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 تحت رعاية السيد رئيس جامعة دمشق

 تقيم وحدة تمكين المرأة األكاديمية السورية في جامعة دمشق
 والمشافي الجامعية

 وكلية الطب في جامعة دمشق

ً أسبوعاً   لمكافحة سرطان الثدي توعويا
 كّل الفصول" تحت شعار "أزهري في

 2022تشرين الثاني  3تشرين األول لغاية  31من 

 

 31/10/2022اليوم األول :  برنامج

 ونحاضرالم   الفعالية المكان التوقيت

  صباحا   10

 

مدرج جامعة 

 دمشق

 

 راعي االحتفالية كلمة االفتتاح

تقديم وحدة تمكين المرأة األكاديمية  
 السورية

 دكتور عبد السالم زيدان

ممثلة عن اللجنة الوطنية للتحكم  الكشف المبكر 10.30
 بالسرطان : الدكتورة مها مناشي

 د. فاطمة جوجو، د. نور عدرة،  أهمية الفحص الذاتي 11
د. خديجة ناصير، د. علياء بكر، 

، مشفى البيروني الجامعيبالتعاون مع 
 وبإشراف الدكتور ماهر سيفو

 دكتور يوسف لطيفة أهمية الدعم النفسي 11.30

 1/11/2022برنامج اليوم الثاني : 

 ونحاضرالم   الفعالية المكان التوقيت

  صباحا   10

 كلية اآلداب
 

 مدرج المؤتمرات

تقديم وحدة تمكين المرأة األكاديمية 
 السورية

 دكتور عبد السالم زيدان

 د. فاطمة جوجو، د. نور عدرة،  أهمية الفحص الذاتي 10.30
د. خديجة ناصير، د. علياء بكر، بالتعاون 

، وبإشراف مشفى البيروني الجامعيمع 
 الدكتور ماهر سيفو

 دكتورة رغداء نعيسة  أهمية الدعم النفسي  11

 صباحا   10
  14.00حتى 

 المواساة  مشفى
 الجامعي

يوم مخصص لسيدات جامعة دمشق 
إلجراء فحوصات الكشف المبكر 

 عن سرطان الثدي

 المشفىطاقم 



 

 الجمهورية العربية السورية
 جامعة دمشق

 
 

 

 

 

 2/11/2022برنامج اليوم الثالث: 

 

 ونحاضرالم   الفعالية المكان التوقيت

  صباحا   10

 كلية الزراعة

 2قاعة سيمينار 
 قسم علوم األغذية

تقديم وحدة تمكين المرأة األكاديمية 
 السورية

 دكتور عبد السالم زيدان

 د. فاطمة جوجو، د. نور عدرة،  أهمية الفحص الذاتي 10.30
د. خديجة ناصير، د. علياء بكر، بالتعاون 

، وبإشراف مشفى البيروني الجامعيمع 
 الدكتور ماهر سيفو

 صباحا   10
  14.00حتى 

 التوليد مشفى
 الجامعي

يوم مخصص لسيدات جامعة دمشق 
إلجراء فحوصات الكشف المبكر عن 

 سرطان الثدي

 طاقم المشفى

 

 3/11/2022برنامج اليوم الرابع: 

 

 ونحاضرالم   الفعالية المكان التوقيت

كلية الهندسة  صباحا   10
الميكانيكية 
 والكهريائية

 
 مدرج الباسل

 

تقديم وحدة تمكين المرأة األكاديمية 
 السورية

 دكتور عبد السالم زيدان

 د. فاطمة جوجو، د. نور عدرة،  أهمية الفحص الذاتي 10.30
د. خديجة ناصير، د. علياء بكر، بالتعاون 

، وبإشراف مشفى البيروني الجامعيمع 
 الدكتور ماهر سيفو

 صباحا   10
  14.00حتى 

األسد  مشفى
 الجامعي

يوم مخصص لسيدات جامعة دمشق 
إلجراء فحوصات الكشف المبكر عن 

 سرطان الثدي

 طاقم المشفى
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 برنامج اليوم الرابع بالتزامن في كلية الطب البشري

3/11/2022   

 البشريمدرج كلية الطب 

 

 ندوة علمية حول المستجدات في سرطان الثدي

 

 ونحاضرالم   الفعالية التوقيت

  التسجيل صباحا   8.45

  االفتتاح 9.00

 أ.د. أسامة الجبان كلمة راعي الندوة 

 أ.د. إياد الشطي آفاق جديدة –المحاضرة االفتتاحية : أورام الثدي   9.15

 

 د. إيهاب النقري –أ.د. فاتن رستم  -رؤساء الجلسة : أ.د. ماهر سيفو

 ونحاضرالم   الفعالية التوقيت

 أ,د. ريم ديب في سرطان الثدي ورميةالواسمات ال 9.45-10.00

 أ.د. نوري المدرس التشخيص الشعاعي لسرطان الثدي 10.00-10.15

 نسرين خازم أ.د. مبادىء تشخيص وعالج سرطان الثدي 10.15-10.30

 أ.د. سهام سليمان تدبير سرطان الثدي الباكر  10.30-10.45

 أ.د. محمد األحمد دور الجراحة في سرطان الثدي 10.45-11.00

 أ.د. فريز أحمد ثولوجي ألورام الثدياالتصنيف الب 11.00-11.15

 أ.د. هيثم عباسي سرطان الثدي والحمل 11.15-11.30

 أ.د. يوسف لطيقة في سرطان الثدي النفسيدور الطب  11.30-11.45

  المناقشة ثم الختام واستراحة 

 


