
                 

 

 برنامج المؤتمر البحثي األول لطالب

 الدراسات العليا في كلية الصيدلة

 22/6/2222األربعاء 

  

 
 

 
 االفتتاح              

03.2-02322   

 النشيد العربي السوري+ دقيقة صمت  -

 فيلم قصير عن النشاطات البحثية في كلية الصيدلة -

 كلمة عميد كلية الصيدلة  -

 لمة رئيس جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبيةك -

 كلمة رئيس جامعة تشرين راعي المؤتمر -

 تكريم المحاضرين الناشرين -

 واستراحة قهوة افتتاح معرض البوستر ومعرض الشركات الدوائية المشاركة 023.2 – 02

 ءة الصناعية وتصميم ومراقبة الدوامحور الصيدل الجلسة األولى

 تميم حماد. د             د معروف الخير          .أ                               د دمحم ناصر.أ جلسةرئاسة ال

 عنوان المحاضرة                      المشرف المحاضر التوقيت

  

023.2 – 02.02  
 رشا غانم كتوب

 دمحم قوصرة.د
 فاتن سليمان.د

 

البنية في  تطبيق طرائق تصميم الدواء المعتمد على
 Akt1تطوير مثبطات انتقائية إلنزيم 

 

 حال ريا 02.52 – 02302 
 الهوشي لمى.د

 
 تأثير مشاركة حمض الزيت على إيتاء الكارتيولول

 باستخدام العدسات الالصقة السيليكونية التجارية

  
 

02.52 – 00.22  
 عالء الضابط

 دمحم هارون.د
 معروف الخير.د.أ

وسيم عبد .د
 الواحد

 

اسة في الزجاج لتوزع أبعاد جسيمات الجرعة در
اإليتانول ألشكال  المحررة لصيغ مطورة خالية من

الجرعة حاوية على السالبوتامول  إرذاذية معايرة
 (دراسة ثبات مسرعة)سلفات

  
 

 علي اسماعيل 00.02 – 00.22
 دمحم هارون.د
 يوسف األحمد.د

 

تحديد تسع شوائب عضوية طيارة في مادة 

 هيدرات السائبة و في بروبانديول لوزينداباغليف
األشكال الصيدالنية باستخدام طريقة جديدة ومطورة 

الفوقي ومكشاف  غازية ذات الحيز كروماتوغرافيا
 تأيين اللهب

 

 لوماس سليمان 00.22 – 00.02 
 وهاد ابراهيم.د

 

هيدروكلورايد  صياغة وتقييم مضغوطات ديلتيازيم
التناضحية مضبوطة  التحرر من نمط المضخة مطولة

 المسامية
 

 00.22 – 00..2 
 

 ةـــــشــــاقـــــمن



 

 الدمويات والمناعياتاألحياء الدقيقة و التشخيص المخبري ومحور  الجلسة الثانية

 درمال أسع. د                         دمحم أيمن عوامة.د                                  منى مرعيد .أ رئاسة الجلسة

 عنوان المحاضرة                      المشرف المحاضر    التوقيت

 سراء بدور 00.02 – 2..00
 سوزان الشمالي.د
 دمحم أيمن عوامة.د

 

 كشف وتحديد هوية األضداد المناعية المتشكلة تجاه مستضدات 
 الكريات الحمر لدى مرضى فقر الدم المنجلي في الالذقية

 يحيى معال 00.52 – 00.02

 هيثم يازجي.د
 ميخائيل جرجس.د.أ

 عطية خميس.د
 

 عند مرضى FLT3تقييم األهمية السريرية اإلنذارية لطفرات 

 اإلبيضاض النقوي الحاد المشخصين حديثا سويي الصيغة 
 الصبغية

 أصالة ريا 02.22 – 00.52
 فراس حسين.د
 عطية خميس.د

 
 القيمة اإلنذارية لفريتين المصل لدى مرضى سرطان الثدي

 علي قطاش 02.02 – 02.22
 فيصل رضوان.د

 رمال أسعد.د
 

عند مرضى الذئبة   C3-C4الدورالتشخيصي لمكونات المتممة

 الحمامية

 حسونشذى  02.22 – 02.02
 دمحم أيمن عوامة.د

 
 يديةدراسة العالقة بين مستويات المغنيزيوم والصيغة الليب

02.22 – 02..2 
 مناقشة

 استراحة ....0 – 2..02

 مراقبة األغذيةووالسموم دوية األ علم تأثير محور الجلسة الثالثة

 منهل يوسف. د                      ديمة الدياب .د                          عزيزة يوسفد .أ رئاسة الجلسة

 عنوان المحاضرة                      المشرف المحاضر تالتوقي

0..22 – 0..02 
 

 رفيف الدالي

 زينة حمامة.د
 نادر عبد هللا.د

 

 دراسة التأثيرات السمية المبكرة لبعض أدوية األورام على 
 الجهاز القلبي الوعائي لدى النساء المصابات بسرطان الثدي

 رينا عطيه 22..0 – 2...0
 هال بركات.د
 ديمة الدياب.د

 

لي كطريقة طهي تقليدية مع الميكرويف على مقارنة تأثير الغ
 بروتين الحليب البقري

 نور عبود 2...0 – 22..0
 رنا ماخوس.د

 
التقصي عن تأثير بعض الستاتينات على مستويات سكر الدم 

 لدى حيوانات التجربة

0...2 – 0..02 
عبد المجيد 

 السلطي

 نعمى حسن.د
 ديمة الدياب.د

 
 لخالصة الوردة الدمشقية دراسة الفعالية الخافضة للسكر

 عفراء قفورة 52..0 – 0.302
 زينب صارم.د

 
تحديد قيمتي المؤشر والحمل الغلوكوزي لبعض األطعمة 

 شائعة االستهالك في سورية

0..52 – 00.22 
 

 ختام المؤتمر+ مناقشة                                      



 رــالمؤتمس  ـــــــــرئي                            
 رينــــشــــيد كلية الصيدلة بجامعة تـــعم

 ارونـــــــدمحم ه.د
 رــــمحاور المؤتم

 الصيدلة الصناعية  -1

 تصميم ومراقبة الدواء -2

ي -3  التشخيص المخبر

 اتالمناعيو حياء الدقيقة والدمويات ال  -4

 والسموم علم تأثير األدوية -5

 مراقبة الغذية -6

 

 سات العليا في كلية الصيدلةيضم المؤتمر عدداً من طالب الدرا
 .الناشرين في المجالت العلمية المحكمة  

 وهاد ابراهيم.د:رئيس اللجنة العلمية  
 (نائب عميد كلية الصيدلة للشؤون العلمية  )

 دمحم قوصرة. د:رئيس اللجنة التنظيمية  
 (نائب عميد كلية الصيدلة للشؤون اإلدارية والطالب)

 
 

 



 

 

 

 تاذ الدكتورــــــــــــبرعاية األس 
 نـــــــــــام حســــــــــــــســـــب
 رينـــــــشـــــس جامعة تـــــرئي

 
 رينــــــــــــشـــــة تــــعـــــة في جامــــدلــــــــــية الصيـــــــــــكل

 بالتعاون مع
 جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية

 مـــــــــــتقي
 ياـــلــــات العـــــألول لطالب الدراسر البحثي اـــــالمؤتم

 في كلية الصيدلة
 عارـــــــــت شــحــت

 البحث العلمي ضرورة حتمية للتطور
 2222حزيران    22

 جامعة تشرين-المكتبة المركزية
 


