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  أديل قطيني. د-
  بسام جوخدار. د -

 بسام عبد المسيح. د-
  خالد الخالد.د -

 صالح داوود. د-
  عبد الوهاب مأمون.د  -

 غسان شحرور. د-
  محمد فايز عابدين. د -

 محمد هشام تنبكجي. د-

  محمود قواص. د -

  وليد الصالح. د-

  .وكذلك رؤساء الروابط والجمعيات العلمية-

! �ـــ�ر وا����رآـــــــــ�"�  

  .االتصال بأحد أعضاء اللجان -

االتصال مع اآلنسة هنادي عشي أو السيد فادي حسن على أحد  -
  :األرقام التالية

  .\ 3310557 \: فاكس -  0932538975أو    3334733   

  :عبر البريد اإللكتروني  -

 DMSC2010@gmail.com  
 :مع مكتب الراشد لتنظيم المؤتمرات -

   2313362 \: فاكس  -  2316297

 �ــــــــــــ� ا�	#��ـــــــــــــآ�� 

انطالقاً من إيماننا بمبدأ التطوير المهني المستمر ومساهمة في 
في هذا المجال وسعياً منا لتحقيق إنجاح المشروع الرائد لوزارة الصحة 

رغبة زمالئنا األطباء في متابعة كل جديد وهام في مجال عملهم، وبدعمٍ 
وتشجيع النقابة المركزية، يدعوكم فرع دمشق لنقابة األطباء للمساهمة 

  :واالشتراك في مؤتمره السنوي الرابع

  �ــــــــــ�ور ا��'&�ـــــــــــــ%$ 

القضايا التي تهم أكبر شريحة من أطبائنا في محاولة لطرح بعض 
الممارسين وأطباء األسرة واالختصاصيين، وكذلك لتعريف مجموع 
األطباء بما قد يهمهم أو تلزمهم معرفته في االختصاصات األخرى، 
سعى مؤتمرنا في كل مرة لتناول بعض المحاور ، وفي هذا المؤتمر 

  :ستكون محاورنا حول األمور التالية

  .اقع الصحي والنقابيالو   -

  .الجديد في تدبير األمراض المزمنة   -

  .الجديد في مقاربة األمراض الجراحية للقلب واألوعية   -

  .الجديد في األمراض البولية   -

  .الجديد في أمراض األطفال   -

  .الجديد في األمراض العينية     -

  .المقاربات الصحيحة في األمراض الجلدية     -

  ور/�ت ��- ,�ل  ا��'&��آ�� *() 

  .طب الطوارئ واإلسعاف القلبي الرئوي   -

  .الصحة االلكترونية والمكتبة االلكترونية والمشفى االفتراضي   -

  .قراءة وكتابة المقالة العلمية والقراءة النقدية والطب المسند بالدليل     - 

  .أنواعه واستعماالته وأجهزته: الليزر في الطب   -

  .اآلفاق الجديدة لألجهزة الحديثة: الطبيالتصوير    -

مخابر المشي في الطب الفيزيائي وأين الصح وأين الخطأ في      -
  .األجهزة الرياضية


  �ــــــــــ�ن ا��'&�ــــــ�

�1��� د:ا��
	� ا������ .��  ، ر��4 ا��'&�� ��3 أ

  ناصر دعبول. د-
 علي الخيمي. د-
  سلوى عبداهللا. د-

  نخلةيوسف . د-

 معتز اللحام. د-

  رزان خليل. د-
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