنيف املرضى يف طب الطوارئ. -
  دور طب الطوارئ يف األذيات السمية. -
 دور الطب الشرعي يف حال الطوارئ. -

 املقاربة الطبية الشرعية للتسميات النامجة عن التلوث البيئية يف طب  -

  الكوارث. 
اللجنة العلمية :

الوزير للشؤون الصحيةمعاون حسن اجلبه جي  الدكتور 
  سحر الفاهوم الدكتورة  معاون الوزير لشؤون البحث العلمي

جامعة دمشق-ية الطبكل   ميسون قدسيالدكتورة   
جامعة دمشق-ية الطبكل   الدكتورة فاتن رستم 
جامعة دمشق-ية الطبكل  الدكتور ابراهيم برغوث

  
اللجنة املنظمة :

 بسام فليون مدير املكتب اخلاص
اون للشؤون الصحيةمكتب املع  راغدة عبود 
ون لشؤون البحث العلميمكتب املعا ليالس دا�ش    

عاطف الندافالدكتور   بــرعايـــة  

 وزير التعليم العايل
 تعقـــــــد

  وجامعة تشرينوزارة التعليم العايل    
  بالتعاون مع 

 منظمة الصحة العاملية 
حول  وطنية  ورشة عمل  

اختصاص طب الطوارئ  لطالب تعزيز   " 
الدراسات العليا"    

 
جامعة تشرين -الالذقية  

  ٢٠١٧ تشرين األول ٢١   – ١٩

 

 



  

 ورشة عمل تعزيز طب الطوارئجدول أعمال 
  م١٩/١٠/٢٠١٧اليوم األول    

  
  احملاضر  الفعاليات  التوقيت

  ١٨.٣٠- ١٨.٠٠ 

 
  االفتتاح

  السيد راعي الورشةكلمة 
  ظمةاملنكلمة 

  جامعة تشرينكلمة 
  

  مدرج  مشفى 
  تشرين اجلامعي

١٩.١٥-١٨.٤٥ 

 
  تكوين املنهاج

 
  الدكتور حممد إياد الشطي

١٩.٣٠-١٩.١٥ 

 
  مقدمة يف الطوارئ

  
  الدكتورة ميسون قدسي

٢٠.٣٠-١٩.٣٠ 

 
  اخلطة التعليمية يف طب الطوارئ

 

  الدكتور ابراهيم برغوث
  الدكتور فاتن رستم

 

 ورشة عمل تعزيز طب الطوارئجدول أعمال 
  م٢٠/١٠/٢٠١٧    الثا�ياليوم 

  احملاضر الفعاليات  التوقيت

 
طب الطوارئ وارتباطه باالختصاصات

  املختلفة
  

  الدكتور حممد سامل ركاب طب الطوارئ واجلراحة الفكية ٩٠٣٠-٩.٠٠
 الدكتور �شأت عبد الكريم طب الطوارئ النسائية ٩.٤٥-٩.٣٠
  الدكتور باسل معطي الطوارئ واألطفال طب  ١٠.٠٠-9.45
  الدكتور أمحد غزال طب الطوارئ واحلروق  ١٠.١٥-١٠.٠٠
  الدكتور عصام سلطان  الرضوض الدماغية  ١٠.٣٠-١٠.١٥
  الدكتور سليمان القاضي  الرضوض الصدرية  ١٠.٤٥-١٠.٣٠
  الدكتور حسن كيايل  الرضوض البطنية  ١١.٠٠-١٠.٤٥
  اسرتاحة  ١١.٣٠-١١.٠٠
 الدكتور غامن أمحد األذيات الوعائية  ١١.٤٥-١١.٣٠
 الدكتور �ديم زحلوق الرضوض العينية  ١٢.٠٠-١١.٤٥
  الدكتور يوسف يوسف  األذيات السمعية  ١٢.١٥-١٢.٠٠
  الدكتور حمسن د�دن  األذيات البولية  ١٢.٣٠-١٢.١٥
  الدكتور معن سعد  األذيات العظمية  ١٣.٠٠-١٢.٣٠

١٣.١٥-١٣.٠٠  
وارئ يف األمراض القلبيةب الطبيدور ط

  يف اإلسعاف والداخلية
  الدكتور حسام خضر

  احملاضرة  الثا�ية  
 الدكتور إياد طيجن تصنيف املرضى يف قسم الطوارئ  ١٣.٣٠-١٣.١٥

  اسرتاحة غذاء  ١٤.٠٠

 

 

  ورشة عمل تعزيز طب الطوارئجدول أعمال 
  م٢١/١٠/٢٠١٧    الثالثاليوم 

  اضراحمل الفعاليات التوقيت

٩.١٥-٩.٠٠ 
 

  
  يف األذيات السمية  ب الطوارئبيدور ط

  
  

  الدكتور حسني �وفل

  الدكتورة سحر الياس  ٩.٣٠-٩.١٥

١٠.٠٠-٩.٤٥ 
 

  
  دور الطب الشرعي يف حال الطوارئ

  
  

  الدكتور حسني �وفل 

  الدكتور �بيل قوشجي  ١٠.١٥-١٠.٠٠

١٠.٣٠-١٠.١٥  

 
  مجة املقاربة الطبية الشرعية للتسممات النا

  عن التلوثات البيئية يف طب الكوارث 
  

  الدكتورة ميسون قدسي

١١.٠٠-١٠.٣٠  

 مناقشة
  اخلتام والتوصيات

  
  


