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Twelfth Conference of the Syrian Radiological society 

The multidisciplinary radiological approach to tumors in 2018 
 

 برعاية نقابة أطباء سوريا

 Sous le patronage de l’Ordre National des Médecins en Syrie 

 

مع مشفى البيروني الجامعي بدمشق . جامعة دمشق والالذقية . مع نقابة أطباء الالذقية .   مديرية صحة الالذقية .   :بالتعاون

 الخدمات الطبية العسكرية. 

En coopération avec les Universités de Damas et de Lattaquié 

 

الجامعة من اجل المتوسط. التحالف ضد    المتوسط، األبيض البحر منطقة في األخالقيات حول التأمل مجموعة :الدولي التعاون

 السرطان قي سورية. جمعية عشتار ألورام الثدي حول البحر المتوسط

En partenariat avec : Le Collectif pour la Syrie, l’Université pour la Méditerranée, L’Association 

Transméditerranéenne: Femme et Cancer du Sein (Astarté), L’Association France Proche-Orient 

(FPO), l’Alliance Contre le Cancer en Syrie (ACCS), Le Groupe de Réflexion sur l’Ethique en 

Méditerranée (GREM) 

 
 2018/ 18/10:  الخميس

 
 المنسق  الطبيب الفعالية  الوقت

15:00 – 16:00 

  
The CEREMONY OF INAUGURATION      

     االفتتاح
 SSRكلمة رئيس الرابطة  -
 UPMشبيب  سان : المتوسطمن اجل  كلمة الجامعة-
  Astartéبوتيه فيرونككلمة جمعية عشتار  :  -
   ACCSاياد حالج :كلمة التحالف ضد السرطان  -
 Ordre des Médecinsكلمة نقابة أطباء سورية  -
 وافتتاح المعرض األجانبتكريم األساتذة األطباء -

1-Véronique Bouté. France     
2- Michel Mouauad. Liban  
3- Radhi Hamza. Tunisie      
4- Gérard Schmtuz. Canada 

  

 

16:30 – 16:00    Opening Lecture محاضرة االفتتاح   

 
 األبعاد األخالقية في تدبير األورام  دقيقة 30

Ethical issues in the management of cancers 

A. Chebib 
 د. أنس شبيب

 

 ياسر صافي علي د.
Y. S. Ali 
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    °SESSION N)1الجلسة رقم (  : 18 -30: 3016

د. ياسر صافي 
 علي

 انس شبيب  د.
 . اسعد مهنا د
 . اياد حالج د

 دقيقة 30

 عالمات نقص التروية الدماغية  
Logistical challenges in the effective 
treatment of acute ischemic stroke 

Dr. Michel Mouauad. Liban 
 

 ميشيل معوضد. 
M. Mouauad 

 

 

 دقيقة 30
 المعايير الدولية لتقييم األورام بالتصوير الطبي 

Tumor assessment according to international 
standards: Role of Medical Imaging 

 

A. Chebib 
Y. S. Ali 

 أنس شبيب د.
 د. ياسر صافي علي

 

 دقيقة 20
 في تشخيص  األورام بشكل عام diffusionـأهمية ال 

The importance of diffusion in the diagnosis of 
tumors 

A. Mohanna 
 أسعد مهنا د.

 

 

 دقيقة 15
 بالمرونة باألورام  Elastographyاستطبات  

Elastography applications in tumors 
K. Khatab 

 خالد خطاب د.
 

 

 دقيقة 15
 معالجة الجنف جراحياً  

Surgical treatment of the scoliosis(in infantile, 
juvenile adolescents and adults) 

A. Hassan 
 عادل حسن د.

 

 
 Discussion et Pause- Café 

    استراحة -مناقشة 

    °SESSION N)2الجلسة رقم (  30: 20 -30: 18

 
 . اسعد مهنا د
 . اياد حالج د

 د. أسعد سمعان

 دقيقة 30
 مقاربات سريرية وشعاعية في سرطان الثدي 

Clinical and Radiological Approaches to Breast 
Cancer 

V. Bouté 
A. Chebib 

 بوتيه فيرونيك د.
 د. أنس شبيب

 

 دقيقة 30
 تدبير وإدارة عينات الثدي عبر الجلد 

Management of percutaneous breast samples 
V. Bouté 
A. Chebib 

 شبيب أنس. د
 فيرونيك بوتيةد.

 

 دقيقة 20
 استطباب . تكنيك الثدي.العقدة الحارسة وأورام  

The sentinel lymph node: Indications- 
Technique- Results 

 
Iyad Hallaj 

 حالج دإيا د.
 

 

 في سرطان الثدي  Elastogram  دقيقة 15
Elastogram in breast cancer 

K. Khatab 
 خالد خطاب د.

 

 السيالن من الحلمة   دقيقة 30
Nippledischarge 

N.  Moudares 
 نوري المدرس د.

 

21 :30- 23 :30   Dîner انتخابات الرابطة –العشاء    
 

 2018/ 10/ 19: الجمعة
 المنسق  الطبيب الفعالية  الوقت

    °SESSION N)3الجلسة رقم (  00: 11 -00: 09
 . اسعد مهنا د

 نوري المدرس. د
 أيهم أديب د. 

 دقيقة 30
 استقصاء  األورام  البنكرياس واألورام الغدية ألنبوب الهضم 

- Explorations of endocrine tumors of the 
pancreas and digestive tract 

G. Schmutz 
 جيرارد شموتزد. 
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 دقيقة 30
 والمستقيم   استقصاء سرطان الكولون  

Medical Imaging Explorations of Colon and 
Rectal Cancers 

G. Schmutz 
 د. جيرارد شموتز

 

 دقيقة 30
 حاالت في أورام البطن والحوض 5مناقشة   

Discussion of 5 cases of tumors of the 
abdomen and pelvis 

G. Schmutz 
 جيرارد شموتزد. 

 

  Discussion et Pause- Café  
    استراحة -مناقشة 

   °SESSION N)4الجلسة رقم (  00: 13 -00: 11

 أسعد مهناد. 
 عادل شناند. 
 أحمد األحمدد. 

 د. بسام الحافظ

 كشف أورام الكولون والشرج في الطبقي   دقيقة  20
Advances in CT Colonography  for colorectal cancer .حال غانم د  

 األشعة التداخلية في أورام الكبد  دقيقة 30
Role of interventional radiology in liver tumors 

R. Hamza 
 راضي حمزة د.

 

 دقيقة 30
 تدبير نزوف الرحم الورمية باألشعة التداخلية 

Role of interventional radiology in uterine 
hemorrhages 

R. Hamza 
 راضي حمزة د.

 

 أورام األوعية الدموية السليمة و الخبيثة   دقيقة 20
Benign and malignant vascular tumors 

S. Jawish 
 سعيد جاويشد. 

 

 دقيقة 20
متابعة مرضى أورام الدماغ في ي بأهمية التصوير الط 

 المعالجة
Role of Medical Imaging in Treating Brain 

Tumors Treated 

A. Mohanna 
 أسعد مهناد. 

 

  Discussion et Pause- Café 
    استراحة -مناقشة 

   °SESSION N)5الجلسة رقم (  00: 17 -00: 15

 أسعد سمعاند. 
 سعدأيوسف د. 

 د. علي محمود
 د. عامر جميل 

 التصوير الطبي في أورام العظام   دقيقة 20
Bone Tumors .عبد هللا حتاحتد  

  Ewingورم   دقيقة 30
Ewing sarcoma .أحمد أحمد د  

 أورام النسج الرخوة عند األطفال   دقيقة 20
Soft tissues tumors in Childs  .يزن عبد هللاد  

 دقيقة 30
 تدبير حاالت متقدمة في أورام العظم والنسج الرخوة  

Advanced cases management in bone and soft 
tissues tumors 

 محمود عليد. 
 

    قهوة -استراحةDiscussion et Pause-Café   دقيقة 20
   °SESSION N)6الجلسة رقم (  00: 20 -00: 17

 د. عامر جميل
 د. عبد هللا حتاحت
 د. بسام الحافظ

 الكتل الكلوية   دقيقة 20
Renal masses .عبد هللا حتاحتد  

 أورام الكية بالمرنان   دقيقة 20
MRI  of the  renal cell carcinoma  .حسان صوافد  

 أورام المثانة   دقيقة 20
Urinary Bladder tumors .أسعد سمعان د  

 أورام البروستات  دقيقة 20
Prostate tumors  .أسعد سمعان د  

 أورام الحجاب الحاجز عند األطفال   دقيقة 20
diaphragmatic tumors in Childs .يزن عبد هللا د  

 أورام جارات الدرق   دقيقة 20
Para thyroid gland  tumors .خالد خطاب د  

    مناقشة  

https://www.google.com/search?q=diaphragmatic+tumors+in+childs&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj9heTFu63dAhWyiIsKHXT5A8UQkeECCCIoAA
https://www.google.com/search?q=diaphragmatic+tumors+in+childs&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj9heTFu63dAhWyiIsKHXT5A8UQkeECCCIoAA
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20:00  

  Dîner Officiel 
 
 
 

 عشاء المؤتمر

 

  

 
 2018/ 10/ 20:السبت

 المنسق  الطبيب الفعالية  الوقت
     °SESSION N)7الجلسة رقم (  00: 11 -00: 09

د. ياسر صافي 
 علي

 أسعد سمعاند. 
 عادل شناند. 

 د. عامر جميل 

 أورام النخاع   دقيقة 20
Spinal  Neoplasm  .عبد هللا حتاحتد  

 مرنان الكتل فوق الخيمة   دقيقة 20
MRI of the supratentorial masses .تميم شنان د  

 أورام الغدة الصنوبرية   دقيقة 20
Pineal glands tumors   د. سعيد جاويش  

 دور الرنين في االنتقاالت الورمية على الدماغ  دقيقة 20
Role of MRI in secondary brain tumors 

ياسر صافي  د.
 علي

 

 دور االيكو في تهوية البريتوان-  دقيقة 30
Role of ultrasound in pneumoperitoneum  .رويدة الشحلد  

   
 Discussion et Pause-Café استراحة  -مناقشة 

 
  

   °SESSION N)8الجلسة رقم (  00: 13 -00: 11

 أديب محمودد. 
 بسام درويش د. 
 عصام األمين د. 

 د. عبد هللا حتاحت

 دقيقة 30
 ماذا يريد الجراح من التصوير الطبي في سرطان الرئة  

the information that get from imaging  in lung 
cancer 

 احمد  نسيبد. 
 عرقسوسي

 

 ورم Pancost  دقيقة 30
pancost tumor  .ريم طراقجيد  

 دقيقة 30
 التظاهرات  الشعاعية  في تصنيف سرطان الرئة الحديث 

Radiological signs in the new classification of 
lung cancer 

 بسام درويشد. 
 

 أورام األنف   دقيقة 30
Nasal  tumors  .خالد خطابد  

  قهوة –استراحة  -مناقشة  
    lunch box–استراحة  -مناقشة   

   °SESSION N)9الجلسة رقم (  00: 16 -30: 14

 
 ياسر صافي  د. 

 عادل شناند. 
 نوري المدرسد. 

 الذكاء االصطناعي في األشعة   دقيقة 20
Artificial intelligence in radiology .عبد هللا حتاحتد  

  دقيقة 20
 

Trends in hybrid nuclear imaging for oncology  
in 2018 

 رئبال شبيبد. 
R. Chebib 

 

 دقيقة 20
 الورمية نظيرة التظاهرات الشعاعية  

Paraneoplatic Syndrome radiologic 
mainfestation 

 يزن عبد هللاد. 
 

 الجديد في المعالجة الشعاعية   دقيقة 20
Update in radiotherapy 

 عبد القادرحسن د. 
 حسن

 

    Discussion      مناقشة  
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16 :00- 17 :30 
  °SESSION N)10الجلسة رقم ( 

Imagerie Médicolégale 
 الطب الشرعي الشعاعي 

 

د. ياسر صافي 
 علي
 

 د. أكرم الشعار
 د. بسام المحمد

 الطبية واآلداباالخالق   دقيقة 20
Medical ethics and Moral .ياسر صافي د  

 الت عملية في الطب الشرعي  الشعاعياح  دقيقة 20
practical cases in forensic radiology  .كرم الشعارأد  

 دقيقة 20
 مفهوم الشخص العادي  في الخطأ الطبي 

The concept of the average person in medical 
error d Bassam Mohammed 

 بسام المحمد د.
 

 دقيقة 20
 مراجعة للطرق  السنية  الشعاعية لتحديد العمر 

A review of dental dental methods to 
determine age 

 عامر سراقبي د.
 

17 :30- 19 :00 
  °SESSION N)11(الجلسة رقم  

JUNIORS الشباب األطباء  
 

 فواز بدور د. 
 د. عامر جميل 
 د. أيهم أديب 

 قصير غسان د. 

 سرطان المعدة   دقيقة 20
Gastric Tumors  

د. طه أحمد منصور 
 د. روان حيدر آغي 

 

 دقيقة 20
 

 سرطان عنق الرحم 
Cervix Tumors 

د. زاهر عبد الفتاح 
 الحلبي 
 د. محمد نذير عدل 
 د. محمد فواز الصالح 

 محمد الجباوي د. 

 

 دقيقة 20
 

 سرطان الملحقات 
Tumors of the annexes 

 د. أراس قاسم 
 د. وعد النجار 
 د. نور اسماعيل 
 د. محمد الكردي 

 

 دقيقة 20
 

 سرطان األمعاء 
Small Intestine Tumors  

 د. مجدي العساف 
 د. جوني واصل 
 د. أمل قرة 
 د. حسام كسيبي 

 

 دقيقة 20
 

 سرطان الكولون 
Colon Carcinoma 

 د. محمد المقبل 
 د. سيرسا عابدي 
 د. آيله القباني 
 د. زياد األيوبي 

 

CLOSING CEREMONY 
RECOMMENDATIONS 

 وتكريم األطباءاختتام أعمال المؤتمر وتوصيات 
 
 
 
 
 
 

   
 2018-10-22جلسة سويداء  يوم االثنين – 

Sénologie  Multidisciplinaire en 2018 

Centre Hospitalier de Sweida  
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00: 15 -00: 10 
V. Bouté- A. Chebib- Y. S. Ali- R. Hamza 

 
Le président de la Société Syrienne de Radiologie  

Introduction 
Formes Cliniques et en Imagerie Médicale du Cancer du Sein 
Des enjeux éthiques de la prise en charge du Cancer du Sein 

Feuille de route vers l’instauration du dépistage du Cancer du Sein après la guerre   
Témoignages et Discussion 


