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2022 
كلمة الدكتور حسن محمد الغباش
وزير الصحة

انطالق ـاً مــن رســالة وزارة الصحــة بالعمــل يف إطــار منظومــة صحيــة متكاملــة ...ومــن رؤيتهــا باالرتقــاء
بصحــة املواطــن الســوري مــن خــال شــبكة متكاملــة عادلــة وف ّعالــة تضمــن احلصــول علــى اخلدمــات الوقائية
والعالجيــة بجــودة أفضــل ،وتأمــن احتياجــات اخلدمــات الصحيــة ومواكبــة التطــورات علــى صعيــد املمارســة
ممــا يتيــح تبــادل التجــارب و اخلبــرات وتطويــر املهــارات الفرديــة واجلماعيــة مبــا ينعكــس علــى جــودة
اخلدمــات الصحيــة املقدمــة للمواطــن.
يســر وزارة الصحــة يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية ...أن تقــوم برعايــة معــرض الرعايــة الطبيــة 2022
الــذي يســلط الضــوء علــى اجلهــود املبذولــة يف ســبيل االرتقــاء بحالــة الصحــة يف املجتمــع.
باســم وزارة الصحــة ،أمتنــى لكــم النجــاح ...وأتقــدم بالشــكر والتقديــر لــكل مــن ســاهم يف اإلعــداد لهــذه
التظاهــرة العلميــة الهامــة ،وأجــدد التأكيــد علــى أن العاملــن يف القطــاع الصحــي ســيواصلون جهودهــم
والتزامهــم بخدمــة املرضــى ورســالتهم اإلنســانية ،مؤمنــن بســورية املســتقبل حتــت قيــادة ســيادة الرئيــس
الدكتــور بشــار األســد ،حتــت شــعار «األمــل بالعمــل».
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2022 
اجلبان
كلمة األستاذ الدكتور محمد أسامة
ّ
رئي ـ ـ ـ ـ ــس جامع ـ ـ ـ ــة دمشـ ـ ـ ـ ــق
الراعي األكادميي للمؤمتر
الزميالت والزمالء الكرام ...
يف خطــوات متســارعة لتطويــر برامجهــا العلميــة واألكادمييــة اعتمــدت جامعــة دمشــق مبــدأ أساسـاً ومنهاجـاً

يف التالقــح الفكــري والعلمــي ،حيــث ســعت خــال الســنوات املاضيــة لتطويــر البحــث العلمــي واالرتقــاء
مبخرجاتــه مــن خــال إقامــة مؤمتــرات ونــدوات علميــة مبشــاركة الطلبــة والباحثــن ،وإدراكا منهــا ألهميــة
البحــث العلمــي الطبــي والتعليــم الطبــي املســتمر ،ســخرت اجلامعــة ضمــن خططهــا البحثيــة جــزءا مــن
إمكانياتهــا لدعــم ورعايــة األبحــاث العلميــة الطبيــة ورفــع املســتوى العلمــي واملهنــي للكــوادر والكفــاءات الطبيــة
يف املشــايف اجلامعيــة.
إننــا يف جامعــة دمشــق نؤكــد أن الشــراكة بــن منظومــة املستشــفيات اجلامعيــة واملستشــفيات التابعــة لــوزارة
الصحــة عميقــة ومتجــذرة بحكــم النشــاطات املتشــعبة واملتشــابكة بينهمــا لتحقيــق الهــدف املشــترك املتمثــل
بدعــم وحتســن اخلدمــات الصحيــة املُقدمــة للمواطنــن وتعزيــز البحــث العلمــي الصحــي وحتقيــق االســتفادة
القصــوى مــن كافــة اإلمكانيــات املتوفــرة لــدى الطرفــن لالرتقــاء باخلدمــة الطبيــة وحتســن جودتهــا.
يكتســب املؤمتــر العلمــي للرعايــة الطبيــة املرافــق ملعــرض الرعايــة الطبيــة أهميــة بالغــة نابعــة مــن القضايــا
الطبيــة التــي ســيتطرق لــه بعمــق وشــمولية مــن قبــل أطبــاء وأخصائيــن مشــهود لهــم باخلبــرة يف مجــال
اختصاصاتهــم ،كمــا يشــكل املعــرض محطــة هامــة لالطــاع علــى أحــدث املســتجدات يف التقانــات الطبيــة
العامليــة مــن قبــل الشــركات العارضــة بهــدف االرتقــاء بســوية اخلدمــات الصحيــة املقدمــة للمواطنــن يف
املجــاالت الطبيــة والدوائيــة.
كل الشــكر والتقديــر لــوزارة الصحــة لرعايتهــا هــذه التظاهــرة العلميــة الق ّيمــة ولألســاتذة والباحثــن
واحملاضريــن املشــاركني والــى الشــركات املســاهمة يف معــرض الرعايــة الطبيــة وهنــا نخــص بالشــكر الشــركة
املنظمــة للمعــرض املتحــدة للمعــارض جلهودهــا املبذولــة يف التحضيــر والتنظيــم لهــذا املعــرض املتميــز علــى
املســتوى احمللــي والعربــي واالقليمــي.
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2022 
كلمة الدكتور رائد أبو حرب
عميد كلية الطب البشري  -جامعة دمشق
رئيس املؤمتر
الرحمة لشهداء الوطن
الرحمــة لشــهداء اجليــش األبيــض الذيــن قدمــوا أرواحهــم يف مواجهــة جائحــة كورونــا بــروح مهنيــة عاليــة و نــذروا
أنفســهم خلدمــة مهنــة الطــب بــكل أمانــة .
الشفاء العاجل ملرضانا و جرحانا يف وطننا الغالي سورية
الزميالت والزمالء األعزاء...
إنــه لســعادة غامــرة و شــرف كبيــر لــي ،أن أرحــب بكــم يف رحــاب الــدورة الســنوية الســابعة عشــر ملعــرض و مؤمتــر
الرعايــة الطبيــة ،بعــد توقــف دام ثــاث ســنوات بســبب مــرور جائحــة داء كورونــا و مــا تطلبتــه املرحلــة مــن تباعــد
اجتماعــي و حتديــد ألي لقــاءات و اجتماعــات مباشــرة ،حيــث يعتبــر مؤمترنــا هــذا التظاهــرة العلميــة الســنوية املتميــزة.
و انطالقـاً مــن شــعار قائــد الوطــن الســيد الدكتــور بشــار األســد األمــل بالعمــل و العلــم ،نعيــد عقــد فعاليتنــا العلميــة
بعــد اإلنفــراج الــذي حصــل يف اللقــاءات و التجمعــات  ،بعــد تأمــن اللقاحــات اخلاصــة بــداء كورونــا و تقدميهــا لألخــوة
املواطنــن مــن قبــل املؤسســات الصحيــة الوطنيــة لكافــة شــرائح املجتمــع علــى كامــل مســاحة الوطــن ،و ذلــك لنشــر
املعرفــة الطبيــة و حتســن املمارســة العمليــة وفــق آخــر املســتجدات العلميــة العامليــة احلديثــة ،و هــذا يــؤدي إلــى رفــع
ســوية و جــودة املمارســة الطبيــة و تأمــن أعلــى ســويات اخلدمــة العالجيــة للمواطــن يف وطننــا الغالــي.
تشــتمل اجللســات العلميــة يف املؤمتــر علــى محــاور طبيــة شــاملة ملعظــم االختصاصــات ،ومنهــا معظــم فــروع الطــب
الباطنــي  ،األمــراض اجلراحيــة  ،أمــراض األنــف و األذن و احلنجــرة ،علــم األورام ،األمــراض اجللديــة والطرائــق
التجميليــة احلديثــة  ،إســتخدامات التصويــر الطبــي بطرائقــه وتطبيقاتــه املختلفــة ،طــب اجلنــن و العقــم  ،اجلديــد
يف العلــوم الصيدالنيــة و الطــب املخبــري ،إضافــة إلــى مســاهمة إختصاصيــن بالهندســة الطبيــة يف تطويــر الرعايــة
الصحيــة.
ويواكــب مؤمترنــا معــرض للتجهيــزات الطبيــة والصناعــات الدوائيــة والصيدالنيــة الوطنيــة ،مــا يطلــع الزائريــن  ،علــى
أحــدث املســتحضرات الدوائيــة والتجهيــزات الطبيــة لشــركاتنا الدوائيــة الوطنيــة.
الشكر اجلزيل لراعي املؤمتر و املعرض الطبي الدكتور حسن محمد الغباش ،وزير الصحة على رعايته الكرمية.
الشــكر الكبيــر لرئيــس جامعــة دمشــق األســتاذ الدكتــور محمــد أســامة اجلبــان علــى دعمــه الالمحــدود إلقامــة هــذا
املؤمتــر
الشكر الكبير لألساتذة و احملاضرين الذين سيغنون مؤمترنا من خالل محاضراتهم القيمة.
الشكر للجمعيات و الروابط الطبية على تقدميهم كل الدعم إلجناح مؤمترنا.
الشــكر لكافــة شــركات التجهيــزات الطبيــة و املعامــل الدوائيــة الوطنيــة التــي ســاهمت بفعاليــة يف دعــم مؤمتــر ومعــرض
الرعايــة الطبية.
الشــكر أيضـاً لكامــل فريــق عمــل الشــركة املنظمــة ( املتحــدة للمعــارض) ممثلــة مبديرهــا األســتاذ أميــن شــماع علــى
جهودهــم يف متابعــة كافــة التفاصيــل مبهنيــة عاليــة إلخــراج املؤمتــر بأحســن صــورة  ،حســب معاييــر املؤمتــرات العامليــة.
ختام ـ ًا  . . .حتيــة تقديــر لــكل مــن أســهم و يســهم بتطــور مســيرة العلــم حتــت مظلــة األمــن و األمــان التــي خطتهــا
انتصــارات جيشــنا الباســل وروتهــا دمــاء شــهدائنا الطاهــرة  ،بقيــادة الســيد الرفيــق الدكتــور بشــار األســد و دامــت
ســورية حــرة أبيــة.
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2022 
كلمة املنظمون
سبعة عشر عام من النجاح املستمر

السادة األطباء ...السادة العارضني  ...السادة الزوار
مرحب ـاً بكــم يف رحــاب فعاليــات الــدورة الســابعة عشــر ملعــرض الرعايــة الطبيــة  2022و التــي تقــام برعايــة وزارة الصحــة و
بالتزامــن مــع املؤمتــر العلمــي للرعايــة الطبيــة و الــذي يقــام بالتعــاون مــع جامعــة دمشــق.
شــكل انعقــاد معــرض و مؤمتــر الرعايــة الطبيــة بشــكل دوري عبــر الســنوات املاضيــة حتدي ـاً كبيــراً نظــراً للظــروف الصعبــة
التــي مــر بهــا بلدنــا احلبيــب ســورية و احلــرب اجلائــرة التــي فرضــت عليــه و علينــا و التــي طالــت كافــة نواحــي احليــاة ال
ســيما القطاعــن الصحــي و الدوائــي ،و كنــا إلــى جانــب مــن صمــد و قــاوم و اســتمر بتقــدمي اخلدمــات األساســية للمواطنــن،
لنكمــل واجبنــا باســتعادة املكانــة املتميــزة التــي يســتحقها بلدنــا و لنحتفــل مع ـاً بانتصــار أراده الســوريني علــى قــوى الظــام.
كمــا تعلمــون جمعيـاً متثــل املعــارض عــادة قاطــرة النمــو االقتصــادي يف الــدول و ال ســيما يف مجــاالت الصناعــات الدوائيــة
والتجهيــزات الطبيــة و كل مــا يتعلــق بالقطــاع الصحــي مــن ابتــكارات و اختراعــات و جتهيــزات ســعت دائمـاً لتقــدمي األفضــل
للبشــر مــن وســائل التشــخيص و العــاج احلديثــة.
كذلــك لطاملــا كانــت املؤمتــرات الطبيــة متثــل قنــوات هامــة للترابــط و التعليــم الطبــي املســتمر و تبــادل اخلبــرات و املعــارف بــن
األطبــاء ،لالرتقــاء باملســتوى املهنــي و العلمــي للمهنــة األســمى بالعالــم.
ويعتبــر معــرض و مؤمتــر الرعايــة الطبيــة حدثـاً هامـاً يترقبــه األطبــاء و العاملــن يف القطــاع الصحــي ملــا يوفــر هــذا املعــرض
واملؤمتــر مــن فــرص هامــة بالنســبة لهــم لالطــاع علــى كل مــا هــو جديــد يف املجــال الطبــي و الصيدالنــي و األدوات و
التجهيــزات الطبيــة و املخبريــة و خدمــات املشــايف و مبــا يســهم يف توفيــر املزيــد مــن فــرص الرعايــة الصحيــة للمواطنــن
مبختلــف فئاتهــم والتطــور املســتمر الــذي تشــهده فعالياتــه إمنــا هــي خطــوة هامــة مســاهمة يف اســتمراره ال بــل و توســعه كمـاً
و نوع ـاً عام ـاً بعــد عــام.
تســتمر فعاليــات معــرض و مؤمتــر الرعايــة الطبيــة يف دورتــه الســابعة عشــر لهــذا العــام علــى مــدى  5أيــام مبشــاركة أكثــر مــن
 60شــركة عارضــة مــن كبــرى شــركات التجهيــزات الطبيــة و املخبريــة و الصناعــات الدوائيــة الوطنيــة و ميثلــون أكثــر مــن
 100وكالــة لشــركات خارجيــة مــن  18دولــة .التــي حتتفــي معنــا اليــوم باســتمرار تقــدمي خدماتهــا للقطــاع الصحــي و ســد االح
تياجــات احملليــة الصحيــة و الدوائيــة و اســتعادة فــرص التقديــر و التواجــد يف األســواق املجــاورة متحديــة كل الظــروف الصعبــة
و بجــودة فرضــت نفســها يف تلــك األســواق .
و يضــم مؤمتــر الرعايــة الطبيــة  13جلســة علميــة تشــمل عــدة اختصاصــات طبيــة و مبشــاركة أكثــر مــن  100طبيــب مــن (رئيــس
جلســة و محاضــر) مــن اجلامعــات الســورية و اجلمعيــات و الروابــط الطبيــة و نقابــات األطبــاء و الصيادلــة و كليــة الهندســة
الطبيــة إضافــة إلــى مشــايف اجلامعــة و الصحــة و اخلدمــات الطبيــة.
اغتنم هذه الفرصة ألتوجه بجزيل الشكر والتقدير العميق للسادة :
الدكتور حسن محمد الغباش ،وزير الصحة ،راعي معرض و مؤمتر الرعاية الطبية.
الدكتور محمد أسامة اجلبان ،رئيس جامعة دمشق على تعاونه و دعمه للمؤمتر العلمي للرعاية الطبية
الدكتور رائد أبو حرب ،عميد كلية الطب ،رئيس املؤمتر.
األســتاذ غســان فاكيانــي ،مديــر عــام املؤسســة العامــة للمعــارض و األســواق الدوليــة علــى تعاونــه معنــا إلجنــاح فعاليــات املعــرض
واملؤمتــر العلمــي املرافق.
ونثمن عالياً اجلهود املبذولة من قبل اجلهات الداعمة :
وزارة الصحــة ،وزارة التعليــم العالــي ،جامعــة دمشــق -الهئيــة الســورية لالختصاصــات الطبيــة  -املجلــس العلمــي للصناعــات
الدوائيــة  -نقابــات األطبــاء و الصيادلــة واألســنان يف ســورية ،إدارة اخلدمــات الطبيــة العســكرية و إدارة اخلدمــات الطبيــة
لــوزارة الداخليــة و كليــة الطــب و الصيدلــة و األســنان و الهندســة الطبيــة يف جامعــة دمشــق.
و أتوجه بالشكر أيضاً إلى الباقة العلمية الطبية من جلان علمية يف جامعة دمشق و رؤساء الروابط و اجلمعيات
و رؤساء اجللسات و احملاضرين و مدراء املشايف على جهودهم التي بذلوها يف إجناح املؤمتر العلمي.
وكل الشــكر أيضــاً لكافــة األطبــاء املشــاركني يف املؤمتــر والشــركات الراعيــة واملشــاركة احملليــة والوفيــة ملعــرض و مؤمتــر
الرعايــة الطبيــة والذيــن قامــوا بدعمــه منــذ بداياتــه وإلــى يومنــا هــذا وكان لهــم األثــر الكبيــر يف إجنــاح فعاليــات سلســلة
معــارض الرعايــة الطبيــة.
وأخيراً نتمنى من كافة املشاركني باملعرض و املؤمتر والزوار األكارم التوفيق والنجاح.
وأمتنــى أن يكــون معــرض و مؤمتــر الرعايــة الطبيــة لهــذا العــام لقــا ًء مســتمراً وتواصـ ً
ا نوعيـاً بــن األطبــاء و جميــع العاملــن
يف القطــاع الصحــي.
على أمل أن نلقاكم يف الدورة القادمة الثامنة عشر ملعرض و مؤمتر الرعاية الطبية 2023
على أرض مدينة املعارض بدمشق.
عشتم و عاشت سورية منتصرة دائماً بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار األسد راعي العلم وصانع األمل.
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2022 
بطاقة تعريف

اس ـ ــم املعـ ـ ــرض

 :معرض الرعايـــة الطبيــة 2022
املعرض الطبي الدولي واملؤمتر العلمي السابع عشر

التــاري ـ ـ ــخ

 5 - 1 :حزيران 2022

املك ـ ـ ـ ـ ـ ــان

 :مدينة املعارض ،طريق املطار ،دمشق ،سورية

االفتتــاح الرس ــمي

 :األربعاء  1حزيران  /الساعة  05:00عصر ًا
(الدعوات الرسمية فقط)

أوق ـ ـ ــات الزي ـ ــارة

 :يومي ًا من الساعة  04:30عصر ًا ولغاية 10:30
مساء
ً
(املتخصصني يف الطب ورجال األعمال فقط)
(غير مسموح لألطفال دون  18سنة والعائالت)

دخ ــول العارض ــني

 :يومي ًا من الساعة  04:00عصر ًا

تواتـ ــر املع ـ ــرض

 :يقام املعرض بشكل سنوي مرة واحدة

الرعايــة احلــكومية

 :وزارة الصحة السورية

بالتعـ ـ ــاون مـ ــع

 :جامعة دمشق

املنظ ـ ـ ـ ــمون

www. syrianmedicare.com
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2022 
بالتعاون مع

اجلــهات الداعــــمة

• نقابة أطباء فرع دمشق
• مشفى األسد اجلامعي
• مشفى املواساة اجلامعي
• مشفى األطفال اجلامعي

الناقل الرسمي

10

• مشفى التوليد اجلامعي
• مشفى البيروني اجلامعي
• الهيئة العامة ملشفى الباسل ألمراض وجراحة القلب.
• كلية طب األسنان  -جامعة دمشق

الشريك اإلعالني
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2022 
التسهيالت املقدمة للعارضني والزوار
قاعة احملاضرات:
قام املنظمون بتجهيز قاعة احملاضرات التي تقع يف اجلناج  25إلقامة املؤمتر للتعريف عن تطور
واقع الرعاية الطبية يف سورية والتقانات العلمية الطبية املستخدمة.
مكتب تسجيل الزوار:
يطلب من السادة الزوار القيام بالتسجيل عند قدومهم للمعرض ،وأكمال بطاقة التسجيل كاملة.
ميكن احلصول على بطاقات التسجيل عند املدخل الرئيسي (من مكتب تسجيل الزوار)
مكتب اإلستعالمات:
يقدم للزائرين كافة املعلومات اخلاصة باملؤمتر والعارضني واملعرض.
صالة كبار الزوار :VIP
مت تخصيص صالة مجهزة بشكل حديث وأنيق الستقبال كبار الزوار مع فريق عمل متخصص يف
العالقات العامة.
اإلذاعة:
حرص املنظمون على استقبال الزوار وكبار الوفود بشكل متميز حيث يتم الترحيب بهم بحفاوة
وإعالم السادة العارضني إذاعي ًا عن قدومهم للمعرض.
خدمات اإلطعام:
حيث تقدم خدمة الوجبات السريعة واملشروبات الغازية وكافة أنواع املرطبات خالل فترة املعرض.
مسجد:
متوفر خالل فترة املعرض.
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2022 
التسهيالت املقدمة للعارضني والزوار
خدمات النقل:
مؤمنة يومي ًا وبشكل مجاني للزوار والعارضني من أمام مشفى األسد اجلامعي
مشفى املواساة اجلامعي  /املتحف الوطني  /ساحة باب توما
كل ساعة طيلة أيام املعرض.
مواقف السيارات:
تقع أمام املدخل الرئيسي للمعرض وهي قسمني :قسم العارضني وقسم الزوار.
مخارج الطوارىء:
مشار إليها وبشكل واضح يف كل املناطق املغلقة واملكشوفة.
مطافىء احلريق وموزعة بشكل استراتيجي يف كل أرجاء مدينة املعارض.
مالحظة:
 - 1على الرغم من العناية الفائقة التي مت توخيها خالل اجناز املعلومات يف هذا الدليل إال أن
املنظمني غير مسؤولني عن أية معلومة وضعت بالنيابة عن العارضني.
 - 2مينع توزيع أو مطبوعة أو منشورة أو أي مواد أخرى يف املعرض إال للعارضني فقط وضمن
أجنحتهم اخلاصة.
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2022 
محــــاور املؤتــــمر

• أنـف وأذن وحنجـرة وأمـراض الـرأس والعـنق
• التوصيـات احلديثـة فـي إعادة التروية اإلكليلية
• املستجدات يف الغدد والسكري (اليود والدرق)
• اجلديـد يف أمـراض الوصـل املعــدي املريئــي
• نظـ ــرة حديث ــة فــي تدبيــر سـ ــرطان الث ــدي
• العقم واجلراحة التنظيرية
• طـ ـ ـ ــب األم واجلـنـي ــن
• التصويـر الطـبي يف عـام 2022
• مساهمة الهندسة الطبية يف تطوير الرعاية الصحية
• املسـتجدات يف األمـراض اجللدية والطـب التجـميلي
• املسـتجدات يف األمراض الصـدريــة
• اجلديـد يف علـوم الصيـدلــة واختصاصاتـها احلديثـة
• دور املخبر يف تدبير األمراض (التشخيص ،املعاجلة ،اإلنذار)

13

www.syrianmedicare.com


2022 
اللجنة العلمية و رؤساء اجللسات
رئيس اللجنة العلمية الدكتور محمد إياد الشطي»
مت ترتيب األسماء حسب األحرف األبجدية

• الدكتور أحمد عباس
• الدكتور أسد إبراهيم
• الدكتور بشير صباغ
• الدكتور جمال جنار
• الدكتور جورج العسافني
• الدكتور حسام البردان
• الدكتور حسام الشبلي
• الدكتور حسان الغزي
• الدكتور حسني حيدر
• الدكتور خليل خليل
• الدكتورة ربيعة نحاس
• الدكتور رجب مقصود
• الدكتورة رمي مراد
• الدكتورة سلوى العبداهلل
• الدكتور صالح الشيخة
• الدكتور عادل شنان
• الدكتور عامر جميل
• الدكتور عبد الغني الشلبي
• الدكتور عبدو عيروط
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• الدكتور عدنان اخلطيب
• الدكتور عصام حسن آغا
• الدكتور علي خدام
• الدكتورة عليا األسد
• الدكتور كرمي شاهني
• الدكتورة كنده الشوا
• الدكتور ملى يوسف
• الدكتور لينا صبح
• الدكتور محمد فراس احلناوي
• الدكتور محمد نبوغ العوا
• الدكتور محمد ياسني بني املرجة
• املهندس مصطفى املوالدي
• الدكتور معن صالح
• الدكتور منصور ناصر الدين
• الدكتورة هناء الغامن
• الدكتور هيثم احلسيني
• الدكتور وائل احللقي
• الدكتور ياسر صايف علي
• الدكتور يوسف دلة
• الدكتور يوسف سراج
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2022 
الـمحاضــريـن
مت ترتيب األسماء حسب األحرف األبجدية

• الدكتور إبراهيم أبو زخم
• الدكتور أحمد اخلالد
• الدكتور أحمد وسوف
• الدكتور أسد إبراهيم
• الدكتور الياس بركات
• الدكتورة أمل حرفوش
• الدكتورة أمل يوسفان
• الدكتور أنور دحدل
• الدكتور بسام درويش
• الدكتور متيم شنان
• الدكتور حسام الدين الشيخ
• الدكتور حسام حديد
• الدكتور حسام خضر
• الدكتور حسني حيدر
• الدكتور خالد خطاب
• الدكتور رائد أبو حرب
• الدكتور راغب سليمان
• الدكتورة رشا مسعود
• الدكتور رشيد السعدي
• الدكتور رفائيل عطا اهلل
• الدكتورة رنا حبيب
• الدكتور زاهر احللبي
• الدكتورة زبيدة عبداهلل
• الدكتور سندباد نظامي
• الدكتور عبداهلل حتاحت
• الدكتور عبد الرحمن العوض
• الدكتور عبد املجيد يوسفان
• الدكتورة عبير املبيض
• الدكتور عصام األمني
• الدكتور عالء ديراني
• الدكتور علي محسن

• املهندس علي محمد خنسا
• الدكتور غسان شنان
• الدكتورة فاتن علي
• الدكتور فادي غازي
• الدكتور فايز صندوق
• الدكتور فيصل العمر
• الدكتور كمال قنبر
• الدكتورة لبنى حويجة
• الدكتورة لنده حسني
• الدكتور مازن الدغلي
• الدكتور مازن قصيباتي
• الدكتور مازن كنج
• الدكتور محمد األحمد
• املهندس محمد شموط
• الدكتور مروان احللبي
• املهندس مضر خالف
• الدكتورة ميس خازم
• الدكتور نزار عباس
• املهندسة نسرين املاضي
• الدكتورة نسرين خازم
• الدكتورة نوال داوود
• الدكتورة نورس جعفر
• الدكتورة هدى مندو
• الدكتور هيثم احلسيني
• الدكتور هيثم ملحم
• الدكتورة وئام ديبان
• الدكتورة وفاء صالح
• الدكتورة وهيبة سليمان
• الدكتور يوشع غامن
• الدكتور يونس قبالن
15
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2022 
حفــــل اإلفتتـــــاح
اإلفتتاح الرســــمي
األربعاء  1حزيران 2022
الساعة  05:30 - 05:00عصر ًا
كلمة الدكتور حسن محمد الغباش
وزير الصحة
كلمة الدكتور أسامة اجلبان
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ج ـ ــامع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة دمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
الراعي األكادميي للمؤمتر

كلمة الدكتور رائد أبو حرب
رئيس املؤمتر
كلمة السيد أمين شماع
مدير عام
املتحدة للمعارض واملؤمترات الدولية
افتتاح املعرض الطبي

الساعة 06:30 - 05:30
مساء
ً
التسجيل للمؤمتر

من الساعة  05:30عصر ًا
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2022 

فعاليات اليوم األول
األربع ــاء 2022/ 06 / 01
اجللسة األولى

أنف و أذن و حنجرة و أمراض الرأس و العنق

رؤساء اجللسة

د .كرمي شاهني

د .محمد نبوغ العوا

20:00 – 18:30
د .عبدو عيروط
احملاضر

التوقيت

عنوان احملاضرة

18:45 – 18:30

أورام األنف و اجليوب

19:00 – 18:45

التحضير لعمليات زرع القوقعة
(محددات النجاح)

د .عبد الرحمن العوض

19:15 – 19:00

أورام النكفة التشخيص و التدبير

د .عبد املجيد يوسفان

19:30 – 19:15

نقص السمع املرافق لإلصابة بالكورونا

د .حسام حديد

19:45 – 19:30

التهاب اجليوب الفطري الغازي

د .فادي غازي

20:00 – 19:45

منـاقشــة

20:30 – 20:00

استراحة قهوة

د .عصام األمني
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2022 

تتمة فعاليات اليوم األول
األربعاء 2022/ 06 / 01
اجللسة الثانية
رؤساء اجللسة

التوقيت

التوصيات احلديثة يف إعادة التروية اإلكليلية
د .حسام الدين شبلي

د .محمد ياسني بني املرجة

عنوان احملاضرة

22:00 – 20:30

د .جمال جنار

د .علي خدام

احملاضر

 20:50 – 20:30التوصيات األخيرة يف معاجلة املتالزمة اإلكليلية د .حسام خضر
احلادة مع ارتفاع الوصلة
 21:10 – 20:50التوصيات األخيرة يف معاجلة املتالزمة اإلكليلية د .الياس بركات
احلادة دون ارتفاع الوصلة
 21:30 – 21:10التوصيات األخيرة يف معاجلة املتالزمة اإلكليلية د .رشيد السعدي
املزمنة
21:50 – 21:30
د .راغب سليمان
دور اجلراحة يف إعادة التروية اإلكليلية
22:00 – 21:50

منـاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

22:30 - 22:00

استراحة قهوة
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2022 

فعاليات اليوم الثاني
اخلميس 2022/ 06 / 02
اجللسة الثالثة

املستجدات يف الغدد والسكري (اليود والدرق)

د .أسد إبراهيم

رؤساء اجللسة د .رمي مراد د .هناء الغامن

18:15 – 17:00
د .رجب مقصود

التوقيت

عنوان احملاضرة

17:15 – 17:00

تأثير عوز اليود على الدرق واألجهزة األخرى

د .أمل حرفوش

17:30 – 17:15

اليود واحلمل

د .يونس قبالن

17:45 – 17:30

عوز اليود عند الولدان

د .أسد إبراهيم

18:00 – 17:45

مناجم امللح ويودنة امللح

م .مضر خالف

18:15 – 18:00

منـاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

18:45 - 18:15

استراحة قهوة

احملاضر
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2022 

تتمة فعاليات اليوم الثاني
اخلميس 2022/ 06 / 02
اجللسة
الرابعة
رؤساء اجللسة

20:15 – 18:45

اجلديد يف أمراض الوصل املعدي املريئي

د .حسان الغزي د .منصور ناصر الدين

د .أحمد عباس
احملاضر

التوقيت

عنوان احملاضرة

19:00 – 18:45

املستجدات يف مري باريت

د .رائد أبو حرب

19:15 – 19:00

مستجدات العالج مبركبات ال PPI

د .أحمد وسوف

19:30 – 19:15

التظاهرات خارج الهضمية للجزر املعدي املريئي

د .زبيدة عبداهلل

19:45 – 19:30

تدبير تضيقات املري السليمة املعـندة

د .حسام الدين الشيخ

 20:00 – 19:45التداخالت التنظيرية لعسرة البلع التالية لعالج د .فايز صندوق
القلس اجلراحي
20:15 – 20:00

مناقش ــة

20:45 - 20:15

استراحة قهوة
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2022 

تتمة فعاليات اليوم الثاني
اخلميس 2022/ 06 / 02
اجللسة
اخلامسة
رؤساء اجللسة د .عبد الغني الشلبي

22:10 – 20:45

نظرة حديثة يف تدبير سرطان الثدي

د .حسني حيدر

د .يوسف دلة

التوقيت

عنوان احملاضرة

21:00 – 20:45

االنتقاالت الكبدية وسرطان الثدي

21:15 – 21:00

تقييم حواف االستئصال يف العالج احملافظ
لسرطان الثدي
دور العالج قبل العمل اجلراحي يف أورام الثدي

21:45 - 21:30

آفاق جديدة يف عالج سرطان الثدي )+( HR
و )-( Her2
االجتاهات اجلديدة يف جراحة سرطان الثدي

21:30 – 21:15

22:00 - 21:45

احملاضر

22:10 – 22:00

مناقش ــة

22:30 –22:10

استراحة قهوة

د .محمد األحمد
د .عالء ديراني
د .نسرين خازم
د .نورس جعفر
د .حسني حيدر
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2022 

فعاليات اليوم الثالث
اجلمعة 2022/ 06 / 03
اجللسة
السادسة
رؤساء اجللسة

العقم واجلراحة التنظيرية

د .وائل احللقي

د .خليل خليل

18:30 – 17:00
د.كنعان السقا
احملاضر

التوقيت

عنوان احملاضرة

17:15 – 17:00

مستجدات تدبير املبيض املتعدد الكيسات

د .مروان احللبي

17:30 – 17:15

مستجدات اإلمناء ضمن الرحم

د .هيثم ملحم

17:45 – 17:30

تنظير البطن خالل احلمل

د .أحمد اخلالد

18:00 – 17:45

اجلراحة التنظيرية والعقم

د .يوشع غامن

18:15 – 18:00

تدبير كتلة ملحقات تنظيري ًا

د .كمال قنبر

18:30 – 18:15

منـاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

19:00 - 18:30

استراحة قهوة برعاية داتــا مـيد Mindray -
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2022 

تتمة فعاليات اليوم الثالث
اجلمعة 2022/ 06 / 03
اجللسة
السابعة
رؤساء اجللسة

طب األم واجلنني

د .سلوى العبداهلل

د .صالح الشيخة

20:25 – 19:00
د .معتز اللحام

التوقيت

عنوان احملاضرة

19:15 – 19:00

قيلة املضيق و تدبيرها - Ismucele -

د .فيصل العمر

19:30 – 19:15

تقنية  lynchلتدبير عطالة الرحم

د .علي محسن

19:45 – 19:30

تطويق عنق الرحم تنظيري ًا

د .سندباد نظامي

20:00 – 19:45

التقييم الصدوي لتناذر داون

د .عبير املبيض

20:15 – 20:00

التقييم الصدوي لتناذر إدوارد

د .رفائيل عطا اهلل

20:25 – 20:15

منـاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

20:45 - 20:25

استراحة قهوة

احملاضر
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2022 

تتمة فعاليات اليوم الثالث
اجلمعة 2022/ 06 / 03
22:00 – 20:45

التصوير الطبي يف عام 2022

اجللسة
الثامنة
رؤساء اجللسة د .عادل شنان

د .عامر جميل

د .ياسر صايف علي

التوقيت

عنوان احملاضرة

21:00 – 20:45

تصوير األمراض املرتبطة ب IgG4

21:15 – 21:00

التصوير الطبي يف خثار اجليوب الوريدية داخل
القحف
الوسائل التشخيصية يف آفات جارات الدرق
إيكو طبقي مرنان نظائر املشعة

21:45 – 21:30

متالزمة األلم بعد العمل اجلراحي

د .متيم شنان

22:00 – 21:45

تشوهات تطور القشر الدماغي

د .زاهر احللبي

21:30 – 21:15

احملاضر

22:10 – 22:00

مناقشة

22:30 - 22:10

استراحة قهوة

24
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2022 

فعاليات اليوم الرابع
السبت 2022/ 06 / 04
مساهمة الهندسة الطبية يف
اجللسة
تطوير الرعاية الصحية
التاسعة
د .يوسف سراج
رؤساء اجللسة د .محمد فراس احلناوي

التوقيت

عنوان احملاضرة

17:15 – 17:00

االجتاهات البحثية يف قسم الهندسة
الطبية
دور وزارة الصحة يف رفع سوية التجهيزات
الطبية
األطراف الصناعية و املقومات الطبية
(واقع  ...وآفاق)

18:00 – 17:45

مخبر الطباعة ثالثية األبعاد يف خدمة
األطراف الصناعية
األوكسجني الطبي
( مميزات و خصائص)

17:30 – 17:15
17:45 – 17:30

18:10 – 18:00

18:30 – 17:00
د .مصطفى املوالدي
احملاضر

د .رشا مسعود
م .محمد شموط
م .علي محمد خنسا
م .نسرين املاضي
م .املهندس عبد الفتاح نعامي
معمل أوكسجني النبك

18:30 – 18:10

منـاقش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

19:00 – 18:30

استراحة قهوة برعاية معــمل أوكســجني النــبك
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2022 

تتمة فعاليات اليوم الرابع
السبت 2022/ 06 / 04
اجللسة
العاشرة
رؤساء اجللسة

املستجدات يف األمراض اجللدية و الطب
التجميلي
د .كنده الشوا
د .هيثم احلسيني

20:25 – 19:00
د .بشير صباغ

التوقيت

عنوان احملاضرة

19:15 – 19:00

املشاركات العالجية الفعالة يف إزالة األشعار

د .هيثم احلسيني

19:30 – 19:15

احلديث بالعالج بالليزر

د .إبراهيم أبو زخم

19:45 – 30:19

املستجدات بالعالج باإليزوترينئوين

20:00 – 19:45

البوتوكس يف الطب التجميلي

20:15 – 20:00

حقن املواد املالئة بني الواقع و اخليال

20:25 – 20:15

مـنــاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

20:45 – 20:25

استراحة قهوة

26
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2022 

تتمة فعاليات اليوم الرابع
السبت 2022/ 06 / 04
اجللسة
احلادية عشر
رؤساء اجللسة

املستجدات يف األمراض الصدرية

د .جورج العسافني

د .معن صالح

22:10 – 20:45
د .حسام البردان

التوقيت

عنوان احملاضرة

21:00 – 20:45

تدبير انصبابات اجلنب الناكسة السليمة

د .نزار عباس

21:15 – 21:00

تقنيات معاجلة تضيقات الرغامى الندبية
و الورمية

د .بسام درويش

21:30 – 21:15

املعاجلات احلديثة يف الربو

د .لبنى حويجة

21:45 – 21:30

املستجدات يف ذات الرئة املكتسبة باملجتمع

د .مازن قصيباتي

22:00 – 21:45

تشخيص السل الرئوي عند الكبار

22:10 – 22:00

منـاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

22:30 - 22:10

استراحة قهوة

احملاضر

د .وفاء صالح
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2022 

فعاليات اليوم اخلامس
األحد 2022/ 06 / 05
19:00 – 17:30

اجلديد يف علوم الصيدلة و اختصاصاتها
اجللسة الثانية
احلديثة
عشر
د .لينا صبح
د .عصام حسن آغا
رؤساء اجللسة د .ملى يوسف

احملاضر

التوقيت

عنوان احملاضرة

17:45 – 17:30

علم العقاقير يف القرن احلادي و العشرين

د .ميس خازم

18:00 – 17:45

تصميم الدواء و اكتشافه بواسطة احلاسوب

د .هدى مندو

18:15 – 18:00

املعاجلة التهديفية للجملة العصبية باستخدام
تقانة النانو

د.أمل يوسفان

18:30 – 18:15

تطبيقات علم الوراث ّيات الدوائي يف شخصنة
العالج بالوارفارين

د .وئام ديبان

 18:45 – 18:30قاعدة البيانات الوطنية للتيقظ الدوائي :إضاءة د.لنده حسني
على التأثيرات الدوائية الضائرة الناجمة عن
األخطار الدوائية
19:00 – 18:45

منـاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

19:30 - 19:00

استراحة قهوة
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2022 

تتمة فعاليات اليوم اخلامس
األحد 2022/ 06 / 05
اجللسة الثالثة
عشر

دور املخبر يف تدبير األمراض
( التشخيص  -املعاجلة  -اإلنذار)

رؤساء اجللسة

د .عدنان اخلطيب

د .عليا األسد

21:00 – 19:30
د .ربيعة نحاس

التوقيت

عنوان احملاضرة

19:50 – 19:30

اخلزعات السائلة لتشخيص األورام

د .غسان شنان

20:10 – 19:50

التطبيقات املخبرية لتقانة السلسلة

د .مازن كنج

 20:30 – 20:10تطبيقات اخلزعة السائلة يف الكشف عن َلني
املوت املبرمج  PD-L1و الدنا احلر لفيروس
 EBVلدى سوريني مصابني بلمفومة هودجكني
أو ملفومة بيركيت
20:50 – 20:30

الطرق احلديثة للكشف السريع عن املقاومة
اجلرثومية للصادات احليوية

21:00 – 20:50

منـاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

21:30 - 21:00

استراحة قهوة

احملاضر

د .رنا حبيب

د .نوال داود
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2022 
25 مخطط املعرض جناح
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2022 
الفهرس األبجدي للشركات املشاركة
مت ترتيب األسماء حسب األحرف األبجدية
رقم الســـــتاند

صفحة

اســـــــــم الشـــــركة

ابن الهيثم للصناعات الدوائية

D76

41

أجنحة الشام للطيران
ADVANTAGE AUSTRIA

A30

42

A34
C6

43
44

الرازي للصناعات الدوائية

C69

45

شركة السعيد وقلعه جي

C56

46

الشركة الطبية العربية  /تاميكو

D9

47

الشركة العاملية للصناعات الدوائية  -يونيفارما

D14

48

D74 - D75
C67 - C66
D22

49
50

الهيئة العامة ملستشفى التوليد و أمراض النساء اجلامعي بدمشق

D21

51

الهيئة العامة ملستشفى الشهيد باسل األسد ألمراض وجراحة القلب بدمشق

B49

52

الهيئة العامة ملستشفى املواساة اجلامعي

D24

53

الهيئة العامة ملشفى البيروني اجلامعي

D23

54

الينبوع احملدودة املسؤولية  /بونو

B26

55

ايال ميديا

A31

56

أبريكوت محدودة املسؤولية

C63

57

أوبري للصناعات الدوائية

D77

58

بركات للصناعات الدوائية

C65

59

بن احلموي

C25

60

بوش آند زون (بوزو)

B44

61

بيوشام للخالصات و الزيوت الطبيعية

B51

62

تاينور

A35

63

تللو وشريكه (الشام للتقنيات املتطورة)

B53

64

توليدو للتجارة والصناعة
Gamma Care

B27

65

D71
D20

66
67

D7

3168

اشحنلي شكرا

النورس للتجهيزات الطبية
الهيئة العامة ملستشفى األطفال

جامعة دمشق
حلب للصناعات الدوائية  -ألفا
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2022 
الفهرس األبجدي للشركات املشاركة
مت ترتيب األسماء حسب األحرف األبجدية

رقم الستاند

صفحة

اسم الشركة

B42 - A37

69

C70

70

A1

71

B52 - C59

72

رمياس

A36

73

ساطي وشركاه

B43

74

سامي ميديكال

D6

75

سيريالينك للسياحة و السفر

B2

76

فــارت
FMS

B47

77

فيتافارما للصناعات الدوائية

C57 - C58
D72

78
79

كلية الصيدلة  -جامعة دمشق

D18

80

كلية الطب البشري  -جامعة دمشق

D19

81

كلية الهندسة امليكانيكية والكهربائية

D16

82

كلية طب األسنان  -جامعة دمشق

D15

83

البسول كيميكالز

A33

84

C68 - D73

85

C62

86

B28 - A29

87

B54

88

مؤسسة كبول

B46

89

مياميد للصناعات الدوائية

C64

90

ميد بوكيت

D12

91

ميديكا سوريا

D10

92

ميلينيوم تكنولوجي

C60

93

نقابة صيادلة سورية

D17

94

هوسبيكير لأللبسة الطبية

B55

95

وزارة الصحة
Wow Beauty Clinic
32

D11

96

B3

97

داتاميد
دياموند فارما
رسالن جاويش
رويال للتجهيزات الطبية

مجموعة سدانة االقتصادية
مستشفى األسد اجلامعي
معمل أوكسجني النبك
مؤسسة املهندس باسل عبيدو للتجارة والتعهدات
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2022 
الوكاالت حسب بلد املنشأ
مت ترتيب األسماء حسب األحرف األبجدية

الرقم

البلد

العدد

1

اسبانيا

5

2

البرتغال

1

3

التشيك

1

4

الدمنارك

3

5

االردن

1

6

السويد

1

7

الصني

16

8

أملانيا

22

9

النمسا

6

10

الهند

15

11

أمريكا

6

12

إيطاليا

12

13

بولونيا

1

14

بيالروسيا

1

15

سويسرا

2

16

فرنسا

1

17

كوريا

5

18

ماليزيا

2

19

مصر

1

20

هولندا

2

33
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2022 
أسماء الوكاالت

مت ترتيب البلدان حسب األحرف األبجدية
الوكاالت

اسم الشركة

رقم الستاند

رقم
الصفحة

اسبانيا
CMHLAB Group

فارت

B47

77

MEDICAL IBERICA S.A

تللو وشريكه (الشام للتقنيات املتطورة)

B53

64

Scharlab

البسول كيميكالز

A33

84

Telic

مؤسسة كبول

B46

89

Telstar Technologies

فارت

B47

77

البرتغال
PROHS

التشيك

داتاميد

Data Apex

الدمنارك

فارت

B42 - A37
B47

69
77

K-System Equipment

ميلينيوم تكنولوجي

C60

93

OXYMAT A/S

مؤسسة املهندس باسل عبيدو للتجارة
والتعهدات

B54

88

B53

64

VITREX MEDICAL A/S

تللو وشريكه (الشام للتقنيات املتطورة)

Phillips

FMS

السويد

C57 - C58

78

الصني

Chifeng Arker Pharmaceutical
Technology Co., Ltd

مجموعة سدانة االقتصادية

C68 - D73

85

CHISON

شركة النورس للتجهيزات الطبية

 D74-D75C67-C66

49

GMS

مؤسسة كبول

B46

89

تللو وشريكه (الشام للتقنيات املتطورة)

B53

64

GUANGDONG BIOLIGHT
MEDITECH CO LTD

34
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2022 
أسماء الوكاالت

مت ترتيب البلدان حسب األحرف األبجدية
رقم
الصفحة

رقم الستاند

اسم الشركة

الوكاالت

85

C68 - D73

مجموعة سدانة االقتصادية

Hebei Jiheng (Group)
Pharmaceutical Co.,Ltd

85

C68 - D73

مجموعة سدانة االقتصادية

49

D74 - D75
C67 - C66

Hubei Hongyuan
Pharmaceutical technology Co.,Ltd

شركة النورس للتجهيزات الطبية

I- MEDICAL

72

B52 - C59

رويال لالجهزة الطبية

Key Laser

85

C68 - D73

مجموعة سدانة االقتصادية

Livzon Pharmaceutical Group Inc

69

B42 - A37

داتاميد

MINDRAY

69

B42 - A37

داتاميد

NEUSOFT

85

C68 - D73

مجموعة سدانة االقتصادية

Sinochem

93

C60

ميلينيوم تكنولوجي

Sonoscape ultrasound

85

C68 - D73

مجموعة سدانة االقتصادية

Zhejiang Guobang Pharmaceutical
Co., Ltd

77

B47

فارت

Zhejiang Tailin Scitech Co.,Ltd

85

C68 - D73

مجموعة سدانة االقتصادية

Zhejiang Yili Capsule Co., Ltd
Genericion Pharma Gasellschaft
m.b.h

النمسا

43

A34

ADVANTAGE AUSTRIA

43

A34

ADVANTAGE AUSTRIA

43

A34

ADVANTAGE AUSTRIA

43

A34

ADVANTAGE AUSTRIA

43

A34

ADVANTAGE AUSTRIA

43

A34

ADVANTAGE AUSTRIA

35

Inosolve Consulting Service &
Engineering GesmbH
Lugitsch-Strasser GmbH
M bioserviceS GmbH
Med-El Elektromedizinische
Geräte GmbH

Saphenus Medical Technology
GmbH
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2022 
أسماء الوكاالت

مت ترتيب األسماء حسب األحرف األبجدية
اسم الشركة

الوكاالت

رقم الستاند

رقم
الصفحة

الهند
Aarti Drugs Ltd

مجموعة سدانة االقتصادية

C68 - D73

85

Aarti Industries

مجموعة سدانة االقتصادية

C68 - D73

85

Anuh Pharma Ltd
Covalent Laboratories Private
Limited

مجموعة سدانة االقتصادية

C68 - D73

85

مجموعة سدانة االقتصادية

C68 - D73

85

Healthium

السعيد وقلعه جي

C56

46

Mediket

مؤسسة كبول

B46

89

Metrochem API Pvt Ltd

مجموعة سدانة االقتصادية

C68 - D73

85

Morepen Laboratories Ltd
PHOENIX MEDICAL SYSTEMS
PVT LTD

مجموعة سدانة االقتصادية

C68 - D73

85

تللو وشريكه (الشام للتقنيات املتطورة)

B53

64

Rakshit Group

مجموعة سدانة االقتصادية

C68 - D73

85

Saraca Laboratories Limited

مجموعة سدانة االقتصادية

C68 - D73

85

Sigachi Industries Pvt. Ltd

مجموعة سدانة االقتصادية

C68 - D73

85

TYNOR ORTHOTICS PVT..LTD

TYNOR ORTHOTICS

A35

63

UNISUR

السعيد وقلعه جي

C56

46

Virchow Group

مجموعة سدانة االقتصادية

C68 - D73

85

ايطاليا

36

BIOAIR

تللو وشريكه (الشام للتقنيات املتطورة)

B53

64

CARDIOLINE S.P.A

تللو وشريكه (الشام للتقنيات املتطورة)

B53

64

EUROCLONE

تللو وشريكه (الشام للتقنيات املتطورة)

B53

64

FL MEDICAL

تللو وشريكه (الشام للتقنيات املتطورة)

B53

64

Mascia Brunelli

السعيد وقلعه جي

C56

46
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2022 
أسماء الوكاالت

مت ترتيب األسماء حسب األحرف األبجدية
الوكاالت

اسم الشركة

رقم الستاند

رقم
الصفحة

MIR

شركة النورس للتجهيزات الطبية

D74 - D75
C67 - C66

49

OPT SURGISYSTEMS SRL

تللو وشريكه (الشام للتقنيات املتطورة)

B53

64

PRES BlOCk

مؤسسة املهندس باسل عبيدو للتجارة
والتعهدات

B54

88

B52 - C59

72
77

Quanta System

رويال لالجهزة الطبية

Soltec S.r.l.

فارت

B47

STEELCO S.P.A

تللو وشريكه (الشام للتقنيات املتطورة)

B53

64

Steroglass s.r.l

فارت

B47

77

أملانيا
A. Krüss Optronic GmbH

فارت

B47

77

Accutron

شركة أبريكوت محدودة املسؤولية

C63

57

BEHR Labor-Technik GmbH
BOSCH + SOHN GMBH U. CO.
KG

فارت

B47

77

رامي جورية

B44

61

EMCLAB Instruments GmbH

فارت

B47

77

ميلينيوم تكنولوجي

C60

93

Eppendorf Equipment
FSSB CHIRURGISCHE NADELN GMBH

تللو وشريكه (الشام للتقنيات املتطورة)

B53

64

& Lauda Dr. R. Wobser GmbH
Co. KG

فارت

B47

77

Linn High Therm GmbH

فارت

B47

77

MembraPure GmbH

فارت

B47

77

METRAX GMBH

تللو وشريكه (الشام للتقنيات املتطورة)

B53

64

Microtrac Retsch GmbH

فارت

B47

77

37
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2022 
اسماء الوكاالت

مت ترتيب األسماء حسب األحرف األبجدية
رقم
الصفحة

رقم الستاند

اسم الشركة

الوكاالت

77

B47

فارت

MMM Medcentre Einrichtungen
GmbH

77

B47

فارت

Pharma Test Apparatebau AG

77

B47

فارت

Pharmag AG

46

C56

السعيد وقلعه جي

primax

77

B47

فارت

Retsch GmbH

77

B47

فارت

Schuett Biotech GmbH

77

B47

فارت

Systec GmbH

77

B47

فارت

Tintometer GmbH

77

B47

فارت

Topas GmbH

64

B53

)تللو وشريكه (الشام للتقنيات املتطورة

VERTMED GMBH

أمريكا

49

D74 - D75
C67 - C66

شركة النورس للتجهيزات الطبية

ALPS

57

C63

شركة أبريكوت محدودة املسؤولية

GE Healthcare

93

C60

ميلينيوم تكنولوجي

Humagen Disposable for ICSI

93

C60

ميلينيوم تكنولوجي

Origio Media for IVF

93

C60

ميلينيوم تكنولوجي

Sage Media for IVF

93

C60

ميلينيوم تكنولوجي

Wallace Needle and Catheter

)تللو وشريكه (الشام للتقنيات املتطورة

EMTEL SLIWA SPOLKA KOMANDYTOWA

بولونيا

64

B53

38
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2022 
اسماء الوكاالت

مت ترتيب األسماء حسب األحرف األبجدية
اسم الشركة

الوكاالت

رقم الستاند

رقم
الصفحة

بيالروسيا
SOLAR

رويال لالجهزة الطبية

B52 - C59

72

سويسرا
LNI Swissgas SA

فارت

B47

77

Precisa Gravimetrics AG

فارت

B47

77

فرنسا
TECHNOLOGIE MEDICALE

مؤسسة املهندس باسل عبيدو للتجارة
والتعهدات

AMI

رويال لالجهزة الطبية

BIONICS

شركة النورس للتجهيزات الطبية

B54

88

كوريا

B52 - C59

72

D74 - D75
C67 - C66

49

BISTOS

شركة النورس للتجهيزات الطبية

D74 - D75
C67 - C66

49

GANA R&D

رويال لالجهزة الطبية

B52 - C59

72

MEDIANA

شركة النورس للتجهيزات الطبية

D74 - D75
C67 - C66

49

ماليزيا
Top Gloves

مؤسسة كبول

B46

89

VIVANTIS

تللو وشريكه (الشام للتقنيات املتطورة)

B53

64

Q medical

مؤسسة كبول

Elekta

FMS

مصر

هولندا
ENRAF-NONIUS B.V

شركة النورس للتجهيزات الطبية

B46

89

C57 - C58

78

D74 - D75
C67 - C66

49

39

www.syrianmedicare.com


2022 

الشـــــــركات املشــــــــاركة
حســـب الفهـــرس األبجدي

40
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2022 
شركة ابن الهيثم للصناعات الدوائية
املسؤول

د .باسل الشهابي

املعروضات

أدوية

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

ساحة عرنوس  -برج عرنوس  -ط 12

محمول

+963 – 933 – 434310

هاتف

+ 963 – 11 – 4461710 / 4422826

البريد اإللكتروني

bassel.shihabi@ibn-alhaytham.com

املوقع اإللكتروني

www.ibn-alhaytham.com

رقم اجلناح D76

تأسســت شــركة ابــن الهيثــم للصناعــات الدوائيــة يف منطقــة املنصــورة املوجــودة يف محافظــة حلــب  -ســورية يف شــهر آب عــام
 1994كشــركة دوائيــة خاصــة ومحــدودة .ومنــذ ذلــك احلــن أصبحــت واحــدة مــن أســرع الشــركات منــو ًا يف مجــال تصنيــع
األدويــة يف ســورية والتــي حتــث علــى روح املبــادرة واجلــودة العاليــة يف منتجاتهــا الدوائيــة.
تصنــع ا ّالن
بــدأت الشــركة نشــاطاتها بالتعــاون مــع شــركتني دوائيتــن إيطاليتــن همــا :بينيدتــي  -وريبــاري جيــرو لكنهــا ّ
العديــد مــن منتجاتهــا الدوائيــة بشــكل مســتقل.
حيــث قــام املصنــع بتوظيــف مئتــي فــرد مــن أفــراد املوقــع والذيــن مت إخضاعهــم لــدورات تدريبيــة منتظمــة إلبقائهــم
مواكبــن ألحــداث التطــورات اإلنتاجيــة والتكنولوجيــة ضمــن مجــال التصنيــع الدوائــي.
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2022 
أجنحة الشام للطيران
املسؤول

زينة مطر

املعروضات

بروشورات

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

املنطقة احلرة  -برامكة

محمول

+ 963 – 958 – 058880

هاتف
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح A30

+ 963 – 11 – 9211

zmatar@chamwings.com
www.chamwings.com

تأسســت أجنحــة الشــام للطيــران كأول شــركة طيــران ســورية خاصــة أواخــر عــام  2007بــرأس مــال وطنــي كإحــدى شــركات
مجموعــة شــموط التجاريــة وجــاء تأسيســها كنتيجــة لالنفتــاح االقتصــادي وللقوانــن اجلديــدة التــي صــدرت آن ذاك مــع
احلكومــة الســورية تشــجيع ًا منهــا للقطــاع اخلــاص لدخــول مجــال النقــل اجلــوي مــن أجــل تلبيــة احتياجــات ســوق الســفر
املتنامية.
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2022 
A34 رقم اجلناح

ADVANTAGE AUSTRIA

Mr. Herwig Neuper / Commercial Counsellor

املسؤول

عمان
ّ / النمسا

املدينة

Princess Basma Street 194
+ 962 - 79 - 5532484
+ 962 - 6 - 5938400
+ 962 - 6 - 5938401

amman@advantageaustria.org

www.advantageaustria.org/sy

43

العنوان املفصل
محمول
هاتف
فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني
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2022 
اشحنلي شكر ًا
املسؤول

عبير عدنان حلباوي

البلد

سورية

املدينة

دمشق

ص.ب

34040

العنوان املفصل

الصاحلية  -مقابل نادي الضباط القدمي

محمول

+ 963 - 989 - 888455

هاتف
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

44

+ 963 - 11 - 2319222

exem_roni.ramadan@eshhanli.com

www.eshhanli.com

رقم اجلناح
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2022 
الرازي للصناعات الدوائية
املسؤول

الصيدالني فراس عزيزي

املعروضات

أدوية طبية

البلد

سورية

املدينة

حـلـــب

العنوان املفصل

احملافظة  -خلف فندق بوملان الشهباء

محمول

+ 963 – 933 – 856668

هاتف
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح C69

+ 963 – 21 – 2682771

razilabs8@gmail.com
www.chamwings.com

تأسست شركة الرازي للصناعات الدوائية يف سوريا مدينة حلب عام  1987الكائنة يف حلب  -املنصورة.
يبلــغ عــدد األقســام اإلنتاجيــة يف الشــركة حالي ـ ًا ســتة أقســام موزعــة علــى الشــكل التالــي :قســم املضغوطــات  -قســم
احملاليــل (شــرابات  -معلقــات  -قطــورات  -عينيــة  -قطــورات أنفيــة)  -قســم الكبســول  -قســم املراهــم  -قســم التحاميــل
 قســم األمبــول .باإلضافــة إلــى ذلــك هنــاك املســتودعات ومخابــر الرقابــة الدوائيــة.حيــث أن جميــع هــذه األقســام منشــأة ومجهــزة بأحــدث التجهيــزات اخلاضعــة لقواعــد ويديرهــا خبــرات ذات كفــاءة عاليــة.
الشــهادات املمنوحة للشــركة:
حازت الشركة على عدة شهادات وهي - :شهادة التصنيع اجليد GMP
ISO 45001 : 2018 - ISO 14001 : 2015 - ISO 9001 : 2015
تعتبــر شــركة الــرازي للصناعــت الدوائيــة مــن الشــركات الرائــدة يف تصنيــع وتصديــر األدويــة البشــرية ،حيــث تصــدر لعــدة
بلــدان عربيــة .تعمــل شــركة الــرازي علــى تطويــر املــوارد البشــرية وطــرق اإلنتــاج بشــكل مســتمر مــن خــال مختبــرات
البحــث والتطويــر التــي يعمــل فيهــا أخصائيــون ذو كفــاءة عاليــة.
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2022 
شركة السعيد وقلعه جي

رقم اجلناح C56

املسؤول

مرهف حكمت السعيد

املعروضات

مواد طبية  -أفالم أشعة  -خيوط جراحية  -رقع برولني  -جلفون
قاطع نزيف  -كفوف جراحية  -شمع عظمي

البلد

سورية

املدينة

دمشق  /حلب

محمول

+ 963 – 933 – 463966
+ 963 – 935 – 339072
+ 963 – 947 – 445504

البريد اإللكتروني

ahmadkalaje@gmail.com
hekmat.alsaeed2000@gmail.com

هاتف
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2022 
الشركة الطبية العربية  /تاميكو
املسؤول

د .فداء أحمد علي

املعروضات

أدوية

البلد

سورية

املدينة

دمشق

ص.ب

976

العنوان املفصل

باب شرقي – طريق الغوطة – مقابل الدفاع املدني

محمول

+ 963 – 991 – 188364

هاتف
فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح

D9

+ 963 – 11 – 5446565
+ 963 – 11 – 543353

thameco@thameco.com.sy

thameco.com.sy

تأسســت الشــركة الطبيــة العربيــة  -تاميكــو عــام  1956يف مدينــة دمشــق وأممــت كلي ـ ًا مبوجــب املرســوم  /38/لعــام ،1970
غايتهــا إنتــاج األدويــة واملســتحضرات الطبيــة الصيدالنيــة علــى اختــاف أنواعهــا وإنتــاج أغذيــة األطفــال واملتاجــرة بهــا،
وتطويــر الصناعــة الدوائيــة والصيدالنيــة وتأمــن الــدواء للمواطنــن بأســعار مقبولــة.
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2022 
الشركة العاملية للصناعات الدوائية  -يونيفارما
املسؤول

د .طارق حجازي

املعروضات

أدوية بشرية

البلد

سورية

املدينة

دمشق

ص.ب

رقم اجلناح D14

695

العنوان املفصل

ريف دمشق  -أشرفية صحنايا  -أوتوستراد درعا  -جانب معمل أديداس

هاتف

+ 963 – 11 – 9771

فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

+ 963 – 11 – 6712507

info@unipharma-sy.net

www.unipharma-sy.com

شــركة يونيفارمــا إحــدى أكبــر الشــركات الرائــدة واملتخصصــة يف الصناعــة الدوائيــة يف ســورية ،وهــي شــركة عائليــة محــدودة
املســؤولية تأسســت يف عــام  1990وفقـ ًا ألحــكام قانــون االســتثمار ُشـ ّيدت مبانــي املعمــل يف ريــف دمشــق بســوريا وفــق أنظمــة
الصناعــة اجليــدة للــدواء املقــررة مــن منظمــة الصحــة العامليــة  ،GMPوبالتعــاون مــع خبــراء مــن أفضــل الشــركات
الدوائيــة يف العالــم.
إن مستحضرات يونيفارما املتعددة تغطي معظم الفروع العالجية من:
 األدوية القلبية والوعائية أدوية جهاز التنفس أدوية اجلملة العصبية املركزية والنفسية -األدوية اجللدية
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2022 
النورس للتجهيزات الطبية

رقم اجلناح D74

D75

املسؤول

بالل شنار

املعروضات

جتهيزات طبية

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

شارع  29أيار جانب املركز الثقايف الروسي – بناء البيطار

هاتف

+ 963 – 11 – 2331551 / 2331552

البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

C67

C66

info@alnawrasmed.com

www.alnawrasmed.com

تأسست شركة النورس للتجهيزات الطبية عام 1990
وبــدأت عملهــا يف مجــال دعــم املريــض ولتحقيــق أفضــل خدمــة طبيــة لــه وتلبيــة احتياجــات العمــاء يف مرافــق الرعايــة
الصحيــة للقطاعــات احلكوميــة واخلاصــة وتزويدهــا بالتقنيــات الطبيــة احلديثــة واملبتكــرة.
نطاق أنشطتنا:
يشمل مجموعة واسعة من األقسام وضمنها:
 جتهيز املشايف والفرش الطبي جتهيز مراكز العالج الفيزيائي والتأهيل. مصنــع لألطــراف الصناعيــة واألطــراف الذكيــة ومجهــز بأفضــل التجهيــزات التــي يشــرف عليهــا أخصائيــون متمرســونبهــذا املجــال.
 الرعايــة املنزليــة تتضمــن جتهيــزات تقــدم اخلدمــات التــي تؤمــن للمريــض الراحــة واألمــان وتســاعده يف ممارســة حياتــهاليوميــة بشــكل طبيعــي ومنهــا:
الووكرات وكراسي احلمام وكراسي العجزة التي تتالئم مع جميع االعاقات واألحجام للمرضى.
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2022 
الهيئة العامة ملستشفى األطفال
البلد

سورية

املدينة

دمشق

ص.ب

11441

العنوان املفصل

املزة  -شارع املواساة

هاتف

+ 963 – 11 – 6619101 / 2 / 3 / 4

فاكس

+ 963 – 11 – 6623040

البريد اإللكتروني

info@children-hospital.edu.sy

املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح D22

www.children-hospital.edu.sy

املستشــفى هــي هيئــة عامــة صحيــة علميــة تعليميــة تهــدف إلــى توفيــر العنايــة الطبيــة العالجيــة والوقائيــة لألطفــال
وتوكيــد ضوابــط اجلــودة والكفــاءة لتحقيــق املســتوى األمثــل للخدمــة الطبيــة والتعليميــة والقيــام بالبحــوث العلميــة
وتوفيــر اخلدمــات التدريســية والتدريبيــة لطــاب كليــة الطــب بجامعــة دمشــق وكليــات الطــب األخــرى وطالبــات مدرســة
التمريــض.
أحدثت مبوجب املرسوم التشريعي رقم  /13/تاريخ 1/5/1978
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2022 
الهيئة العامة ملستشفى التوليد وأمراض النساء اجلامعي بدمشق
املسؤول

املدير الطبي األستاذة الدكتورة دميا عدوان

املعروضات

صور عن أجنحة املستشفى
عرض تقدميي على جهاز احملمول

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

برامكة شارع عبد الرحمن الناصر مقابل سانا

محمول

+ 963 – 933 - 593424

هاتف
فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح D21

+ 963 – 11 – 2236009 / 2230288 / 2213585
+ 963 – 11 – 2233159
info@obs-edu.sy

www.obs-edu.sy

الهيئــة العامــة ملستشــفى التوليــد وأمــراض النســاء اجلامعــي بدمشــق هــي واحــدة مــن أهــم املشــايف التعليميــة يف ســورية
وهــي أكبــر مركــز تخصصــي بأمــراض التوليــد والنســائية وجراحتهــا يف القطــر ،و تقــدم اخلدمــات الطبيــة واألكادمييــة
البحثيــة عاليــة املســتوى وهــي مجهــزة بــكادر طبــي تعليمــي وفنــي مؤهــل بأفضــل وأحــدث التجهيــزات الطبيــة واخلدميــة.
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2022 
الهيئة العامة ملستشفى الشهيد باسل األسد ألمراض وجراحة القلب بدمشق
املسؤول

أنس دورو

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

مشروع دمر  -اجلزيرة التاسعة

محمول

+ 963 – 963 – 499875

هاتف
فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح B49

+ 963 – 11 – 3121471
+ 963 – 11 – 3121477
bhi-syr@net.sy

www.bhisyria.sy

اخلدمات التي تقدمها الهيئة العامة ملستشفى الشهيد باسل األسد ألمراض وجراحة القلب بدمشق:
• جراحة قلب
• قثطرة قلبية
• توسيع شرايني ووضع شبكة
• ايكو قلب
• اختبار جهد
• تخطيط قلب
• تركيب ناظم خطى مؤقت ودائم
• غاماكاميرا
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• جهاز محمول ملراقبة الضغط ملدة  24ساعة
• جهاز محمول لتخطيط القلب ملدة  24ساعة
• عيادات خارجية
• مخبر وبنك دم
• إسعاف قلبي
• تصوير طبقي محوري
• أمراض قلب أطفال
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2022 
الهيئة العامة ملستشفى املواساة اجلامعي
املسؤول

األستاذ الدكتور عصام زكريا األمني

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

املزّ ة  -مقابل مستشفى األطفال اجلامعي

هاتف

+ 963 – 11 – 2133000 / 1 / 2 / 3

فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح D24

+ 963 – 11 – 2121620

info@almouwasat.com

www.almouwasat.com

مت إحداث مستشفى املواساة اجلامعي مبوجب القانون رقم  251تاريخ  9/5/1956باسم مؤسسة مستشفى املواساة.
وفيما بعد ،أحدثت الهيئة العامة ملستشفى املواساة اجلامعي بالقانون رقم  41لعام .2003
تعتبــر مــن أكبــر املراكــز العلميــة والتعليميــة واخلدميــة اجلامعيــة فهــي تقــدم الرعايــة الصحيــة واخلدمــات الطبيــة
بتقنيــة عاليــة مجانـ ًا للمواطنــن مــن خــال إجــراء كافــة االســتقصاءات الطبيــة واســتخدام أحــدث التقنيــات يف العمليــات
اجلراحيــة املختلفــة والقيــام مبــا فيهــا عمليــات زرع الكليــة.
كمــا تقــوم بالتعــاون مــع املؤسســات واملنظمــات الصحيــة والعلميــة بتطويــر العمــل فيهــا واملســاهمة بالتقــدم العلمــي وتتــم
اآلن إعــادة جتديــد وترميــم البنيــة التحتيــة مبختلــف جوانبهــا إضافــة إلــى جتديــد معظــم شــعب املستشــفى ورفدهــا
بأفضــل التجهيــزات الطبيــة احلديثــة واملتطــورة.
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2022 
الهيئة العامة ملشفى البيروني اجلامعي
املسؤول

املدير العام ملشفى البيروني الدكتور إيهاب النقري

املعروضات

بروشورات تعريفية عن املشفى

البلد

سورية

املدينة

ريف دمشق

العنوان املفصل

ريف دمشق – حرستا – اتوستراد حمص

هاتف

+ 963 – 11 – 5359799

فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

+ 963 – 11 – 5359754
buh@albairouni.net

www.albairouni.net

مشفى البيروني اجلامعي:
هو املركز الرئيسي لتشخيص ومعاجلة السرطان يف سورية  -وهو يتبع لوزارة التعليم العالي.
• يقدم الرعاية التشخيصية والعالجية ملرضى السرطان.
• يقدم اخلدمات التشخيصية والعالجية باستخدام املواد املشعة والنظائر.
املشفى مركز ًا بحثي ًا ويقدم كافة اخلدمات التدريبية يف مجال طب األورام.
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2022 
شركة الينبوع احملدودة املسؤولية  /بونو
املسؤول

رامي فضة

املعروضات

بسكويت

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

داريا – طريق الدحاديل – شارع املعامل

محمول

+ 963 993 311905 / + 963 932 219980

هاتف
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح B26

+ 963 11 9994

info@icemangroup.com

webmail.voilahost.com

شــركة الينبــوع احملــدودة املســؤولية هــي شــركة مختصــة يف الصناعــات الغذائيــة (بســكويت بكافــة أنواعــه  -آيــس كــرمي
والشــوكوال) تأسســت عام  1994وهي مســجلة بالســجل التجاري رقم  2377والســجل الصناعي رقم ( )65-74وعلى مدى
أكثــر مــن  25عامـ ًا مــن التميــز والنجــاح ،لدينــا وكالء يف كافــة احملافظــات الســورية والبلــدان العربيــة.
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2022 
ايال ميديا
املسؤول

السيد لؤي سكيكر

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

املزة اوتستراد  -جانب شركة سماتيل

محمول

+ 963 – 991 – 515151

هاتف

رقم اجلناح A31

+ 963 – 11 – 9070

انطالقـ ًا مــن رؤيتنــا "عالــم مــن االبــداع" تلتــزم شــركة ايــا للخدمــات االعالميــة احملدودة املســؤولية بكافة اقســامها اإلدارية
العليــا تطبيــق نظــام إدارة اجلــودة كمــا تلتــزم بتنفيــذ املتطلبــات التشــريعية والقانونيــة ذات الصلــة مبجــال عملهــا وتســعى
بشــكل دائــم نحــو التطويــر املســتمر يف جميــع مجــاالت عملهــا ،كمــا تركــز الشــركة علــى حتقيــق اهدافهــا التــي تشــمل:
أو ًال :إرضاء الزبائن
ثاني ًا :التحسني املتتابع
ثالث ًا :توسيع وتطور أعمال الشركة
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2022 
شركة أبريكوت محدودة املسؤولية
املسؤول

السيد شفيق جرباقة

البلد

سورية

املدينة

دمشق

ص.ب
العنوان املفصل
محمول
هاتف
فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح C63

726

مزة أوتستراد  -بناء بنك بيمو 26
+ 963 – 933 – 388498
+ 963 – 11 – 6134556
+ 963 – 11 – 6134576

hawazen.wassouf@apricot-ltd.com

www.apricot-ltd.com

شــركة أبريكــوت محــدودة املســؤولية وكالء شــركة  GEاألمريكيــة العامليــة املتخصصــة بتركيــب وصيانــة أجهــزة األشــعة،
الطبقــي احملــوري ،القثطــرة القلبيــة ،الرنــن املغناطيســي ،أجهــزة الطــب النــووي وأجهــزة األمــواج فــوق الصوتيــة.
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2022 
شركة أوبري للصناعات الدوائية
املسؤول

السيد شفيق جرباقة

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

726

محمول

مزة أوتستراد  -بناء بنك بيمو 26

هاتف

+ 963 – 933 – 388498

املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح D77

+ 963 – 11 – 6134556

تأسســت أوبــري للصناعــات الدوائيــة يف عــام  1989كأول شــركة دوائيــة خاصــة يف ســورية قامــت بتجهيــز مناطــق انتــاج
لألصنــاف العقيمــة املعــدة للحقــن (أمبــول و فيــال ســائل) وقــد أنتجــت فيهــا عــدة أصنــاف عقيمــة حتــت اإلمتيــاز مــن
كبــرى الشــركات العامليــة.
تعتبــر شــركة أوبــري للصناعــات الدوائيــة أول شــركة دوائيــة خاصــة يف ســورية طبقــت نظــم وممارســات التصنيــع اجليــد
 Good Manufacturing Practicesاملعروفــة باختصــار ( ،)GMPكمــا طبقــت النظــم اخلاصــة مبنظمــة
املعاييــر الدوليــة  International Standardization Organizationأو مــا يعــرف ب ـ ( )ISOمؤكــدة مــن
خــال ذلــك علــى موثوقيــة جميــع مراحــل اإلنتــاج الدوائــي التــي تضمــن تقــدمي املنتــج بجــودة عاليــة.
رغــم كل الصعوبــات والتحديــات أثبتــت أوبــري للصناعــات الدوائيــة وعلــى مــدى  33عام ـ ًا مــن املتابعــة والتطويــر
والتحديــث ثقــة وإميــان القطــاع الطبــي بجــودة منتجاتهــا وفعاليتهــا لتؤكــد علــى إصرارهــا بتلبيــة احتياجــات الســوق
الدوائــي مبســتحضرات صيدالنيــة عاليــة اجلــودة إضافــة إلــى البحــث الدائــم عــن أحــدث املســتحضرات الطبيــة يف عالــم
الــدواء وإنتاجهــا.
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2022 
شركة بركات للصناعات الدوائية
املسؤول

د .الصيدالنية شذى عرب

املعروضات

أدوية شركة بركات للصناعات الدوائية

البلد

سورية

املدينة

حلب

العنوان املفصل

محطة بغداد  -مفرق جامع عمر بن عبد العزيز

محمول

+ 963 – 932 – 907487

هاتف
فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح C65

+ 963 – 21 – 2216465
+ 963 – 21 – 2233633

shazaarab@hotmail.com

www.barakat-pharma.com

بدايتنا:
املصنعــة للــدواء يف الشــرق األوســط ،وســورية بشــكل محلــي،
تأسســت الشــركة عــام  1972كنمــوذج ناجــح ألوائــل الشــركات
ّ
مــن قبــل مؤسســها الســيد نبيــه بــركات.
تقع الشركة يف مدينة حلب ثاني أكبر املدن السورية والعاصمة الصناعية واالقتصادية يف سورية.
بحيــث اســتطاعت الشــركة يف وقــت قياســي أن تُص ّنــف يف مقدمــة الشــركات املص ّنعــة للــدواء ،علــى مســتوى ســورية والشــرق
األوســط .وعبــر الســنني . . .
أصبح لبركات شعار مرادف للجودة والتميز.
بحيــث نســعى دائم ـ ًا لتحقيــق التوافــق التــام مــع معاييــر الصناعــة اجليــدة  GMPالتــي وضعتهــا منظمــة الصحــة
العامليــة  ،WHOوذلــك مــن خــال املراقبــة اجلــادة مــن قبــل مخابــر مراقبــة اجلــودة ،وآليــات حتقيــق اجلــودة.
تســتند اجلــودة يف بــركات علــى مبــدأ تقــدمي أفضــل املنتجــات مــن خــال اســتراتيجية تهــدف إلــى خلــو املنتجــات مــن كافــة
أنــواع األخطــاء أو العيــوب خــال عمليــات تصنيــع وتغليــف وتخزيــن وتوزيــع املنتجــات.
وبفضل املساعي املتواصلة حازت الشركة على شهادات اجلودة العامليةISO 9001:2000 / ISO14001:1996 ،
قيمنا التعلم ،املسؤولية املجتمعية ،القيادة ،احترام اجلميع ،النزاهة.
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2022 
بن احلموي
املسؤول

محمد احلايف

املعروضات

ضيافة مشروبات ساخنة

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

أوتستراد درعا قبل جسر صحنايا

محمول

+ 963 – 991 – 666116

هاتف
البريد اإللكتروني

رقم اجلناح C25

+ 963 – 11 – 9344

m.hafi@hamwi-int.com

تأسســت شــركة بــن احلمــوي عــام  1951يف دمشــق  -ســورية علــى يــد السـ ـ ــيد مح ـ ــمد عبــد الوهــاب احلمــوي الــذي عكــس
ـال للنوعيــة واجلــودة وحسـ ـ ــن اإلدارة .خلطــة القهــوة املميــزة التــي كان يقدمهــا لزبائنــه
عشــقه للقهــوة بإحســاس عـ ٍ
حــازت علــى إعجابهــم ووالئهــم وأدت إلــى زيــادة الطلــب علــى منتجاتــه ممــا دفعــه للتفكـ ــير بضــرورة التـوسـ ــع ويف بـداي ــة
التس ـ ــعينيات ق ــام جيل ج ــديد يف الع ــائلة هم أبنـ ــاء السـ ــيد محـم ــد عبد الوه ــاب احلمـ ــوي بقيادة االبن األول السيد بالل
احلمــوي وبــدؤوا مرحلــة جديــدة مــن البنــاء والتطويــر وذلــك بإنشــاء أول مصنــع يف الشــرق األوســط .يف ريـ ــف دمشـ ــق عـ ــام
 1998يضم ثـالثة مصانع متكاملة األول لصناعة للق ـهـوة الدمش ـ ــقية واملصـنع الثاني لصـناعة القـهـوة العـربية السـائلة
واملصـنع الثــالث إلنتــاج قـهــوة اإلســبرسو اإليطـالـيــة وتـبـعـه مصــنع آخـر يف ريــف دمشــق يف عـام  2003حتت "اسم سـ ــيتي
كافيــه" إلنتــاج القهــوة س ـ ــريعة الذوبـ ــان والكــابوتشـ ــينو والكـ ــرمير والشــوكـ ــلت.
الن ــجاح ثم ــرة للعزميــة واإلرادة وســيبقى هــذا ش ــعارنا لتحقيــق هدفنــا الدائ ـ ــم وهــو إرضــاء عم ــائنا وتقــدمي األفضــل
لهــم دائم ـ ًا.
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2022 
بوش آند زون (بوزو)
املسؤول

املهندس رامي جورية

املعروضات

أجهزة طبية

البلد

سورية

املدينة

طرطوس

ص.ب

14

العنوان املفصل
محمول
هاتف
فاكس
البريد اإللكتروني

رقم اجلناح B44

طرطوس  -شارع حميدة الطاهر 27
+ 963 – 933 – 584744
+ 963 – 43 – 2234960
+ 963 – 43 – 2234961

ramijourieh@outlook.com

العامــن واألطبــاء املتخصصــن املمارســن
بــوزو العالمــة التجاريــة التــي يثــق بهــا  %96مــن إجمالــي عــدد األطبــاء
ّ
وأطبــاء الداخليــة األملــان.
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2022 
بيوشام للخالصات و الزيوت الطبيعية
املسؤول

فادي دهشان

املعروضات

خالصات و زيوت طبيعية

البلد

سورية

املدينة

دمشق

ص.ب

16431

العنوان املفصل

عقار  ،32احلسينية ،قطنا

فاكس

+ 963 – 11 – 3346541

هاتف
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح B51

+ 963 – 955 – 023138
info@BioCham.com

www. BioCham.com

تشــتهر شــركة بيوشــام بإنتاجهــا للزيــوت العطريــة واخلالصــات املائيــة باإلضافــة الــى الزيــوت املعصــورة علــى البــارد جميــع
منتجــات الشــركة طبيعيــة بــدون أي إضافــات كيمائيــة أو مــواد حافظــة.
شــركة بيوشــام هــي الشــركة الوحيــدة يف ســورية احلاصلــة علــى شــهادة بالزراعــة والتصنيــع العضــوي حيــث أهــم منتجاتهــا
زيــت الــوردة الدمشــقية العضــوي وخالصــة الــوردة دمشــقية أملائيــة العضويــة وزيــت الزيتــون العضــوي.
باإلضافة إلى حصول الشركة على شهادة املمارسات التصنيعية اجليدة (.)GMP
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2022 
تاينور
املسؤول

ياسر الريس

املعروضات

مشدات وأحزمة طبية وأجهزة تقومي أعضاء

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

املزرعة  -ساحة الشهبندر اجتاه دوار التربية

محمول

+ 963 – 945 – 170034

هاتف
فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح A35

+ 963 – 11 – 4442280
+ 963 – 11 – 4447416

tynorsyria@gmail.com
www.tynorindia.com

يف حياتنــا اليوميــة ،متنعنــا اإلصابــات والوضعيــة غيــر الصحيحــة مــن أداء األنشــطة البدنيــة علــى املســتوى األمثــل .تلتــزم
تاينــور بتقــدمي الدعــم جلســمك وشــفاء آالمــك ،ممــا يجعــل مثــل هــذه األنشــطة التــي تبــدو مســتحيلة .نحــن نهــدف إلــى
إنتــاج أفضــل معــدات تقــومي العظــام املمكنــة مــع التصميــم الصحيــح علم ًي ـ ًا واملــواد املتفوقــة التــي يوصــي بهــا الطبيــب.
عامـ ًا
نحقــق ذلــك مــن خــال التركيــز القــوي علــى البحــث والتطويــر املكثــف والشــراكات االســتراتيجية .مــع أكثــر مــن ً 25
مــن اخلبــرة يف هــذا املجــال ،نتفهــم احتياجاتــك ونســعى جاهديــن جلعــل حياتــك مريحــة قــدر اإلمــكان .لقــد قمنــا بتوســيع
آفاقنــا باســتمرار للشــفاء وتخفيــف اآلالم للعمــاء يف جميــع أنحــاء العالــم.
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2022 
تللو وشريكه (الشام للتقنيات املتطورة)
املسؤول

السيدة هدى املليجي

املعروضات

أجهزة مخبرية و طبية

البلد

سورية

املدينة

دمشق

ص.ب

30212

العنوان املفصل
محمول
هاتف
فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح B53

املنطقة احلرة بناء رقم B45
+ 963 – 940 – 011151

+ 963 – 11 – 2123393
+ 963 – 11 – 2133949
huda@al-sham.me

www.al-sham.me

تأسســت شــركة الشــام عــام  2001وهــي مــن الشــركات الرائــدة يف مجــال اســتيراد وتوزيــع املنتجــات واألجهــزة الطبيــة
واملخبريــة.
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2022 
توليدو للتجارة والصناعة
املسؤول

م .أحمد الريس

املعروضات

ستاندات تذوق

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

عقربا  -دخلة كازية عقربا  -بناء شركة توليدو

محمول

+ 963 – 943 – 400922

هاتف
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح B27

+ 963 – 11 – 6428048 / 6428047

sy.mrk.manager@tolido-group.com
www.tolido-group.com

تصنــف مجموعــة توليــدو يف ســورية ومصــر واألردن والعــراق كمصــدر رئيســي موثــوق بــه ملجموعــة واســعة مــن املنتجــات
مبــا يف ذلــك :شــاي أســود وأخضــر ،تونــا ،أرز بســمتي عالــي اجلــودة ،باإلضافــة إلــى األطعمــة املعلبــة مثــل الــذرة احللــوة،
الفطــر ،شــرائح األنانــاس ،الفــول ،طحينــة احلمــص ،املخلــات ،البــازالء اخلضــراء ،الســمن النباتــي ،زيــت الزيتــون ،اخلــل،
والعديــد مــن املنتجــات األخــرى.
مــن خــال كــوادر التوزيــع املدربــة تدريب ـ ًا عالي ـ ًا وذوي اخلبــرة واملؤهلــن ،اعتمــاد ًا علــى أســطول التوزيــع ،تصــل منتجاتنــا
باســتمرار إلــى جميــع قطاعــات الســوق املســتهدفة.
يف مجموعــة توليــدو ،تتــم إدارة األنشــطة اللوجســتية باســتخدام أحــدث أنظمــة تتبــع املركبــات ،والتــي تضمــن ســهولة
حركــة املنتجــات وتدفقهــا نحــو جميــع نقــاط البيــع املتاحــة.
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2022 
Gamma Care
املسؤول

ميشيل قصر ملي

املعروضات

منتجات شركة Beurer

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

فكتوريا  -بناء مجمع فكتوريا  -طابق رابع

محمول

+ 963 – 995 – 222300

هاتف
البريد اإللكتروني

+ 963 – 11 – 2270771

michel1gammacare@gmail.com

شركتنا شركة غاما كير الطبية تأسست عام .2013
وكيلة شركات:
Alpha-Beurer-It Smart-Best Care
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2022 
جامعة دمشق
املسؤول

مديرية العالقات العامة

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

البرامكة  -اإلدارة املركزية

محمول

+ 963 – 933 – 726873

هاتف
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح D20

+ 963 – 11 – 33923447

president@damascusuniversity.edu.sy
www.damascusuniversity.edu.sy

• متنح جامعة دمشق شهادات جامعية ودرجات ماجستير ودكتوراه يف معظم كلياتها.
• يتبع للجامعة تسعة مشايف تعليمية وعدة مراكز بحثية علمية.
• يوجد عدد كبير من املجالت ُ
املكمة عاملي ًا وعربي ًا.
• عدد طالب جامعة دمشق يف التعليم العام  172,070طالباً.
• عدد طالب جامعة دمشق يف التعليم املفتوح  75,884طالب ًا.
• عدد طالب جامعة دمشق يف الدراسات العليا  15494طالب ًا.
• عدد طالب جامعة دمشق (معاهد تقانية ومدرسة متريض)  14332طالب ًا.
• عدد أعضاء الهيئة التدريسية  1407عضواً.
• عدد أعضاء الهيئة الفنية  584عضواً.
• عدد املعيدين  595معيداً.
عدد العاملني يف جامعة دمشق  4035عام ًال.
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2022 
حلب للصناعات الدوائية  -ألفا
املسؤول

د .أنس العشا

املعروضات

أدوية بشرية

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

كورنيش التجارة – جانب مستوصف  7نيسان

محمول

+ 963 – 991 – 666370

هاتف
البريد اإللكتروني

+ 963 – 11 – 4464267

alpharegionaloffice@gmail.com

• متنح جامعة دمشق شهادات جامعية ودرجات ماجستير ودكتوراه يف معظم كلياتها.
• يتبع للجامعة تسعة مشايف تعليمية وعدة مراكز بحثية علمية.
• يوجد عدد كبير من املجالت ُ
املكمة عاملي ًا وعربي ًا.
• عدد طالب جامعة دمشق يف التعليم العام  172,070طالب ًا.
• عدد طالب جامعة دمشق يف التعليم املفتوح  75,884طالب ًا.
• عدد طالب جامعة دمشق يف الدراسات العليا  15494طالب ًا.
• عدد طالب جامعة دمشق (معاهد تقانية ومدرسة متريض)  14332طالب ًا.
• عدد أعضاء الهيئة التدريسية  1407عضواً.
• عدد أعضاء الهيئة الفنية  584عضواً.
• عدد املعيدين  595معيداً.
عدد العاملني يف جامعة دمشق  4035عام ًال.

68

رقم اجلناح

D7

www.syrianmedicare.com


2022 
داتاميد
املسؤول

أحالم خليل

املعروضات

جتهيزات طبية

البلد

سورية

املدينة

دمشق

محمول

+ 963 – 930 – 012101

هاتف
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح A37

B42

+ 963 – 11 – 3327890
info@datamed.sy

www.datamed.sy

تأسست شركة داتاميد عام  2005لتكون من الشركات الرائدة يف مجال التجهيزات الطبية.
حيــث أنهــا :الوكيــل احلصــري لشــركة  Mindrayالعامليــة مبنتجاتهــا التــي تتعلــق يف أجهــزة دعــم احليــاة (املونتــور
الصدمــة  -تخطيــط القلــب  -أجهــزة التخديــر  -أجهــزة التنفــس  -احلواقــن) وأجهــزة العمليــات (طــاوالت العمليــات -أضــواء العمليــات  -اجلراحــة التنظيريــة) وأجهــزة االيكــو والتصويــر الشــعاعي الرقمــي،
الوكيــل احلصــري لشــركة  PROHSيف مجــال أجهــزة التعقيــم ،وكيــل شــركة  NEUSOFTألجهــزة الطبقــي محــوري
واملرنان.
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2022 
دياموند فارما
املسؤول

جيسيكا حنا

املعروضات

مناذج  -عينات وبروشورات  -رول أب  -فاليرات

البلد

سورية

املدينة

دمشق

ص.ب

36538

العنوان املفصل

أوتستراد املزة – مقابل مدينة اجلالء الرياضية
جانب شركة الفاضل للحواالت

محمول

+ 963 – 955 – 384700

هاتف
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح C70

+ 963 – 11 – 6119998

info@diamondpharma.com

www.diamondpharma.com

تعتبــر ديامونــد فارمــا شــركة دوائيــة رائــدة يف تصنيــع وتوزيــع وتســويق منتجــات صيدالنيــة عاليــة اجلــودة ذات عالمــة
جتاريــة يفــوق عددهــا  100منتج ـ ًا صيدالني ـ ًا مــن فئــات عالجيــة مختلفــة تشــمل األدويــة العينيــة ،األدويــة القلبيــة
الوعائيــة ،أدويــة الســكري ،مضــادات اإلنتــان ،األدويــة املعديــة املعويــة ،أدويــة التخديــر ،املســكنات ،األدويــة اجللديــة ،األدويــة
التنفســية ،األدويــة العصبيــة ،األدويــة املضــادة للهيســتامني ،الســتيروئيدات القشــرية اجلهازيــة ،األدويــة العظميــة.
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2022 
رسالن جاويش

رقم اجلناح

املسؤول

رسالن جاويش

املعروضات

حقائب مؤمترات  -دعاية  -إسعاف  -طبية  -مخابر  -أسنان

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

شارع الثورة  -سوق اخلجا  -دخلة التأمينات

محمول
هاتف
فاكس
البريد اإللكتروني

A1

+ 963 – 933 – 242480
+ 963 – 11 – 2314160
+ 963 – 11 – 2314160

jawish2013@gmail.com

تأسست شركة داتاميد عام  2005لتكون من الشركات الرائدة يف مجال التجهيزات الطبية.
حيــث أنهــا :الوكيــل احلصــري لشــركة  Mindrayالعامليــة مبنتجاتهــا التــي تتعلــق يف أجهــزة دعــم احليــاة (املونتــور
الصدمــة  -تخطيــط القلــب  -أجهــزة التخديــر  -أجهــزة التنفــس  -احلواقــن) وأجهــزة العمليــات (طــاوالت العمليــات -أضــواء العمليــات  -اجلراحــة التنظيريــة) وأجهــزة االيكــو والتصويــر الشــعاعي الرقمــي،
الوكيــل احلصــري لشــركة  PROHSيف مجــال أجهــزة التعقيــم ،وكيــل شــركة  NEUSOFTألجهــزة الطبقــي محــوري
واملرنان.
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2022 
رويال للتجهيزات الطبية
املسؤول

خلدون االمام

املعروضات

أجهزة طبية

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

احلمراء – بناء الشامي

محمول

+ 963 – 933 – 582350

هاتف
فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح B52

C59

+ 963 – 11 – 3311327
+ 963 – 11 – 3311327

khaldoun.emam@gmail.com

www.royal4medical.com

مــن الشــركات الرائــدة واملتميــزة باألجهــزة الطبيــة والتجميليــة وكافــة مــواد التجميــل بالرغــم مــن أنهــا مــن الشــركات
الناشــئة يف ســورية إال أن لهــا بصمــة ملموســة يف املجــال الطبــي وذلــك بفضــل وجــود كادر عمــل تقنــي وهندســي وفنــي
أثبــت جدارتــه بخدمــة املبيــع ومــا بعــد املبيــع وال ميكــن التغاضــي عــن جنــاح واعتمــاد الشــركة علــى تقــدمي خدمــة متابعــة
كافــة االحــداث واملؤمتــرات واملعــارض ورعايتهــا و تنظيمهــا وتخــدمي كافــة احملافظــات الســورية عبــر انتشــارها القــوي برغــم
الصعوبــات التــي كانــت متــر بهــا البلــد إال أنهــا أثبتــت علــى أرض الواقــع أنهــا مــن أهــم وأقــوى الشــركات حاليـ ًا بفضــل جهــود
أشــرة عمــل كبيــرة متناغمــة ومتفاهمــة ذات رؤيــة شــبابية وعلــى رأســهم املديــر العــام للشــركة األســتاذ خلــدون اإلمــام.
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2022 
رمياس
املسؤول

محمد سروران أفدار

املعروضات

مالبس طبية و خدمية  -أحذية طبية

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

ساحة عرنوس

محمول

+ 963 – 933 – 211148

هاتف
البريد اإللكتروني

رقم اجلناح A36

+ 963 – 11 – 4446363

rimascompany1@gmail.com

الرؤية :الوصول للعاملية
الرسالة :توظيف اإلبداع إلنتاج ألبسة محلية بجودة عالية وتصميمات مبتكرة.
عن الشركة :تأسست شركة رمياس عام  2012يف مدينة دمشق  /سورية.
عملــت يف مجــال إنتــاج وتســويق األلبســة املوحــدة  /طبيــة  -مهنيــة -خدميــة  -مدرســية  /اســتطاعت خــال الســنوات
الســابقة أن متتلــك ســجل حافــل بالعمــاء داخــل وخــارج القطــر مــن خــال تقــدمي منتجــات تلبــي احتياجاتهــم بخامــات
عاليــة اجلــودة وبتصميــم مميــز جمــع بــن دقــة التنفيــذ واحترافيــة األداء.
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2022 
شركة ساطي وشركاه

رقم اجلناح B43

املسؤول

هيثم الساطي

املعروضات

خزانات أكسجني سائل  -أسطوانات  -منظمات  -صمامات  -مبادالت
حرارية (مبخرات)
سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

جادة األنصاري  -زقاق اجلن  -دمشق  -سورية

محمول

+ 963 – 933 – 353700

البلد

هاتف
فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

+ 963 – 11 – 2247948
+ 963 – 11 – 2231286

info@sati-sy.com

www.sati-sy.com

تأسست شركة ساطي وشركاه عام . 2001
اختصــت الشــركة يف مجــال جتــارة أســطوانات الضغــط العالــي ،الغــازات املخبريــة ،خزانــات األكســجني الســائل ،مبخــرات
الغــازات الســائلة مبختلــف االســتطاعات.
كمــا تعمــل شــركتنا علــى توريــد األنابيــب النحاســية وإكسســواراتها اخلاصــة بشــبكات الغــازات الطبيــة يف املشــايف واملراكــز
الطبيــة.
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2022 
سامي ميديكال

رقم اجلناح

املسؤول

محمد أمين بلطه جي

املعروضات

مناذج عن منتجات الشركة من ألبسة طبية وألبسة موحدة
ومستلزمات املشايف الورقية بأنواعها وكافة أنواع الشاش الطبي
سورية

املدينة

ريف دمشق  -مدينة عدرا الصناعية

العنوان املفصل

ريف دمشق  -مدينة عدرا الصناعية  -القطاع الرابع

محمول

+ 963 – 998 – 795333

البلد

هاتف
فاكس
البريد اإللكتروني

D6

+ 963 – 115 – 855330
+ 963 – 115 – 855331

samimedical2002@gmail.com

أسســت منشــأة (ســامي ميديــكال) لصناعــة املســتلزمات واأللبســة الطبيــة الورقيــة واأللبســة املوحــدة عــام  2002وقــد
حرصــت املؤسســة منــذ بدايتهــا علــى تصنيــع املنتجــات باجلــودة العاليــة واملواصفــات القياســية مبــا يلبــي احتياجــات
املشــايف وغيرهــا مــن املراكــز الطبيــة وبأســعار منافســة  ....هدفنــا التطــور والســعي دائمــا نحــو األفضــل.
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2022 
سيريالينك للسياحة والسفر

رقم اجلناح

B2

املسؤول

عالء احلالق

املعروضات

خدمات سياحة  -حجوزات فندقية  -تذاكر سفر  -فيز سياحية -
حجوزات سيارات
سورية

املدينة

دمشق

ص.ب

7974

العنوان املفصل

شارع ميسلون بناء نقابة احملاميني – طابق أرضي – جانب التأمينات
االجتماعية

هاتف

+ 963 – 11 – 2266025

البلد

محمول
فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني
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2022 
فــارت

رقم اجلناح B57

املسؤول

املهندس وارطان ستيكيان

املعروضات

أجهزة مخبرية و علمية لالختبار و التحليل

البلد

اجلمهورية العربية السورية

املدينة

دمشق

ص.ب

18

العنوان املفصل

صاحلية ،شارع جمال عبد الناصر ،بناء بدوي و جنن ،الطابق الرابع

محمول

+ 963 – 944 – 494459

هاتف
فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

+ 963 – 11 – 3345858
+ 963 – 11 – 3345857

info@vart-sy.com
www.vart-sy.com

تأسست مؤسسة فارت عام 2000
مختصــون بتزويــد جتهيــزات مخبريــة وعلميــة لالختبــار والقيــاس والتحليــل ذات تقنيــات مبتكــرة وجــودة وأداء عاليتــن
مــن شــركات عامليــة عريقــة.
كما نؤمن خدمات متميزة ملا بعد البيع والتدريب.
تســتخدم هــذه التجهيــزات واألنظمــة يف مخابــر ضبــط اجلــودة و البحــث والتطويــر و الصناعــات الصيدالنيــة ،الغذائيــة،
الكيميائيــة ،االســمنت ،الســيراميك والنفــط ،ومخابــر الزراعــة والبيئــة واجليولوجيــا ،باإلضافــة الــى اجلامعــات واملشــايف
 ...الــخ.
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2022 
FMS
املسؤول

املدير العام :دكتور نضال داوود
املديرة اإلدارية :بانا صقر

املعروضات

رول أب PHILIPS

البلد

سورية

املدينة

دمشق

ص.ب

36016

العنوان املفصل

املزة  -فيالت غربية  -تشيلي

محمول

+ 963 – 935 – 936237

هاتف
فاكس
البريد اإللكتروني

رقم اجلناح C57

C58

+ 963 – 11 – 6134242
+ 963 – 11 – 6134500

bsakr@alfaisaliah-sy.com

تعتبــر شــركة  FMSلألنظمــة الطبيــة مــن الشــركات الرائــدة يف مجــال املعــدات الطبيــة تأسســت يف نهايــة عــام 2010
كمــورد حصــري ووحيــد ملنتجــات شــركة  PHILIPSللرعايــة الصحيــة يف ســورية ولشــركة  ELEKTAاملتخصصــة
مبجــال املعاجلــة الشــعاعية لــأورام ،حيــث تطمــح الشــركة باالرتقــاء بخدماتهــا محليــا ًالــى املســتوى اإلقليمــي وزيــادة
مســاهمتها بتطويــر القطــاع الصحــي و ادخــال أحــدث التقنيــات و التجهيــزات الطبيــة و آخــر مــا مت الوصــول إليــه عامليــا ً.
يف هـ�ذا املجـ�ال وتزويـ�د السـ�وق بأحـ�دث األجهـ�زة الطبيـ�ة وبتقنيـ�ات عاليـ�ة مـ�ن املاركـ�ة العامليـ�ة �PHILIPS & ELE
.KTA
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2022 
فيتافارما للصناعات الدوائية
املسؤول

د .محمد عبداحلي فتيح

املعروضات

أدوية ( كبسول مضغوطات مراهم نقط شراب )

البلد

سورية

املدينة

حلب

العنوان املفصل

املدينة الصناعية الشيخ جنار

محمول

+ 963 – 933 – 559288

هاتف
فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح D72

+ 963 – 21 – 2246006
+ 963 – 21 – 2215740

mohammad-ftayeh@hotmail.com

www.vita-sy.com

أعطت شركة فيتا فارما منذ حلظة تأسيسها األولوية جلودة املستحضرات الصيدالنية
ومــن هــذا املبــدأ كانــت نقطــة االنطــاق يف تطويــر الشــركة وحتســن األقســام بهــدف تنفيــذ معاييــر التصنيــع اجليــد
 GMPوحتســن نظــام ضمــان اجلــودة وفق ـ ًا ملتطلبــات  ISOبهــدف احلصــول علــى نظــام عمــل متكامــل ومحقــق
ملعاييــر اجلــودة العامليــة علــى جميــع املســتويات.
VitaSy #VitaSyria #VitaPharma#
#فيتافارما GMP #ISO#
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2022 
كلية الصيدلة  -جامعة دمشق
البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

املزة  -شارع  17نيسان  -كلية الصيدلة  -جامعة دمشق

هاتف

+ 963 – 11 – 2131871

فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح D18

+ 963 – 11 – 2119837

facultypharm@gmail.com

damascusuniversity.edu.sy/pharm

بــدأت كليــة الصيدلــة مرتبطــة بكليــة الطــب منــذ إنشــائها يف العــام ( )1903واســتقلت عــن كليــة الطــب بصــدور املرســوم رقــم
( )104تاريخ (.)22/12/1962
أهداف كلية الصيدلة:
 - 1تأهيل الصيادلة يف االختصاصات كافة وتوفير األطر الالزمة لتغطية احتياجات خطط التنمية خلدمة املجتمع
 - 2النهوض بالدراسات العليا والتعاون مع مختلف املؤسسات إليجاد احللول ملختلف القضايا
 - 3تطويــر وســائل البحــث وأصــول التدريــس ،ووضــع املؤلفــات العلميــة اجلامعيــة وإحــداث املخابــر الالزمــة للبحــث
العلمــي.
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2022 
كلية الطب البشري  -جامعة دمشق
البلد

سورية

املدينة

دمشق

محمول

+ 963 – 933 – 868586

هاتف
فاكس

رقم اجلناح D19

+ 963 – 11 – 2123664
+ 963 – 11 – 2117404

ك ـلـيـة الـطـب الـبـشـري بـجـامـعـة دمـشـق
متتــد كليــة الطــب علــى مســاحة واســعة ،وتصــل املســاحة اإلجماليــة ألبنيــة كليــة الطــب إلــى  20,000متــر مربــع تقريبـ ًا،
وتتألــف كليــة الطــب مــن ثالثــة أبنيــة تتــوزع فيهــا األقســام حتــت الســريرية للكليــة وبعــض األقســام الســريرية واملراكــز
التخصصيــة التابعــة لهــا ،إضافــة إلــى مخابــر الكليــة واملكتبــة واإلدارة وقاعــات التدريــس ،وهنــاك بنــاء خــاص باملدرجــات
يشــمل علــى ثالثــة مدرجــات ذات مســاحة جيــدة.
وتـهـدف كـلـيـة الـطـب بـجـامـعـة دمـشـق إلـى مـا يـلـي:
• إعــداد الطبيــب العــام املمــارس ذي الكفــاءة العاليــة ،املــدرك الحتياجــات املجتمــع الصحيــة ،والقــادر علــى متابعــة التعلــم،
وامللتــزم بــآداب الطــب ،وذلــك بغيــة اإلســهام يف توفيــر الصحــة بشــقيها الوقائــي والعالجــي جلميــع املواطنــن.
• إعــداد الطبيــب ملتابعــة الدراســات العليــا التخصصيــة والقيــام بالبحــوث العلميــة مبــا يتناســب مــع احتياجــات
اجلمهوريــة العربيــة الســورية وخطــط التنميــة فيهــا.
• إعــداد املختصــن يف مختلــف مياديــن الطــب وتزويدهــم مبســتوى عــال مــن املعرفــة واملهــارة يف مجــال اختصاصهــم
وتهيئــة بعضهــم أكادميي ـ ًا لالنضمــام إلــى أســرة كليــة الطــب.
• اإلسهام يف دورات التأهيل ،والتدريب الطبي واألكادميي املستمر.
تطويــر املناهــج ،ووســائل التعليــم وأســاليبها ،وطــرق االمتحــان ،وتأليــف الكتــب الطبيــة اجلامعيــة ،وترجمتهــا ،وتوحيــد
املصطلــح الطبــي العربــي ،ووضــع قواعــد ضبــط وحتســن اجلــودة اعتمــاد ًا علــى آراء الطــاب واألســاتذة واخلبــراء.
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2022 
كلية الهندسة امليكانيكية والكهربائية
املسؤول

املهندسة روال حافظ كيال  -م .عائشة اجلوار
م .جورج رياشي

املعروضات

مشاريع قسم الهندسة الطبية

البلد

سورية

املدينة

دمشق

ص.ب

86

العنوان املفصل

أول طريق املطار

محمول

+ 963 – 966 – 940803

هاتف
فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح D16

+ 963 – 11 – 5423899
+ 963 – 11 – 5423296

fmee-exp@damascusuniversity.edu.sy

damascusuniversity.edu.sy/fmee

كليــة الهندســة امليكانيكيــة والكهربائيــة يف جامعــة دمشــق هــي إحــدى املؤسســات التعليميــة والبحثيــة يف قطــاع التعليــم
العالــي ،تطــورت الكليــة وقفــزت قفــزات نوعيــة خــال الســنوات القليلــة املاضيــة وهــي ترفــد مياديــن اإلنتــاج الصناعــي
املختلفــة واالتصــاالت واحلوســبة والهندســة الطبيــة والطاقــات املتجــددة مبختصــن مــن ذوي املؤهــات العلميــة والعمليــة
ملواكبــة التطــور والتقــدم التقنــي العاملــي.
تهــدف اخلطــة العلميــة لكليــة الهندســة امليكانيكيــة والكهربائيــة إلــى إعــداد املهندســن يف مختلــف مياديــن الهندســة
امليكانيكيــة والكهربائيــة واإللكترونيــة واحلواســيب واألمتتــة والهندســة الطبيــة والصناعــات النســيجية وتقاناتهــا
ـال مــن املعرفــة واملهــارات مبــا يواكــب التطــور العلمــي والثقــايف العاملــي.
والطاقــات املتجــددة واآلليــات وتأهيلهــم مبســتوى عـ ٍ
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2022 
كلية طب األسنان  -جامعة دمشق

رقم اجلناح D15

املسؤول

عميد الكلية  :األستاذ الدكتور خلدون محمد عاطف درويش

املعروضات

طب األسنان

البلد

سورية

املدينة

دمشق

ص.ب

13203

العنوان املفصل

دمشق – اتوستراد املزة – مجمع الكليات

محمول

+ 963 – 966 – 195484

هاتف
فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

+ 963 – 11 – 33926091

+ 963 – 11 – 311 2124757

dean.dent@damascusuniversity.edu.sy

damascusuniversity.edu.sy/dent/index.
php?lang=1

كليــة طــب األســنان يف جامعــة دمشــق أحــد أهــم املؤسســات وأكبرهــا التــي تقــدم املعاجلــات الســنية واجلراحيــة بشــكل مجانــي للمرضــى
وذلــك بتنســيق بــن األقســام العشــرة لكليــة طــب األســنان حيــث يتـ ّـم التعــاون فيمــا بينهــا.
من أجل حتسني الصحة الفموية وحتقيق أفضل خطة عالج أكادميية شاملة للمرضى املستفيدين من خدمات الكلية.
حيــث يقــدم طــاب املرحلــة الســريرية يف كليــة طــب األســنان اخلدمــات الســنية للمرضــى حتــت إشــراف طــاب الدراســات العليــا وأســاتذة
ـص باجلراحــات الفمويــة والقلــوع يف عياداتهــا
الك ّليــة مبختلــف أقســامها .فيقــدم قســم جراحــة الوجــه والفــم والفكــن خدمــات تختـ ّ
اخلارجيــة وصــو ًال الســتقبال احلــاالت اجلراحيــة الكبــرى مبــا تضمنــه مــن أورام وأذيــات وتشــوهات وجهيــة ورضــوض الفكــن وذلــك
بهــدف إجــراء العمليــات يف مشــفى جراحــة الوجــه والفــم والفكــن .إضافــة لعمليــات الــزرع يف قســم زرع األســنان.
ـص قســم تقــومي األســنان والفكــن بحــاالت ســوء اإلطبــاق الســني والهيكلــي بينمــا يختــص قســم األطفــال بطبابــة أســنان
يف حــن يختـ ّ
األطفــال وذوي االحتياجــات اخلاصــة ،بينمــا يختــص قســم طــب الفــم بتشــخيص أمــراض الفــم مــن قرحــات وآفــات وعالجاتهــا وذلــك
باإلضافــة إلــى وحــدة الليــزر واخلدمــات التــي تقدمهــا.
يقــوم قســم التشــريح املرضــي بدراســة اخلزعــات وحتليلهــا نســيجي ًا وإبــداء القــرار النهائــي يف تشــخيص احلــاالت ملرضــى احلــاالت
املشــتبهة.
ويتميــز اختصــاص التعويضــات بشــقّ يه الثابــت واملتحــرك بحــاالت إعــادة التأهيــل للفــم وذلــك بوضــع خطــط عــاج متكاملــة بأحــدث
توصــل إليــه العلــم
مــا ّ
يقــوم قســم النســج حــول الســنية بتدبيــر أمــراض اللثــة وأمــراض النســج الداعمــة وإجــراء العالجــات املوافقــة لالنحســارات واألمــراض
املرافقــة للنســج حــول األســنان والزرعــات.
طب األسنان باختصاصه احلريص على احلفاظ على السن الطبيعي مبختلف التقنيات
بينما يشكَل قسم املداواة قلب ّ
الدقيقة املتقدمة وبالتداخل احملافظ األصغري.
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2022 
البسول كيميكالز
املسؤول

بيرين سلوم

املعروضات

مواد كيميائية

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

جتارة -اتستراد العدوي

محمول

+ 963 – 997 – 604519

هاتف
فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح A33

+ 963 – 11 – 4412490
+ 963 – 11 – 4412499

gm@labsol-chemicals.com

www.labsol-chemicals.com

شركة البسول كيميكالز متخصصة يف الكيماويات ووكيل املبيعات احلصري لشركة (شارالب) شركة إسبانية.
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2022 
مجموعة سدانة االقتصادية
املسؤول

جمال املفرج

املعروضات

عينات للمواد األولية  -كبسول  -زجاجات

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

املنطقة احلرة

محمول

+ 963 – 997 – 100300

هاتف
فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح C68

D73

+ 963 – 11 – 2166880 / 2166882 / 2166883
+ 963 – 11 – 21166881

trade@sedanah.com / jamal@sedanah.com

www.sedanah.com

تأسست سدانة عام :2004
تنشط املجموعة يف املجاالت التالية:
 - 1توريد املواد األولية للصناعات الدوائية والغذائية والكيمائية ومستلزمات االنتاج
 - 2توريد األدوية اجلاهزة للمستودعات والصيدليات
 - 3إدارة املشاريع والتجارة العامة وتقدمي اخلدمات التعاقدية
تتألف مجموعة سدانة من عدة شركات:
• شركة سدانة التجارية
• مستودع هبة لألدوية
• شركة بيريل
• سدانة األردن
• الصالح لالستشارات :املنامة ،مملكة البحرين
•  .T.A.K.I. Coاإلمارات العربية املتحدة:
جتارة عامة دولية للمواد األولية للصناعات الدوائية والغذائية والكيميائية.
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2022 
مستشفى األسد اجلامعي
املسؤول

السيدة ليديا إبراهيم

البلد

سورية

املدينة

دمشق

ص.ب

10769

العنوان املفصل

شارع  17نيسان -دمشق -سورية

هاتف

+ 963 – 11 – 2126500

فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح C62

+ 963 – 11 – 2125860
info@auhd.edu.sy

www.auhd.edu.sy

مستشفى افتتحه القائد اخلالد الرئيس حافظ األسد بتاريخ .14/3/1988
ليكــون يف طليعــة املشــايف اجلامعيــة يف ســورية ولتأمــن اخلدمــات الطبيــة التشــخيصية والعالجيــة النوعيــة يف مختلــف
االختصاصــات الطبيــة ،وليواكــب
أحــدث األنظمــة الصحيــة العامليــة ولــه وظيفــة أكادمييــة يتــم مــن خاللهــا تدريــب الطــاب وأطبــاء الدراســات العليــا
واإلشــراف علــى رســائل املاجســتير والدكتــوراه والقيــام باألعمــال البحثيــة يف كافــة املجــاالت.
يتميز املستشفى ببنائه ومعداته وجتهيزاته وبالكوادر العاملة فيه واخلبرات املتوفرة.
تبلغ مساحة املشفى  / 77/ألف متر مربع طابقي ويحتوي على  579سريراً.
حالي ًا املستشفى بصدد مشروع توسع مبساحة طابقية  22700متر مربع  8/طوابق /يتضمن أقسام مختلفة:
مركــز أبحــاث  -تصويــر مقطعــي باإلصــدار البوزيترونــي  -قثطــرة قلبيــة  -تعقيــم مركــزي  -مخبــر تشــريح مرضــي  -مخبــر
متطــور للخاليــا اجلذعيــة  -شــعبة جراحــة عينيــة  -شــعبة جراحــة أذنيــة  -شــعبة جراحــة عظــام 208 -ســرير  20 -غرفــة
عنايــة مشــددة 6 -غــرف عنايــة متوســطة  9 -غــرف علميــات.

86

www.syrianmedicare.com


2022 
معمل أوكسجني النبك

رقم اجلناح A29

B28

املسؤول

رئيس مجلس املديرين املهندس مهران النفوري

املعروضات

غازات طبية وصناعية (أوكسجني ،نتروجني ،أرغون)

البلد

سورية

املدينة

حمص املدينة الصناعية بحسياء

العنوان املفصل

حمص املدينة الصناعية بحسياء  -منطقة الصناعات الكيميائية

محمول

+ 963 – 930 – 901040 / + 963 – 930 – 901030

هاتف
فاكس

+ 963 – 31 – 5360848
+ 963 – 31 – 5360848

مــن أقــدم وأكبــر مصنعــي األوكســجني يف ســوريا وألننــا نهتــم بعملنــا طورنــا أنفســنا لنكــون أوائــل الشــركات اخلاصــة يف
ســوريا التــي تعمــل علــى انتــاج األوكســجني والنتروجــن واألرغــون باحلالــة الســائلة والغازيــة كمــا نعمــل علــى تطويــر
صناعــة األوكســجني لتكــون موازيــة للشــركات العامليــة يف هــذ املجــال.
األوكســجني :مــن أهــم ميــزات األوكســجني باحلالــة الســائلة أنــه يحافــظ علــى نقاوتــه التــي تصــل حتــى  99.7%حيــث ال
ميكــن أن يدخلــه أيــة شــوائب مــن غــازات أخــرى أو رطوبــة يحقــق وفــر كبيــر بالتخزيــن حيــث أن خــزان ســائل صغيــر احلجــم
يغنــي عــن عــدد كبيــر مــن األســطوانات
سهولة نقله تسمح بتوفره لكل مستهلك بالكميات املطلوبة بجميع األوقات.
مواصفات األوكسجني السائل مطابقة جلميع شهادات اجلودة السورية والعاملية.
النتروجــن الســائل :يســتخدم يف املجــاالت الصناعيــة والنفطيــة والطبيــة وميتــاز بالنقــاوة العاليــة التــي تصــل الــى
99.999%
توفره بكميات كبيرة تلبي حاجة جميع مستهلكيه.
سعر منافس جلميع الشركات احمللية والعاملية.
األرغون السائل واملعبأ باألسطوانات:
ميتاز بنقاوته العالية التي تصل الى 99.999%
ميتاز بتوفره يف جميع األوقات وبكميات تلبي حاجة السوق.
كما تؤمن الشركة كافة أنواع الغازات الطبية والصناعية األخرى.
 – Co2األستلني  -النتروس  -والغازات املخبرية.
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2022 
مؤسسة املهندس باسل عبيدو للتجارة والتعهدات

رقم اجلناح B54

املسؤول

املهندس باسل عبيدو

املعروضات

أنظمة شبكات الغازات الطبية وملحقاتها  -أجهزة توليد األوكسجني
للمشايف  -وحدات خدمة أسرة املرضى وأسرة العناية املشددة .

البلد

سورية

املدينة

حلب

العنوان املفصل

احملافظة  -شارع القاهرة  -جانب بنك سورية واملهجر  -طابق أرضي

محمول

+ 963 – 944 – 250343

هاتف
فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

+ 963 – 21 – 2644187
+ 963 – 21 – 2644187
info@ebedo-est.com

www.ebedo-est.com

عملــت املؤسســة منــذ تأسيســها عــام  2011يف مجــال شــبكات الغــازات الطبيــة وملحقاتهــا وحرصــت علــى مواكبــة أحــدث
التطــورات يف مجــال شــبكات الغــازات الطبيــة وقامــت املؤسســة بتجهيــز املستشــفيات احلكوميــة واخلاصــة علــى مســتوى
القطــر بأحــدث التجهيــزات اخلاصــة بشــبكات الغــازات الطبيــة آملــن مــن اهلل عــز وجــل التقــدم والتوفيــق.
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2022 
مؤسسة كبول
املسؤول

املهندس أحمد علي كبول

املدينة

سورية

ص.ب

دمشق

العنوان املفصل

دويلعة  -جانب جامع البراء

هاتف

+ 963 – 11 – 4711161

فاكس

رقم اجلناح B46

+ 963 – 11 – 4712497

مؤسســة متخصصــة باســتيراد املــواد االســتهالكية الطبيــة ،بخبــرات  35ســنة يف االســتيراد والتوزيــع يف اجلمهوريــة
العربيــة الســورية.
وكالء ألكثر من شركة عاملية من مختلف أرجاء العالم.
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2022 
مياميد للصناعات الدوائية
املسؤول

أ .حسان سعيد

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

ريف دمشق  -مساكن الدمياس

محمول

+ 963 – 969 – 333921

هاتف
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح C64

+ 963 – 11 – 3940000

marketing@miamed.sy
www.miamed.sy

انطلقــت مياميــد للصناعــات الدوائيــة عــام  2019ومتتعــت بالعديــد مــن امليــزات التــي جعلتهــا واحــدة مــن أوائــل الشــركات
الدوائيــة يف املنطقــة خــال فتــرة قصيــرة.
حيــث نســعى ان نكــون مــن الشــركات الرائــدة واملوثوقــة يف الصناعــات الدوائيــة للمســتحضرات العقيمــة مــن خــال تطبيــق
معاييــر التصنيــع اجليــد وتصنيــع أدويــة نوعيــة تلبــي متطلبــات الســوق الدوائيــة.
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2022 
ميد بوكيت
املسؤول

أسماء احلواصلي

املعروضات

ستاندات دعائية للشركة

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

الطلياني – خلف مديرية املالية

محمول

+ 963 – 965 – 777088

هاتف
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح D12

+ 963 – 11 – 9662

medpocket.sy@gmail.com
medpocket.sy

التطبيق الدوائي األول الذي يهتم بالشأن الدوائي يف اجلمهورية العربية السورية.
يقسم التطبيق الى فرعني:
واجهة خاصة بالصيدلي يقدم خدمة ربط الصيادلة مبستودعات االدوية واملستلزمات واملواد الطبية.
الواجهــة الثانيــة فهــي عبــارة عــن محفظــة طبيــة شــخصية لألفــراد يســتطيع مــن خاللهــا التذكيــر مبواعيــد الــدواء
بالفتــرات والكميــات التــي يدخلهــا املريــض.
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2022 
ميديكا سوريا
املسؤول

الدكتور خالد خرطبيل

املعروضات

املرجع الدوائي السوري

البلد

سورية

املدينة

دمشق

ص.ب

12004

العنوان املفصل

برامكة – مقابل كلية الهندسة املدنية

محمول

+ 963 – 935 – 979810

هاتف
فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح D10

+ 963 – 11 – 2121212
+ 963 – 11 – 2126060

medicasyria.sy@gmail.com
www.medicasyria.com.sy

ميديكا سوريا
مؤسســة علميــة إعالميــة تعمــل علــى ايصــال املعلومــة االحــدث يف العالــم الــى القطــاع الطبــي بأســرع مــا ميكــن عبــر
إصداراتهــا املتميــزة واملماثلــة لإلصــدارات العامليــة املعتمــدة.
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2022 
ميلينيوم تكنولوجي
املسؤول

زياد نويالتي ( املدير التنفيذي)

املعروضات

بوسترات  -أجهزة

البلد

سورية

املدينة

دمشق

ص.ب

8099

العنوان املفصل

شارع خالد ابن الوليد – جادة املعتصم العباسي

هاتف

+ 963 – 11 – 2240519

فاكس
البريد اإللكتروني

رقم اجلناح C60

+ 963 – 11 – 2237059

info@mt-sy.net

تأسســت ميلينيــوم تكنولوجــي واملتخــذة مــن دمشــق عاصمــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية مقــر ًا لهــا يف عــام  2001كواحــدة
مــن الشــركات املــوردة لتكنولوجيــا املخابــر والبحــث العلمــي.
حرصــت منــذ نشــأتها علــى نقــل أخــر مــا توصلــت اليــه الشــركات العامليــة املطــورة لتقنيــات األبحــاث العلميــة الــى األســواق
الســورية لتكــون أمــر ًا واقعـ ًا وحيـ ًا يف املنطقــة العربيــة كمــا حرصــت علــى توفيــر طاقــات بشــرية خالقــة قــادرة علــى تقــدمي
اخلدمــات الالزمــة واملناســبة الســتثمار هــذه التقنيــات بالشــكل األمثــل.
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2022 
نقابة صيادلة سورية
املسؤول

د .وفاء نصوح كيشي

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

ساحة النجمة  -جانب نادي الشرق

محمول

+ 963 – 944 – 488309

هاتف
فاكس
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2022 
هوسبيكير لأللبسة الطبية
املسؤول

عبد املجيد احلصني

املعروضات

ألبسة طبية وأحذية

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

شارع خالد بن الوليد  -جانب فروج أبو علي

محمول

+ 963 – 966 – 252500

هاتف
فاكس
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح B55

+ 963 – 11 – 2248406
+ 963 – 11 – 2236978

majeed9662525@gmail.com
www.hospi-care.com

هــوسـبـيـكـيـر شركة متخصصة بصناعة األلبسة الطبية (مـرايـيـل أطــباء و بيـجامات جـراحـية).
نختــار بعنايــة أفضــل أنــواع األقمشــة ونوفــر عــدد كبيــر مــن األلــوان التــي تؤمــن خيــارات واســعة للــكادر الطبــي ،باإلضافــة
إلــى التنــوع الكبيــر يف التصاميــم احلديثــة واملبتكــرة لتوفيــر منتجــات تتـ ــميز بـال ــجودة وال ــراحة واألن ــاقة.
كما تقوم الشركة بتوفير أنواع متعددة من األحذية اخلاصة بالكادر الطبي.
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وزارة الصحة
املسؤول

مديرية التخطيط والتعاون الدولي

البلد

سورية

املدينة

دمشق

البريد اإللكتروني

info@moh.gov.sy

املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح D11

www.moh.gov.sy

رؤية وزارة الصحة:
وفعالــة تضمــن احلصــول
االرتقــاء بصحــة املواطــن الســوري بدنيـ ًا ونفســي ًا واجتماعيـ ًا مــن خــال شــبكة متكاملــة عادلــة ّ
علــى اخلدمــات الوقائيــة والعالجيــة بجــودة أفضــل ،وتأمــن احتياجــات القطــاع الصحــي مــن الــدواء اآلمــن والفعــال
والتجهيــزات احلديثــة واملســتلزمات.
رسالة وزارة الصحة:
تعمــل وزارة الصحــة يف إطــار منظومــة صحيــة متكاملــة تضمــن نوعيــة حيــاة أفضــل ومعــدل عمــر أطــول لــكل فــرد وحتســن
املؤشــرات الصحيــة وحتقيــق العدالــة يف توزيــع اخلدمــات الصحيــة مــن خــال توفيــر اخلبــرات والكفــاءات الوطنيــة والبيئــة
التمكينيــة والبنيــة التحتيــة الالزمــة ورفــع الوعــي الصحــي لــدى أفــراد املجتمــع وتوفيــر البيانــات الضروريــة لصانعــي
القــرار.
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Wow Beauty Clinic
املسؤول

نور أبو وردة

املعروضات

مواد جتميل  +خدمات جتميل  +مواد بشرة  +رموش

البلد

سورية

املدينة

دمشق

العنوان املفصل

دمشق  -القصور  -جادة الكزبري بناء رقم 107

محمول

+ 963 – 933 – 770464

هاتف
املوقع اإللكتروني

رقم اجلناح

B3

+ 963 – 11 – 4429802

)Insta(wow.beautyclinic
)facebook (wow.beauty clinic
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ﺷﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﺑﻦ اﻟﻬﻴﺜﻢ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮرة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺣﻠﺐ – ﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ّ اب ﻋﺎم  1994ﻛﺸﺮﻛﺔ دواﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ و ﻣﺤﺪودة .و ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ
ً
ﻧﻤﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻷدوﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ و اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺨﺮ
أﺻﺒﺤﺖ واﺣﺪة ﻣﻦ أﺳﺮع اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺑﺎﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪواﺋﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن أول ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺗﺠﺮي دراﺳﺎت ﻣﻊ ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪواﺋﻴﺔ.
ﻟﻤﺎذا اﺑﻦ اﻟﻬﻴﺜﻢ؟
ً
ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ أﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ُﺳﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﺑﻦ اﻟﻬﻴﺜﻢ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ
ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺎﺑﻦ اﻟﻬﻴﺜﻢ وﺗﻌﺒﺮ اﻟﺤﺮوف ) (HZMﻋﻦ اﻟﺤﺮوف اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﺳﻤﻪ
ﺑﺎﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ.
ﻫﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺼﺮﻳﺎت واﻷﻫﻢ أﻧﻪ أول ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻛﺨﻄﻮات أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ أي ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺑﺤﺎﺛﻪ وﺗﺠﺎرﺑﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ
واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻵراء اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ دون وﺟﻮد ﺗﺠﺎرب وأدﻟﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬه
اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت.
ً
واﻗﺘﺪاء ﺑﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺣﺪ ﻗﻴﻢ
إﻳﻤﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ
ﻟﺬا ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﺑﻦ اﻟﻬﻴﺜﻢ
ً
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺸﺎرﻛﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﻊ اﻟﺴﺎدة اﻷﻃﺒﺎء واﻟﺰﻣﻼء اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ
واﻟﻨﺎس ﻟﻨﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ أﻓﻀﻞ ﻋﻼج ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﻄﻮة وﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺒﺔ
دواء ﻧﺼﻨﻌﻬﺎ .

ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻛﺔ اﺑﻦ اﻟﻬﻴﺜﻢ ﺧﻴﺎرات ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻤﻤﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻨﻜﻮن ﺷﺮﻛﺎء ﻓﻲ
ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻊ اﻟﺴﺎدة اﻻﻃﺒﺎء ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ,اﻟﻐﺪﻳﺔ ,اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ,اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ,اﻷﻃﻔﺎل ,واﻷذﻧﻴﺔ.

ﺷﺮﻛﺔ اﺑﻦ اﻟﻬﻴﺜﻢ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ
ﺗﺘﻤﻨﻰ ﻟﻜﻢ دوام اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ

Datamed was established in 2005 to be one of
the leading companies in the field of medical
equipment,as it is the exclusive agent
in Syria of Mindray global company
Monitor-Defirbrillators-ECG
anesthesia,ventilators,pumps
opreating tables and lights
Ultrasound,Digital Radiography
endoscopic surgery.
And the exclusive agent in Syria of
PROHS for Sterilization.

 لتكــون مــن الشــركات2005 تأسســت شــركة داتاميــد عــام

Damascus Headquarters

Middle Area Branch

Phone

: +963 11 3348157 | +963 93000299

Mail

: info@datamed.sy

Lattakia, Syria

الرائــدة فــي مجــال التجهيــزات الطبيــة حيــث أنهــا الوكيــل
 العالميــة ألجهــزةMindray الحصــري فــي ســوريا لشــركة
تخطيــط القلــب-الصدمة-المونيتور
الحواقن-أجهزة التنفس-أجهزة التخدير
أجهزة اإليكو-طاوالت وأضواء العمليات
.جراحةتنظيرية-أجهزة التصوير الشعاعي والرقمي
 ألجهزة التعقيمPROHS والوكيل الحصري لشركة

Phone

: +963 933278568 | +963 930012127

Mail

: fadi.asfar@datamed.sy

Aleppo Branch

Phone

: +963 938145511 | +963 998763723

Phone

: +963 21 2236957 | +963 930012102

Mail

: Mutaz.asfar@datamed.sy

Mail

: sultan.sultan@datamed.sy

@DataMed.sy

DataMed

www.datamed.sy

اﻟﺼﺤﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺛﻘﺔ.

ﺟﻬــــﺎز ﻣﺮاﻗﺒــﺔ ﺿﻐــﻂ اﻟــﺪم ﻫــﻮ ﺑــﻮزو.
ﺑﻮزو اﻟﻌﻼﻣـﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺜـﻖ ﺑﻬـﺎ  96%ﻣـﻦ إﺟﻤـﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻷﻃﺒـﺎء
اﻟﻌـﺎﻣﻴﻦ واﻷﻃﺒـﺎء اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴـﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳـﻴﻦ وأﻃﺒﺎء اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ اﻷﻟﻤﺎن.
ّ
) اﺳﺘﺒﻴﺎن  APIاﻟﻤﺠﺮى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  GFKﺑﺘﺎرﻳﺦ .( 2016/01

ﺑﻮزو ﻣﺎرﻛﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪى وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﺮﻗﻢ co-1465
+963 933 873 379 / 0980 050 594
+963 043 223 4966
boso.syria@gmail.com
Boso Syria

SYRIA

f
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Wow Beauty Clinic
Contact Name

Mrs. Nour Abo Warde

Exhibits

Cosmetics

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Kousor Building 107

Mobile

+963 – 933 - 770464

Tel.

+963 – 11 - 4429802

Stand No. B3
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2022
Stand No. D72

Vita Pharmaceutical Industry

Contact Name

Dr. Mohammad Ftayeh

Exhibits

Medical Products

Country

Syria

City

Aleppo

Detailed Address

Alsheekh Najjar

Mobile

+963 – 933 - 559288

Tel.

+963 – 21 - 2246006

Fax.

+963 – 21 - 2215740

E-mail

mohammad-ftayeh@hotmail.com

Website

www.vita-sy.com

From the moment of its establishment, Vita Pharma has given priority to the quality of
pharmaceutical
preparations
And from this principle, it was the starting point for the development of the company and the
improvement of the departments in order to implement the standards of good manufacturing GMP
and to improve the quality assurance system in accordance with the requirements of ISO in order
to obtain an integrated work system that achieves international quality standards at all levels.
#VitaSy #VitaSyria #VitaPharma #Vitapharma #GMP #ISO
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VART

Stand No. B3

Contact Name

Eng. Vartan Setiguian

Exhibits

Laboratory & Scientific Equipment for Testing & Analysis

Country

Syria

City

Damascus

P. O. Box

18

Detailed Address

Salhiyeh, Jamal Abdelnaser St. ; Badawi & Janan Bldg. ,
4th Fl.

Mobile

+963 – 944 - 494459

Tel.

+963 – 11 - 3345858

Fax

+963 – 11 - 3345857

E-mail

info@vart-sy.com

Website

www.vart-sy.com

VART was established in 2000.
We are specialized in supplying innovative technology, high quality, and high-performance
laboratory & scientific equipment for testing, measuring and analysis from worldwide leading
manufacturers.
We provide excellent after sales service and training.
These instruments and systems are used in QC and R&D laboratories, pharmaceutical, food,
chemical, cement, ceramic and oil industries, agricultural, environmental and geology laboratories,
as well as in universities and hospitals … etc.
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2022
Stand No. D24

University Moa’ssat Hospital

Contact Name

University Moa’ssat Hospital

Exhibits

Dr. Essam Al Amin

Country

Syria

City

Damascus

Tel.

+963 – 11 – 2133000 / 1 / 2 / 3

Fax

+963 – 11 - 2121620

E-mail

info@almouwasat.com

Website

www.almouwasat.com
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2022
University Children›s Hospital
Country

Syria

City

Damascus

P. O. Box

11441

Detailed Address

Mowasat Street - Mazeh

Tel.

+963 – 11 - 6619101/2/3/4

Fax

+963 – 11 - 6623040

E-mail

info@children-hospital.edu.sy

Website

www.children-hospital.edu.sy

Stand No. D22

The hospital is a public educational health and scientific, that aims to provide curative and preventive medical care for children and assure quality and efficiency controls to achieve the optimum
level of medical and educational service, scientific researching and provide teaching and training
services for students of the Faculty of Medicine at Damascus University and other medical faculties and students of the School of Nursing.
It was established since 1/5/1978.
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Stand No. D14

Universal Pharmaceutical Industries - UNIPHARMA

Contact Name

Dr. Tarek Hijazi

Exhibits

Human Medicines

Country

Syria

City

Damascus

P. O. Box

695

Detailed Address

Rif Dimashq – Ashrafiyet Sehnaya – Daraa Autostreet

Tel.

+963 – 11 - 9771

Fax

+963 – 11 - 6712507

E-mail

info@unipharma-sy.net

Website

www.unipharma-sy.com

Universal Pharmaceutical Industries «UNIPHARMA» is one of the prominent advanced firms
that is specialized in Pharmaceutical Industries in Syria, UNIPHARMA is a Limited family company established in 1990 according to The Syrian Investment Law No. 10. Construction was
performed in compliance with GMP standards set by WHO and per cooperation with experts from
the best international pharmaceutical firms.
UNIPHARMA products cover most of treatment fields such as :
- Cardio-vascular medicines
- Respiratory Tract medicines
- Central Nervous System medicines
- Dermatological medicines
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- Gastrointestinal medicines
- Metabolism Disturbance medicines
- Anti-biotic medicines
- Antiseptics, etc.
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2022
TYNOR
Contact Name

Yasser Alrayyes

Exhibits

Orthotics

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Almazzra , Damascus / Shahbinder Square

Mobile

+963 – 945 - 170034

Tel.

+963 – 11 - 4442280

Fax

+963 – 11 - 4447416

E-mail

tynorsyria@gmail.com

Website

www.tynorindia.com

Stand No. A35

In our everyday lives, injuries and incorrect posture limit us from performing physical activities
at the optimum level. Tynor is committed to providing support to your body and healing your
pain, making such seemingly impossible activities possible. We aim to produce the best possible
orthotic equipment with scientifically correct design and superior materials which are doctor recommended. We achieve this through a strong focus on extensive R&D and strategic partnerships.
With over 25 years of experience in the industry, we understand your needs and strive to make
your life as comfortable as possible. We have constantly expanded our horizons to heal and relieve
customers from pain across the world.
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Tolido Group

Stand No. B27

Contact Name

Ahmad Alrayess

Exhibits

Tasting Stands

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Aqraba – Near Aqraba Gas Station – Tolido Building

Mobile

+963 – 943 - 400922

Tel.

+963 – 11 – 6428047 / 6428048

E-mail

Sy.mrk.manager@tolido-group.com

Website

www.tolido-group.com

Tolido Group is classified in Syria, Egypt, Jordan, and Iraq as a main credible source of a wide
variety of products including; Premium Black, Green and Flavored Tea, Premium Tuna, High
Quality Basmati Rice, as well as Canned foods like Sweet Corn, Mushroom, Sliced Pineapple,
Fiva Beans (Foul), Hummus Tahini, Green Peas, Vegetable Ghee, Olive Oil, Vinegar, and many
other products.
Through high trained, experienced, and qualified distribution cadres, depending on constantly
increased fleet of most advanced distribution vehicles, our products are constantly reaching to
all targeted market sectors. In Talas Group, Logistic activities are being managed using the most
updated vehicle tracking systems, that guarantee easy products› movement and flow toward all
available sales points.
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Tillo & Partner Al-Sham Co. For Advanced Technologies
Contact Name

Mrs. Huda AL Melaji

Exhibits

Medical and Lab Equipment

Country

Syria

City

Damascus

P. O. Box

30212

Detailed Address

Free Zone Bld. No 45/B

Mobile

+963 – 940 - 011151

Tel.

+963 – 11 - 2123393

Fax

+963 – 11 - 2133949

E-mail

huda@al-sham.me

Website

www.al-sham.me

Stand No. B53

AL Sham Company has been established in 2001.
And now were one of leading distributors of medical and laboratory supplies locally.
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2022
Stand No. D9

The Arabian Medical Company – THAMECO

Contact Name

Dr. Fidaa Ahmad Ali

Exhibits

Medicines

Country

Syria

City

Damascus

P. O. Box

976

Detailed Address

Bab Sharqi – Alghota Road

Mobile

+963 – 991 - 188364

Tel.

+963 – 11 - 5446565

Fax

+963 – 11 - 5433535

E-mail

thameco@thameco.com.sy

Website

thameco.com.sy
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Syrian Pharmacists Association
Contact Name

Dr. Wafaa Nasouh Keshi

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Al Najma Square

Mobile

+963 – 944 - 488309

Tel.

+963 – 11 - 3334256

Fax

+963 – 11 - 3333574

Stand No. D17
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2022
Stand No. B28

Syrian Natural Resources

A29

Contact Name

Eng. Mahran Al Nafouri

Exhibits

Industrial & Medical Gases (Oxygen – Nitrogen – Argon)

Country

Syria

City

Homs – Hasia Industrial City

Detailed Address

Hasia Industrial City

Mobile

+963 – 930 – 901030 / +963 – 930 - 901040

Tel.

+963 – 31 - 5360848

Fax

+963 – 31 - 5360848
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SyriaLink Travel & Tourism

Stand No. B2

Contact Name

Mr. Alaa Hallak

Exhibits

Travel services – Hotel reservations – flights booking –
Transportation – Visa – Ground arrangements & Special
events organization.

Country

Syria

City

Damascus

P. O. Box

7974

Detailed Address

Maysaloon Street – Lawyers Bar Building – Ground
Floor

Mobile

+963 – 935 - 999600

Tel.

+963 – 11 - 2266025

Fax

+963 – 11 - 2266035

E-mail

alaa@syrialink.sy

Website

www.syrialink.sy

SyriaLink Travel & Tourism is a Destination Management Company registered in Syrian Arab
Republic – Damascus since 2007, however we are in the travel industry for over 22 years. Since
1998 we promote our style to tourism market, the motivating concept was to establish a travel
service company specialized in providing service to the Middle East and at the later stage to open
branches in new promising area.
With a team of travel experts, our goal is not only to offer products but to deliver a hassle free
services that can convert customers’ dream of travel into a memorable and wonderful experience.
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Stand No. C68

D73

Sedanah Economic Group

Contact Name

Mr. Jamal AlMfarrej

Exhibits

Raw Materials Samples – Capsules - Amper Bottle Glass

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Free Zone

Mobile (with area
code)

+963 – 997 - 100300

Tel. (with area code)

+963 – 11 – 2166883 / 2166880 / 2166882

Fax (with area code)

+963 – 11 - 21166881

E-mail

trade@sedanah.com / jamal@sedanah.com

Website

www.sedanah.com

Sedanah Economic Group was founded in the year 2004.
we are active in:
1 - Pharmaceutical raw materials, Readymade pharmaceutical products, Food raw
materials.
2 - Pharmaceutical Service.
3 - Construction and Contracting department. Transportation and Cargo shipping services, Projects Management and General Trading.
Our Group:
• Sedanah Trading Company
• HIBA Drug store
• Pearl Consultancy
• Sedanah Jordan
• AlSaleh Consultancy – Bahrain
T.A.K.I. Co UAE, Dubai: International trade for raw materials for pharmaceutical, food and
chemical industries.
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Sati Company & Co.

Stand No. B43

Contact Name

Mr. Haitham Sati

Exhibits

Liquid Oxygen Tanks - Cylinders – Regulators – Valves Evaporators

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Ansari – Zokak Aljin – Damascus – Syria

Mobile

+963 – 933 - 353700

Tel.

+963 – 11 - 2247948

Fax

+963 – 11 - 2231286

E-mail

info@sati-sy.com

Website

www.sati-sy.com

Sati Company and Co Was Established in 2001.
Its Main Business Is High Pressure Cylinders, High Purity Gases, Liquid Oxygen Tanks, Liquid
Gas Evaporators with Different Capacities. And Also, Sati Company and Co Is Specialized In
Supplying Copper Tubes And Copper Accessories That Are Used In Medical Gases Pipline In
Hospitals And Medical Centers.
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Sami Medical

Stand No. D6

Contact Name

Mohammad Ayman Baltaji

Exhibits

Samples of the company's products, including medical
clothing, uniforms, non-woven hospital supplies of all
kinds, and all kinds of medical gauze.

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Adra Industrial City - Fourth Sector

Mobile

+963 – 998 - 795333

Tel.

+963 – 11 - 855330

Fax

+963 – 11 - 855331

E-mail

samimedical2002@gmail.com

Sami Medical facility was established for the manufacture of medical supplies, non-woven clothes
and uniforms in 2002. The institution has been keen on manufacturing high-standard products
to provide the needs of hospitals and other medical centers at competitive prices... Our goal is
development and always striving for the best.
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Royal for Medical Supply
Contact Name

Khaldoun Emam

Exhibits

Medical Equipment

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Al Hamra – Alshami Building

Mobile

+963 – 933 - 582350

Tel. (with area code)

+963 – 11 - 3311327

Fax (with area code)

+963 – 11 - 3311327

E-mail

khaldoun.emam@gmail.com

Website

www.royal4medical.com

Stand No. B52

C59

The company is a product of a sophisticated and flexible mind of young and ambitious energies
that wanted to establish clear and influential fingerprints in the field of medical equipment, in
order to participate in the enrichment of the medical sector in Syria and to provide everything
that contributes to the development of the health sector in its fields by representing a number of
international leading companies in the various medical fields. The company opened its office in
the city of Damascus and set a goal to spread as soon as possible in most other cities by opening
new branches. The company has proven itself in Syria through the quality of its products and the
great service that it provides before and after sale by the hands of a well-qualified and trained team
that has a wide experience in this field. Fields of Work: cosmetic and Laser equipment. Ultrasound
equipment.
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RIMAS

Stand No. A36

Contact Name

Mohamad Srouran Afadar

Exhibits

Medical Clothing And Services - Medical Shoes

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Arnous Square

Mobile

+963 – 933 - 211148

Tel. (with area code)

+963 – 11 - 4446363

E-mail

rimascompany1@gmail.com

Vision: global reach
Mission: Employ creativity to produce high quality local clothes and innovative designs. About
the company: Rimas was established in 2012 in Damascus / Syria.
It worked in the field of producing and marketing uniforms/medical-professional-service-school/.
Over the past years, it was able to have a long track record of customers inside and outside the
country by providing products that meet their needs with high-quality materials and a distinctive
design, combining accurate implementation and professional performance.
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Reslan Jawish

Stand No. A1

Contact Name

Reslan Jawish

Exhibits

Bages for (Conferences – Medical –Laboratory)

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Al Thaoura St - Alkhouja Building

Mobile

+963 – 933 - 242480

Tel.

+963 – 11 - 2314160

Fax

+963 – 11 - 2314160

E-mail

Jawish2013@gmail.com

Reslan jawish Company for Bags.
The company was founded in 1930. Specializing in the manufacture of bags and belts classified
from natural leather.
It continued its development until it reached as one of the industry›s leading companies in manufacturing conference and publicity bags also suitcases and school bags because of its excellence
and perfection of quality and accurate delivery of orders in the specified times.
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Stand No. C69

Razi Pharmaceutical Industry

Contact Name

Mr. Firas Azizi

Exhibits

Medical drugs

Country

Syria

City

Aleppo

Detailed Address

Al Mohafaza – Behind Polman Al Shahbaa Hotel

Mobile

+963 – 933 - 856668

E-mail

razilabs8@gmail.com

Al-Razi Pharmaceutical Industries was established in Syria in the city of Aleppo in 1987, located
in Aleppo - Mansoura.
The number of production departments in the company is currently six, distributed as follows:
Tablets section - Solutions section (syrups - suspensions - eye drops - nasal drops) - Capsule
section - Ointments section - Suppositories section - Ampoule section. In addition, there are warehouses and laboratories for drug control.
As all these departments are established and equipped with the latest equipment subject to the
rules
It is managed by highly qualified experts. Certificates granted to the company:
The company has obtained several certificates, namely: - GMP Good Manufacturing Certificate
ISO 45001: 2018 - ISO 14001: 2015 - ISO 9001: 2015
Al-Razi Pharmaceutical Industries is one of the leading companies in the manufacture and export
of human medicines, as it exports to several Arab countries. Al-Razi Company is working on
continuously developing human resources and production methods through research and development laboratories in which highly qualified specialists work.
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Oubari Pharma
Contact Name

Ph . Nadia Nahat

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Barazil St.

Mobile

+963 – 930 - 200818

Tel.

+963 – 11 - 3316341

Website

www.oubari.com

Stand No. D77
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Stand No. D11

Ministry of Health

Contact Name

Directorate of Planning and International Cooperation

Country

Syria

City

Damascus

E-mail

info@moh.gov.sy

Website

www.moh.gov.sy

The vision of the Ministry of Health:
Improving the physical, psychological and social health of the Syrian citizen through a fair and
effective integrated network that ensures access to better quality preventive and curative services,
and secures the health sector’s needs for safe and effective medicine, modern equipment and
supplies.
The Ministry of Health works within the framework of an integrated health system that guarantees
a better quality of life and a longer lifespan for each individual, improving health indicators
and achieving justice in the distribution of health services by providing national expertise and
competencies, enabling environment and necessary infrastructure, raising health awareness
among community members and providing the necessary data for decision makers.
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Millennium Technologies
Contact Name

Mr. Ziad El-Nweilati (Executive manager)

Exhibits

Posters - Equipment

Country

Syria

City

Damascus

P. O. Box

8099

Detailed Address

Bin Waleed Str. - Moutassem Avenue

Tel.

+963 – 11 - 2240519

Fax

+963 – 11 - 2237059

E-mail

info@mt-sy.net

Stand No. C60

Millennium Technologies, whose its headquarter is in Damascus capital of Syrian Arab Republic,
was established in 2001 as one of the companies providing lab & scientific research technology.
Since foundation, it is keen to transfer the latest of scientific research technologies developed by
world company to Syrian markets in order to be actual and life norm in Arab region. Also it is keen
to make available able and creative personnel for providing necessary and appropriate services to
invest such technologies optimally.
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Stand No. C64

Miamed for Pharmaceutical Industries

Contact Name

Mr. Hassan Saied

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Damascus Rural, Dimas area

Mobile

+963 – 969 - 333921

Tel.

+963 – 11 - 3940000

E-mail

marketing@miamed.sy

Website

www.miamed.sy

Miamed for Pharmaceutical Industries was launched in 2019 & had many advantages that made it
one of the first pharmaceutical companies in the region within a short period of time.
Our Vision: become leading & reliable company in pharmaceutical industries, especially sterile
Products, by applying GMP standards & working on manufacturing specific drugs that meet the
requirements of pharmaceutical market.
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Medicasyria
Contact Name

Dr. Khaled Kartabil

Country

Syria

City

Damascus

P. O. Box

12004

Detailed Address

Barack A – Next Civil Engineering

Mobile

+963 – 939 - 79810

Tel.

+963 – 11 - 2121212

Fax

+963 – 11 - 2126060

E-mail

medicasyria.sy@gmail.com

Website

www.medicasyria.com.sy

Stand No. D10

Medica Syria
A scientific institution that works to deliver the latest information in the world to the general
public as quickly as possible through its distinguished and identical publications to the international publications.
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Stand No. D12

MED POCKET

Contact Name

Mis. Asma Al Hawasli

Exhibits

Company Advertising Stands

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Italian - Behind the Directorate of Finance

Mobile

+963 – 965 - 777088

Tel.

+963 – 11 - 9662

E-mail

medpocket.sy@gmail.com

Website

www. medpocket.sy

The first pharmaceutical application that is concerned with the pharmaceutical issue in the Syrian
Arab Republic
The application is divided into two branches:
A pharmacist interface that provides the service of linking pharmacists with warehouses of medicines, supplies and medical materials.
The second interface is a personal medical portfolio for individuals, through which they can be
reminded of medication appointments with the periods and quantities entered by the patient.
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Maternity and Gynecology Hospital in Damascus
Contact Name

Dr. Dima Odwan

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Baramkeh – Add Elrahman Al Naser Street

Mobile

+963 – 933 - 593424

Tel.

+963 – 11 – 2213585 / 2236009 / 2230288

Fax

+963 – 11 - 2233159

E-mail

info@obs-edu.sy

Website

www.obs-edu.sy

Stand No. D21
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Stand No. B49

Martyr Bassel Al-Assad Heart Hospital

Contact Name

Anas Douro

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Dummar Housing Project – 9th Isle

Mobile

+963 – 932 - 499875

Tel.

+963 – 11 - 3121471

Fax

+963 – 11 - 3121477

E-mail

bhi-syr@net.sy

Website

www.bhisyria.sy
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Labsol Chemicals
Contact Name

Miss Pereen Salloum

Exhibits

Chemical Items

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Tejara - Adawai Highway

Mobile

+963 – 997 - 604519

Tel.

+963 – 11 - 4412490

Fax

+963 – 11 - 4412499

E-mail

gm@labsol-chemicals.com

Website

www.labsol-chemicals.com

Stand No. A33

Labsol Chemicals is specialized in Chemicals and the exclusive sales agent for scharlab Company
(Spanish company).
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Stand No. B46

Kaboul Establishment

Contact Name

Ahmad Ali Kaboul

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Dwelaa – Near Albara Mosque

Tel.

+963 – 11 - 4711161

Fax

+963 – 11 - 4712497
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Ibn Alhaytham Pharma Industries Co.
Contact Name

Bassel Shihabi

Exhibits

Medicine

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Arnous – Arnous Bridge – 12 Flour

Mobile

+963 – 933 - 434310

Tel.

+963 – 11 – 4461710 / 4422826

E-mail

bassel.shihabi@ibn-alhaytham.co

Website

www.ibn-alhaytham.com

Stand No. D76

Ibn-Alhaytham (HZM) Pharmaceutical Industries Ltd. was established in the Al-Mansoura area of
Aleppo, Syria in August 1994 as a Private Limited Company. It has since become one of the fastest growing finished formulation pharmaceutical manufacturing companies in Syria, providing an
innovative, high quality range of healthcare products.
The company began its activities in co-operation with two Italian pharmaceutical companies:
Benedetti and Ripari-Gero, but now manufactures many of its products independently.
The factory employs 200 onsite personnel, who undergo regular training sessions to keep them upto-date with the latest technological and production advances within the pharmaceutical industry.
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Stand No. B55

Hospicare Medical Clothing

Contact Name

AbdulMajeed Husni

Exhibits

Medical Clothing & Shoes

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Khaled Bin Waled Street

Mobile

+963 – 966 - 252500

Tel.

+963 – 11 - 2248406

Fax

+963 – 11 - 2236978

E-mail

majeed9662525@gmail.com

Website

www.hospi-care.com

Hospicare Company is specialized in manufacturing medical clothing (Lab Coats & Surgical
Scrubs).
We carefully select the best fabrics and offer a wide range of colors to provide the medical staff
with wide options,
in addition to a wide variety of modern and innovative designs to provide products with high
quality, comfort and elegance.
The company also provides multiple types of shoes for the medical staff.
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Hamwi Cafe
Contact Name

Mohammad Al Hafi

Exhibits

Serve Hot Drinks

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Daraa Autostrad Befor Sehnaia Bridge

Mobile

+963 – 991 - 666116

Tel.

+963 – 11 - 9344

E-mail

m.hafi@hamwi-int.com

Stand No. C25
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Gamma Care

Stand No. D71

Contact Name

Mr. Michiel Kasr Malli

Exhibits

Beurer Company Products

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Victoria – 4 Flour

Mobile

+963 – 995 - 222300

Tel.

+963 – 11 - 2270771

E-mail

michel1gammacare@2gmail.com

Gamma Care Medical Company was established in 2013.
Agent for Alpha -Beurer - ItSmart Best Care Companies.
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FMS
Contact Name
Exhibits

CEO: Dr. Nedal Daoud
Bana Sakr

Stand No. C57

C58

/ Administrative Manager :

Philips Roll Up

Country

Syria

City

Damascus

P. O. Box

36016

Detailed Address

Al Mazzeh – Western Villas – Chile

Mobile

+963 – 935 - 936237

Tel.

+963 – 11 - 6134242

Fax

+963 – 11 - 6134500

E-mail

bsakr@alfaisaliah-sy.com

FMS Medical System established at the end of 2010 , it is one of the leading suppliers for medical
systems equipment such as Patient Monitoring and cardiac care, Medical Imaging (MRI, X-RAY,
Ultrasound), Radiotherapy and Clinical Informatics as a representative & exclusive distributor of
Philips Healthcare products and Elekta Radiotherapy products in Syria. We at FMS feel responsibility to create and maintain high level of healthcare in our society by providing high quality
medical equipment with latest technologies from pioneer companies.
We also strive to keep all our clients satisfied and updated on any new features that might leverage
patient care quality and safety.
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Stand No. D18

Faculty of Pharmacy

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Almazza – str.17 April

Tel.

+963 – 11 - 2131871

Fax

+963 – 11 - 2119837

E-mail

facultypharm@gmail.com

Website

damascusuniversity.edu.sy/pharm

The Faculty of Pharmacy has been linked to the Faculty of Medicine since its establishment in the
year (1903) and became independent from the Faculty of Medicine with the issuance of Decree
No. (104) dated 12/22/1962.
Objectives of the Faculty of Pharmacy:
1- Qualifying pharmacists in all specialties and providing the necessary frameworks to cover the
needs of development plans to serve the community
2- To promote higher studies and cooperate with various institutions to find solutions to various
issues
3- Developing research and teaching methods, developing university scientific literature and laboratories for scientific research.
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Faculty of Medicine - Damascus University
Country

Syria

City

Damascus

Mobile

+963 – 933 - 868586

Tel.

+963 – 11 - 2123664

Fax

+963 – 11 - 2117404

Stand No. D19

Faculty of Medicine --- University of Damascus
Faculty of Medicine extends over a large area. The total area of the College of Medicine is
approximately 20,000 square meters. Faculty of Medicine consists of three buildings, which
are divided into sub-clinical sections of the college, some clinical departments and specialized
centers, and three halls on a good space.
Faculty of Medicine at Damascus University Aims:
To prepare a general practitioner who is highly competent, aware of the health needs of the
community, able to follow up on learning, and committed to the ethics of medicine, in order to
contribute to the provision of health, both preventive and therapeutic to all citizens.
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Stand No. D16

Contact Name
Exhibits
Country

Faculty of Mechanical and Electrical Engineering
Mrs. Rula Hafez Kayal- Miss Aisha Al-ali Al-jwar- Mr.
George Riashi

Department of Biomedical Engineering graduation projects
Syria

City

Damascus

P. O. Box

86

Detailed Address

Airport Road

Mobile

+963 – 966 - 940803

Tel.

+963 – 11 - 5423899

Fax

+963 – 11 - 5423296

E-mail

fmee-exp@damascusuniversity.edu.sy

Website

damascusuniversity.edu.sy/fmee

The Faculty of Mechanical and Electrical Engineering was established in 1963 as an Industrial
Higher Institute on the basis of Republican Decree No. 99 of 1963 and became the Faculty of
Mechanical and Electrical Engineering in 1972 on the basis of Legislative Decree No. 38 of 1972
and attached to the University of Damascus.
The Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the University of Damascus is one of the
educational and research institutions in the higher education sector. The Faculty has evolved and
jumped in quality over the past few years.
The Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the University of Damascus is one of
the most prestigious university colleges in Syria in terms of diversity, specialization, numbers
and quality of students. The College now has 9 scientific departments spread over 14 different
specialized divisions within the scientific departments. The College also has 18 postgraduate
programmes in various disciplines.
The scientific plan of the Faculty of Mechanical and Electrical Engineering aims to prepare
engineers in various fields of mechanical, electrical and electronic engineering, computers,
automation, medical engineering, textile industries and technology, nuclear engineering,
renewable energies and machinery and to qualify them with a high level of knowledge and skills
in parallel with global scientific and cultural development.
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Faculty of Dental Medicine – Damascus University

Stand No. D15

Contact Name

Prof. Dr. Khaldoun MhD Atef Darwich

Exhibits

Dentistry

Country

Syria

City

Damascus

P. O. Box

13203

Detailed Address

Mazza Autoustrad / Mezza Highway

Mobile

+963 – 966 - 195484

Tel.

+963 – 11 - 33926091

Fax

+963 – 11 - 3112124757

E-mail

dean.dent@damascusuniversity.edu.sy

Website

damascusuniversity.edu.sy/dent/index.php?lang=1

Faculty of dental medicine at Damascus University is one of the most important institutions that
provides dental and surgical treatments freely to the patients.
By the coordination between its ten specialties in order to improve the oral hygiene and awareness,
so through this process we can achieve the highest oral health possible.
Undergraduate Dental students in their clinical training provide dental health care to patients
under the supervision of Postgraduate students and by Professors instructions in all departments.
Oral and Maxillofacial Surgery Department provides a wide range of core specialty ranging from
wisdom tooth surgery to orthognathic surgery and the management of jaw cysts and tumors.
The department also provides subspecialty surgical services such as orofacial nerve repair, cleft
lip and palate surgery in addition of the dentofacial deformities operations. In addition of the
dental implantology programme. while the department of periodontology offers many therapeutic
services such as soft tissue augmentation and gingival recession treatment and esthetic surgical
correction around implants, on the other hand, the department of pediatric dentistry is where the
comprehensive oral health care for children from infancy through adolescence and patients with
special health care needs is provided, and under general anesthesia for uncooperative children.
Whereas the fixed and removable prosthodontics department provides oral rehabilitation with full
treatment plan by using detailed process.
The goal of the department of orthodontic is to treat orthodontic and dental misalignments
in children, adolescents and adults with special consultation hours for conditions of the
temporomandibular joint and craniofacial anomalies.
Oral medicine department specializes in diagnosing and treating oral lesions and ulcers beside
laser therapy. In oral pathology department that fosters dealing with biopsies in order to explain
histologically uncommon cases like dysplasia. Therefore, the operative dentistry specialize in
saving teeth with minimal invasive treatment.
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Stand No. C6

Eshhanli Shukran

Contact Name

Abeer -A- Hlbawi

Country

Syria

City

Damascus

P. O. Box

34040

Detailed Address

Salhiya opposite the old Officers Club

Mobile

+963 – 989 - 888455

Tel.

+963 – 11 - 2319222

E-mail

exem_roni.ramadan@eshhanli.com

Website

www.eshhanli.com

Eshhanli Shukran is a Mobile Phone Application that Provides all Shipping Services,
Transportation, Packaging and Logistical Transactions for Regular and Refrigerated goods
Inside and Outside the Syrian Arab Republic and Provides Services to Embassies, Consulates,
International Organizations and Oil Companies.
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Eng. Bassel Ebedo Establishment for Trading
& Contracting

Stand No. B54

Contact Name

Eng. BASSEL EBEDO

Exhibits

Medical Gas Solutions & Its Accessories – Oxygen Generators For Hospitals – Bed Head Units

Country

Syria

City

Aleppo

Detailed Address

Governorate - Cairo Street - next to the Bank of Syria and
Overseas - ground floor

Mobile

+963 – 944 - 250343

Tel.

+963 – 21 - 2644187

Fax

+963 – 21 - 2644187

E-mail

info@ebedo-est.com

Website

www.ebedo-est.com

Since its establishment in 2011, the Corporation has worked in the field of medical gas networks
and their accessories, and has been keen to keep abreast of the latest developments in the field of
medical gas networks
Hoping progress and success granted by GOD
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Ella Media

Stand No. A31

Contact Name

Mr. Louy Skiker

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Mazzeh Autostrad

Mobile

+963 – 991 - 515151

Tel.

+963 – 11 - 9070

Proceeding from our vision “A World of Creativity”, Ella Media L.L.C is committed to implementing the quality management system in all of its departments. It is also committed to implementing the legislative and legal requirements related to its field of work and is constantly striving
towards continuous development.
Our main focus is based on achieving these goals:
- Customer Satisfaction.
- Sequential improvement.
- Expansion and development of the company’s businesses.
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Diamond Pharma

Stand No. C70

Contact Name

Mrs. Jessica Hanna

Exhibits

Samples, Brochures, Roll ups, Flyers

Country

Syria

City

Damascus

P. O. Box

36538

Detailed Address

Al-Mazzeh Highway - opposite Al-Jalaa Sports City next to Al-Fadhel Remittance Company

Mobile

+963 – 955 - 384700

Tel.

+963 – 11 – 6129292

Fax

+963 – 11 - 6119998

E-mail

info@diamondpharma.com

Website

www.diamondpharma.com

Diamond Pharma is a leading pharmaceutical company in manufacturing, distributing and
marketing of high-quality pharmaceutical products with more than 100 pharmaceutical products
from different therapeutic categories including ophthalmic, cardiovascular, gastrointestinal and
dermatological, antidiabetic, antifungal, antidepressants, antihistamines, anesthetics, analgesics,
systemic corticosteroids and bone medications.
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Stand No. A37

Datamed

B42

Contact Name

Ahlam Khalil

Exhibits

Medical Equipment

Country

Syria

City

Damascus

Mobile

+963 – 930 - 012101

Tel.

+963 – 11 - 3327890

E-mail

info@datamed.sy

Website

www.datamed.sy

Datamed company was established in 2005 to be one of the leading companies in the field of
medical equipment
As it is:
the exclusive agent of Mindray global company its products related in life support devices (monitors
- defibrillators – ECG - anesthesia - ventilators - pumps) and operating devices (operating tables operating lights - endoscopic surgery) and Ultrasound and Digital Radiography devices.
the exclusive agent of PROHS its products related in sterilizer devices.
the exclusive agent of NEUSOFT its products related in CT – MRI.
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Damascus University
Contact Name

Public Relations

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Baramikah – Central Administration

Mobile

+963 – 933 - 726873

Tel.

+963 – 11 - 33923447

E-mail

president@damascusuniversity.edu.sy

Website

www.damascusuniversity.edu.sy

Stand No. D20

DU offers a wide range of undergraduates and postgraduate degrees to large student cohorts, and it
currently has 172,070 students in addition to 75,884 students in Open Learning System. DU has19
Faculties in Damascus distributed in four campuses and 17 faculties distributed in three branches
(Daraa, Sweda and Qunaitira)., 7 programs in Open Learning System., 3 programs for distinctive
students., 14 institutes including7 higher institutes, 9 teaching hospitals, 9 academic research centres,12 academic periodicals featuring different disciplines.
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Stand No. A30

Cham Wings Airlines

Contact Name

Ms. Zena Matar

Exhibits

Brochures

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Freezone - Albaramkeh

Mobile

+963 – 958 - 058880

Tel.

+963 – 11 - 9211

E-mail

zmatarchamwings.com

Website

www.chamwings.com

Cham Wings Airlines, the first Syrian private airline company was established at the end of 2007
with a national capital, as one of the commercial Shammout group companies. Its establishment
came as a result of the economic openness and the new laws came out at that time by the Syrian
government as an encouragement to the private sector to enter into the air transport field to meet
the growing necessities of the travel market.
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BOSCH + SOHN (boso)
Contact Name

Eng. Rami Jourieh

Exhibits

Medical Equipment

Country

Syria

City

Tartous

P. O. Box

14

Detailed Address

Hamida Al-Taher Street 27

Mobile

+963 – 933 - 584744

Tel.

+963 – 43 - 2234960

Fax

+963 – 43 - 2234961

E-mail

ramijourieh@outlook.com

Stand No. B44

Boso is the brand with which 96% of all German general practitioners, physicians and internists
work in practice.
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Stand No. B51

BioCham for Natural Extracts & Oils

Contact Name

Fadi Dahshan

Exhibits

Natural Extracts & Oils

Country

Syria

City

Damascus

P. O. Box

16431

Detailed Address

Lot 32, Alhussienih, Katana

Mobile

+963 – 955 - 231380

Tel.

+963 – 11 - 3346541

E-mail

info@biocham.com

Website

www. biocham.com

BioCham is famous for its production of essential oils and water extracts, in addition to coldpressed oils. All the company›s natural products are without chemical additives or preservatives.
BioCham is the only company in Syria that holds a certificate in organic farming and manufacturing,
where the most important products are organic Damask rose oil and organic Damascene rose
Hydrolat In addition to obtaining the Good Manufacturing Practice (GMP) for the company.
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Barakat Pharmaceutical Industries
Contact Name

Miss. Shaza Arab

Exhibits

Barakat Pharmaceutical Products

Country

Syria

City

Aleppo

Detailed Address

Aleppo – Baghdad station street

Mobile

+963 – 932 - 907487

Tel.

+963 – 21 - 2216465

Fax

+963 – 11 - 2233633

E-mail

shazaarab@hotmail.com

Website

www.barakat-pharma.com

Stand No. C65

Barakat Pharmaceutical Industry (BPI) was founded in 1972 in Aleppo, Syria. BPI is one of the
leading-well established and most inveterate Syrian private companies specializing in the production of human medicines, and could in no time be one of the leading Syrian pharmaceutical
companies.
Through years.
BARAKAT operates in total compliance with the GMP (Good Manufacturing Practice) norms
set by the WHO, These norms are controlled by and a superior hi-tech quality control lab divided
into three labs:
• Chemical Lab
• Physical Lab
• Microbiological Lab
Barakat›s quality principle is based on providing the best products through a strategy aimed at
products free of all kinds of errors or defects during the processes of manufacturing, packaging,
storing and distributing products. BPI has received international quality certificates, thanks to its
continuous efforts:
ISO 9001:2000
ISO14001:1996
Our values: • Learning • Social responsibility • Leadership • Respect for all
• Integrity
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Stand No. C63

Apricot (GE authorized distributor)

Contact Name

Mr. Shafik Jerbaka

Country

Syria

City

Damascus

P. O. Box

726

Detailed Address

Mazzeh Highway, Bemo Bldg 26

Mobile

+963 – 933 - 388498

Tel.

+963 – 11 - 6134556

Fax

+963 – 11 - 6134576

E-mail

hawazen.wassouf@apricot-ltd.com

Website

www.apricot-ltd.com

Apricot Company, The American GE authorized Agent, which is specialized in the installation and
maintenance of X-Ray devices, CT, Cath-lab, MRI, Nuclear Medicine devices, and Ultrasound.
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AlYanbou Company L.L.C / Bono

Stand No. B26

Contact Name

Rami Fidah

Exhibits

Biscuit

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Daraya - Al-Dahadeel Road - Al-Moamel Street

Mobile

+963 931 474211 / +963 932 219980

Tel.

+963 11 9994

E-mail

info@icemangroup.com

Website

webmail.voilahost.com

Al-Yanboua Company L.LC is a company specialized in the food industries (biscuits of all kinds
- ice cream and chocolate) established in 1994 and it is registered under Commercial Registration
No. 2377 and Industrial Register No. (65-74) and for more than 25 years of excellence and success, we have agents in all Syrian Arab governorates and Arab countries.
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Stand No. C56

Alsaeed & Kalaje

Contact Name

Mourhf Alsaeed

Exhibits

x-ray film-surgical suture- surgical mesh-bone wax-cutanplast-surgical gloves

Country

Syria

City

Damascus / Aleppo

Mobile

+963 – 947 – 445504 / +963 – 935 – 339072
+963 – 933 - 463966

Tel.
E-mail
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ALPHA – Aleppo Pharmaceutical Industries
Contact Name

Dr. Anas Al Asha

Exhibits

Human Medicines

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

Cornich Al tijara St.

Mobile

+963 – 991 - 666370

Tel.

+963 – 11 - 4464267

E-mail

alpharegionaloffice@gmail.com

Stand No. D7

ALPHA -Aleppo Pharmaceutical Industries Company was established in 1990 with the aim of
establishing a developed pharmaceutical industry in line with the current data and development.
The company is currently producing a lot of pharmaceutical items and the company is looking to
increase its types to cover some missing corners in the national pharmaceutical products.
Our goal was and will remain to secure the best and reliable medicine for the honorable citizen
with our absolute commitment to preserving the environment in line with locally applied legislation and keeping pace with international standards applied in this field and ensuring good working
conditions to ensure health and safety for all workers.
The company was a pioneer in obtaining the ISO 9001:2000 certificate, the ISO 9001:2004 environmental management system certificate, and the ISO Occupational Health and Safety OHSAS
18001:2007 certificate.
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Stand No. D74

D75

C67

C66

ALNAWRAS

Contact Name

Mr. Belal Shennar

Exhibits

Medical Equipment

Country

Syria

City

Damascus

Detailed Address

29Ayyar Street next to the Russian Cultural Center Al-Bitar Building

Tel.

+963 – 11 – 2331552 / 2331551

E-mail

info@alnawrasmed.com

Website

www.alnawrasmed.com

Al-Nawras for Medical Equipment Company was established in 1990.
And it began its work in the field of patient support, to achieve the best medical service, to support
the needs of customers in health care facilities for the governmental and private sectors, and to
provide them with modern medical technologies.
Our activities:
It includes a wide range of sections, including:
hospitals and medical mattresses, physical therapy and rehabilitation centers.
A factory for prosthetics and smart limbs, equipped with the best equipment, supervised by experienced specialists in this field.
- Home care includes equipment that provides services that provide the patient with comfort and
safety and help him to practice his daily life in a normal way, including: walkers, commode chairs
and wheelchairs that fit with all disabilities and sizes of patient.
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Al - Bairouni University Hospital
Contact Name

Dr. Ihab Alnoukari

Exhibits

Introductory Brochures About the Hospital

Country

Syria

City

Rural Damascus

Detailed Address

Harasta

Tel.

+963 – 11 - 5359799

Fax

+963 – 11 - 5359754

E-mail

buh@albairouni.net

Website

www.albairouni.net

Stand No. D23

Al-Bairouni University Hospital: is the main cancer center in Syria- affiliated to Ministry Higher
Education.
A- Providing diagnostic and treatnt care for cancer patients.
B- Providing diagnostic and therapeutic services related to the use of radioactive materials and
isotopes.
C- the hospital is a research center and providing training services in the field of oncology.
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Stand No. C62

Al Assad University Hospital

Contact Name

Mrs. Lydia Ebrahim

Country

Syria

City

Damascus

P. O. Box

10769

Detailed Address

17-Nissan Street – Damascus - Syria

Tel.

+963 – 11 - 2126500

Fax

+963 – 11 - 2125860

E-mail

info@auhd.edu.sy

Website

www.auhd.edu.sy

AL-ASSAD University Hospital in Damascus
It is a major teaching medical center and the first of its kind in Syria. It was opened by the great
leader Hafez Al-Assad on 14/3/1988
It is a referral center and provides state-of-the-art diagnosis and treatment services.
It aims to the following:
To qualify the students of faculty of medicine, postgraduate, the nursing & medical institutes to
ensure the best medical diagnostic& treatment care and to expand the boundaries of research in
cooperation with the Ministry of Higher education.
The hospital is distinguished with its building about approximately (77 000 square meters) and
equipped with up to date equipment. It has qualified & experienced
medical staff. It has /597/beds.
A new extension for the old building with 22700 –square meters has been recently executed.
It consists of 8 floors. It has new departments such as: research center - Op.E.T.positron Emission
Tomography- cardiac catheter department- PET CT-SPET CT- central sterilization unit- pathology
laboratory- Modern stem cells laboratory Ophthalmic surgery Division- ENT Division- Orthopedic Surgery Division.
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Stand No. A34

ADVANTAGE AUSTRIA

Contact Name

Mr. Herwig Neuper / Commercial Counsellor

Country

Austria / Amman

Detailed Address

Princess Basma Street 194

Mobile

+962 – 79 - 5532484

Tel.

+962 - 5938400

Fax

+962 – 6 - 5938401

E-mail

amman@advantageaustria.org

Website

www.advantageaustria.org/sy

ADVANTAGE AUSTRIA is the trade promotion organisation of the Austrian Federal Economic
Chamber.
ADVANTAGE AUSTRIA provides a broad range of intelligence and business development services for both Austrian companies and their international business partners.
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Exhibiting Companies List
in Alphabetical Order

Kaboul Establishment

B46

148

Martyr Bassel Al-Assad Heart Hospital

B49

146

Labsol Chemicals

Maternity and Gynecology Hospital in Damascus
MED POCKET
Medicasyria

Miamed for Pharmaceutical Industries
Millennium Technologies
Ministry of Health
Oubari Pharma

Razi Pharmaceutical Industry
Reslan Jawish
RIMAS

Royal for Medical Supply
Sami Medical

Sati Company & Co.

Sedanah Economic Group

SyriaLink Travel & Tourism
Syrian Natural Resources

Syrian Pharmacists Association

The Arabian Medical Company – THAMECO

Tillo&Partner AL-Sham CO. for Advanced Technologies
Tolido Group
TYNOR

Universal Pharmaceutical Industries - UNIPHARM
University Children's Hospital
University Moa’ssat Hospital
VART

Vita Pharmaceutical Industry
Wow Beauty Clinic

A33
D21
D12
D10
C64
C60
D11

D77
C69
A1

A36

147
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136

B52 - C59 135
D6

B43

134
133

C68 - D73 132
B2

131

D17

129

B53

127

B28 - A29 130
D9

B27

A35
D14
D22
D24
B47

D72
B3

128
126
125
124
123
122
121

120
119178
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Exhibiting Companies List
in Alphabetical Order

Company

Stand No.

Page

ADVANTAGE AUSTRIA

A34

175

AL-Bairouni University Hospital

D23

173

Al Assad University Hospital
ALNAWRAS

ALPHA – Aleppo Pharmaceutical Industries
ALSAEED & KALAJE

Alyanbou Company L.L.C / Bono

Apricot (GE authorized distributor)
Barakat Pharmaceutical Industries

BioCham for Natural Extracts & Oils
BOSCH & SOHN (boso)
Cham Wings Airlines
Damascus University
Datamed

Diamond Pharma
Ella Media

Eng. Bassel Ebedo Establishment For Trading &
Contracting

C62

174

D74 D75 172
C67 C66
D7

171

B26

169

C56
C63
C65
B51
B44

A30
D20

170
168
167
166
165
164
163

A37 - B42 162
C70

161

B54

159

A31

160

Eshhanli Shukran

C6

158

Faculty of Pharmacy

D18

156

Faculty of Dental Medicine – Damascus University
Faculty of Mechanical and Electrical Engineering
Faculty of Medicine - Damascus University
FMS

Gamma Care
Hamwi Cafe

Hospicare Medical Clothing

Ibn Alhaytham Pharma Industries Co.
179

D15
D16
D19

157
155
154

C57 - C58 153
D71

152

B55

150

C25
D76

151
149
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The Floor Plan of Hall 25
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Brand Name

in Alphabetical Order
Brand

Company Name

Netherlands

Stand No

Page

Elekta

FMS

C57 - C58

153

ENRAF-NONIUS B.V

ALNAWRAS

D75 - C76

172

B53

127

A37 - B42

162

B47

121

B53

127

Labsol Chemicals

A33

147

Telic

Kaboul Establishment

B46

148

Telstar Technologies

VART

B47

121

C57 - C58

153

Poland

EMTEL SLIWA SPOLKA
KOMANDYTOWA

Tillo & Partner AL-Sham CO. for
Advanced Technologies

PROHS

Datamed

Portugal
Spain

CMHLAB Group

VART

MEDICAL IBERICA S.A

Tillo & Partner AL-Sham CO. for
Advanced Technologies

Scharlab

Phillips

FMS

Sweden

Switzerland

LNI Swissgas SA

VART

B47

121

Precisa Gravimetrics AG

VART

B47

121

D74 - C66

172

USA

ALPS

ALNAWRAS

GE Healthcare

GE Healthcare, Accutron

C63

168

Humagen Disposable for ICSI

Millennium Technologies

C60

141

Origio Media for IVF

Millennium Technologies

C60

141

Sage Media for IVF

Millennium Technologies

C60

141

Wallace Needle and Catheter

Millennium Technologies

C60

141
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Brand Name

in Alphabetical Order
Brand
FL MEDICAL
Mascia Brunelli

Company Name

Stand No

Page

Tillo & Partner AL-Sham CO. for
Advanced Technologies

B53

127

C56

170

D-74 -D75
C67 - C66

172

B53

127

B54

159

B52 - C59

135

Alsaeed & Kalaje

MIR

ALNAWRAS

OPT SURGISYSTEMS SRL

Tillo & Partner AL-Sham CO. for
Advanced Technologies

PRES BlOCk
Quanta System

Eng Bassel Ebedo Establishment
For Trading & Contracting
Royal for Medical Supply

Soltec S.r.l.

VART

B47

121

STEELCO S.P.A

Tillo & Partner AL-Sham CO. for
Advanced Technologies

B53

127

B47

121

Steroglass s.r.l

VART

Korea

AMI

Royal for Medical Supply

B52 - C59

135

BIONICS

ALNAWRAS

172

BISTOS

ALNAWRAS

D-74 -D75
C67 - C66

GANA R&D

Royal for Medical Supply

MEDIANA

ALNAWRAS

VIVANTIS
Top Gloves

183

Malaysia

Tillo & Partner AL-Sham CO. for
Advanced Technologies
Kaboul Establishment

D-74 -D75
C67 - C66

172

B52 - C59

135

D74 - D75
C67 - C66

172

B53

127

B46

148
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Brand Name

in Alphabetical Order
Brand

Company Name

Stand No

Page

VERTMED GMBH

Tillo & Partner AL-Sham CO. for
Advanced Technologies

B53

127

Aarti Drugs Ltd

Sedanah economic Group

C68 - D73

132

Aarti Industries

Sedanah economic Group

C68 - D73

132

Anuh Pharma Ltd

Sedanah economic Group

C68 - D73

132

Covalent Laboratories Private
Limited

Sedanah economic Group

C68 - D73

132

Healthium

Alsaeed & Kalaje

C56

170

Metrochem API Pvt Ltd

Sedanah economic Group

C68 - D73

132

Morepen Laboratories Ltd

Sedanah economic Group

C68 - D73

132

B53

127

India

PHOENIX MEDICAL SYSTEMS Tillo & Partner AL-Sham CO. for
PVT LTD
Advanced Technologies
Rakshit Group

Sedanah economic Group

C68 - D73

132

Saraca Laboratories Limited

Sedanah economic Group

C68 - D73

132

Sigachi Industries Pvt. Ltd

Sedanah economic Group

C68 - D73

132

TYNOR ORTHOTICS PVT..
LTD

TYNOR ORTHOTICS

A35

125

UNISUR

Alsaeed & Kalaje

C56

170

Virchow Group

Sedanah economic Group

C68 - D73

132

Mediket

Kaboul Establishment

B46

148

BIOAIR

Tillo & Partner AL-Sham CO. for
Advanced Technologies

B53

127

B53

127

Tillo & Partner AL-Sham CO. for
Advanced Technologies

B53

127

CARDIOLINE S.P.A
EUROCLONE

Italy

Tillo & Partner AL-Sham CO. for
Advanced Technologies
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Brand Name

in Alphabetical Order
Brand

Company Name

Germany

Stand No

Page

BEHR Labor-Technik GmbH

VART

B47

121

BOSCH + SOHN GMBH U. CO.
KG

Ram Jourieh

B44

165

EMCLAB Instruments GmbH

VART

B47

121

Eppendorf Equipment

Millennium Technologies

C60

141

FSSB CHIRURGISCHE
NADELN GMBH

Tillo & Partner AL-Sham CO. for
Advanced Technologies

B53

127

VART

B47

121

Linn High Therm GmbH

VART

B47

121

MembraPure GmbH

VART

B47

121

METRAX GMBH

Tillo & Partner AL-Sham CO. for
Advanced Technologies

B53

127

VART

B47

121

MMM Medcentre Einrichtungen
GmbH

VART

B47

121

Pharma Test Apparatebau AG

VART

B47

121

Pharmag AG

VART

B47

121

primax

Alsaeed & Kalaje

C56

170

Retsch GmbH

VART

B47

121

Schuett Biotech GmbH

VART

B47

121

Systec GmbH

VART

B47

121

Tintometer GmbH

VART

B47

121

Topas GmbH

VART

B47

121

Lauda Dr. R. Wobser GmbH &
Co. KG

Microtrac Retsch GmbH
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Brand Name

in Alphabetical Order

Brand

Company Name

Stand No

Page

Livzon Pharmaceutical Group Inc

Sedanah economic Group

C68 - D73

132

MINDRAY

Datamed

A37 - B42

162

NEUSOFT

Datamed

A37 - B42

162

Sinochem

Sedanah economic Group

C68 - D73

132

Zhejiang Guobang Pharmaceutical Sedanah economic Group
Co., Ltd

C68 - D73

132

Zhejiang Tailin Scitech Co.,Ltd

VART

B47

121

Zhejiang Yili Capsule Co., Ltd

Sedanah economic Group

C68 - D73

132

GMS

Kaboul Establishment

B46

148

Sonoscape ultrasound

Millennium Technologies

C60

141

B47

121

Data Apex

Czech Republic

VART

Denmark

K-System Equipment

Millennium Technologies

C60

141

OXYMAT A/S

Eng Bassel Ebedo Establishment
For Trading & Contracting

B54

159

Tillo & Partner AL-Sham CO. for
Advanced Technologies

B53

127

Kaboul Establishment

B46

148

Eng Bassel Ebedo Establishment
For Trading & Contracting

B54

159

A. Krüss Optronic GmbH

VART

B47

121

Accutron

GE Healthcare, Accutron

C63

168

VITREX MEDICAL A/S

Q medical
TECHNOLOGIE MEDICALE

Egypt

France

Germany
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Brand Name

in Alphabetical Order

Brand

Company Name

Austria

Stand No

Page

Genericion Pharma Gasellschaft
m.b.h

ADVANTAGE AUSTRIA

A34

175

Inosolve Consulting Service &
Engineering GesmbH

ADVANTAGE AUSTRIA

A34

175

Lugitsch-Strasser GmbH

ADVANTAGE AUSTRIA

A34

175

M bioserviceS GmbH

ADVANTAGE AUSTRIA

A34

175

Med-El Elektromedizinische
Geräte GmbH

ADVANTAGE AUSTRIA

A34

175

Saphenus Medical Technology
GmbH

ADVANTAGE AUSTRIA

A34

175

SOLAR

Royal for Medical Supply

B52 - C59

135

Chifeng Arker Pharmaceutical
Technology Co., Ltd

Sedanah economic Group

C68 - D73

132

CHISON

ALNAWRAS

172

GUANGDONG BIOLIGHT
MEDITECH CO LTD

Tillo & Partner AL-Sham CO. for
Advanced Technologies

D-74 D75 - C67
C66
B53

127

Sedanah economic Group

C68 - D73

132

Hubei Hongyuan Pharmaceutical
technology Co.,Ltd

Sedanah economic Group

C68 - D73

132

I- MEDICAL

ALNAWRAS

172

Key Laser

Royal for Medical Supply

D-74 -D75
C-67 -C66

Hebei Jiheng (Group)
Pharmaceutical Co.,Ltd
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Brand Name Details in Country
Origins Alphabetically

No.

Country

Total

2

Belarus

1

4

Czech Republic

6

Egypt

1
3

5
7

Austria

6

China

16

Denmark

3

France

1
1
1

8

Germany

22

10

Italy

12

9

India

11

Jordan

13

Malaysia

12

15
1

Korea

5

14

Netherlands

2

16

Portugal

18

Sweden

15
17
19
20

Poland
Spain

Switzerland
USA

2
1
1
5
1
2
6
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Sunday 05/06/2022

Thirteenth
Session

Role of Medical Laboratory in the
Management of Diseases (Diagnosis,
Treatment & Prognosis)

Chair Person Dr. Alia al Assad

Dr.Adnan Al Khatib

Topic Time

Lecture

19:30 – 19:50

Liquid Biopsy

19:50 – 20:10

Sequencing ,Recent laboratory
applications

20:10 – 20:30

19:30 - 21:00
Dr. Rabia Al Nahhas

Speaker

Applications of liquid biopsy in the
detection of PD-L1 and free EBV DNA
of Syrian patients of Hodgkin or Burkitt
lymphoma

Dr. Ghassan
Shannan
Dr. Mazen Kanj
Dr.Rana Habeeb

20:30 – 20:50

Modern Methods for Rapid Detection of
Dr. Nawal Daoud
Antibiotic Bacterial Resistance

20:50 – 21:00

Q&A

21:00 - 21:30

Coffee Break
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Sunday 05/06/2022

Twelfth
Session

Advances in Pharmaceutical
Sciences
& Novel Specialties

Chair Person Dr. Lama Yousef

Dr. Issam Hassan Agha

17:30 – 19:00
Dr. Lina Soubh

Topic Time

Lecture

17:30 – 17:45

Pharmacognosy in The 21st Century

Dr.Mays Khazem

17:45 – 18:00

Computer Aided Drug Design and
Discovery

Dr. Huda Mando

18:00 – 18:15
18:15 – 18:30
18:30 – 18:45

Speaker

Targeted Therapy of The Central Nervous
Dr.Amal Yousfan
SystemVia Nanotechnology
Applying Pharmacogenetics Testing of
Personalization of Warfarin Therapy
The National Pharmacovigilance
Database: Highlighting Adverse Drug
Reactions Associated with Medication
Errors

18:45 – 19:00

Q&A

19:00 – 19:30

Break

Dr.Weaam Deeban
Dr.Linda Hsien
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Saturday 04/06/2022

Eleventh
Session

Updates in Pulmonary diseases

Chair Person Dr. George Assafin

Dr. Maan Saleh Dr. Hussam Al Bardan

Topic Time

Lecture

20:45 – 21:00

Management For Recurrent Benign
Pleural Effusions

Speaker

21:00 – 21:15

Therapeutic Techniques for the Tracheal
Stenosis

21:15 – 21:30

Persistently Uncontrolled Asthma

21:30 – 21:45

Important Trends on Understanding the
Community Acquired Pneumonia

21:45 – 22:00

Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis in
Adults

22:00 – 22:10

Q&A

22:10 - 22:30

Coffee Break
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20:45 – 22:10

Dr. Nizar Abbas
Dr.Bassam Darwish
Dr.Lubna Hwejeh
Dr.Mazen
Qusaibaty
Dr.Wafaa Saleh
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Saturday 04/06/2022

Tenth
Session
Chair Person

What’s New in Cosmetic Dermatology

19:00 - 20:25

Dr. Mhd.Haitham Al Husseini Dr. kinda Al Shawa
Dr. Bashir Alsabbagh

Topic Time

Lecture

Speaker

19:00 – 19:15

Hair Remove Effective Therapeutic

19:15 – 19:30

LASER: Summaries and Updates

19:30 – 19:45

Cortical Development Malformation

Dr.Faten Mahmoud
Ali

19:45 – 20:00

Botulinum Toxin in Dermatology

Dr.Wahiba Suliman

20:00 – 20:15

Filler Material

Dr. Mhd. Haitham
Al Husseini
Dr.Ibrahim Abou
Zakhem

Dr. Anwar Dahdal

20:15 – 20:25

Q&A

20:25 - 20:45

Coffee Break
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Saturday 04/06/2022

Ninth
Session

Biomedical Engineering Contribution in
Healthcare Development

17:00 – 18:30

Chair Person Dr. Mhd. Firas Al Hinnawi Dr. Moustafa Al mawaldi Dr. Yossef Sarraj

Topic Time

Lecture

Speaker

17:00 – 17:15

Research trends in the Biomedical
Engineering Department

Dr.Rasha Massoud

17:15 – 17:30

The Role of the Ministry of Health in
Upgrading Medical Equipment

17:30 – 17:45

Prosthetics and orthoses ...Reality and
prospects

17:45 – 18:00
18:00 – 18:10

Eng. Mohammed
Shammout
Eng.Ali
Mohammad
Khansa

3D Printing Lab in Manufacturing Upper Eng. Nisreen
Limb Prosthetics
Almadi
Medical Oxygen Advantages &
Specification

Dr. Abd Alfattah
Naami

18:10 – 18:30

Q&A

18:30 – 19:00

Coffee Break Sponsored by Syrian Natural Resources - SNR
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Friday 03/06/2022

Eighth
Session

Medical Imaging in 2022

Chair Person Dr. Adel Al Channan

Dr. Amer Jamil

20:45 – 22:10
Dr. Yasser safi Ali

Topic Time

Lecture

Speaker

20:45 – 21:00

Imaging of IgG4 related diseases

21:00 – 21:15

Imaging of Cerebral Venous Thrombosis

Dr.Mazen Dughly

21:15 – 21:30

Radiologic Studying & Radiologic
Findings in Parathyroids

Dr.Khaled Nasser
Khattab

21:30 – 21:45

Failed Back Surgery Syndrome (FBSS)

21:45 – 22:00

Cortical Development Malformation

22:00 – 22:10

Q&A

22:10 – 22:30

Coffee Break

Dr. Abdalla
Hatahet

Dr.Tamim
Alchanan

Dr. Zaher Al Halabi
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Friday 03/06/2022

Seventh
Session

Feto-Maternal Medicine

Chair Person Dr. Salwa Abdallah

19:00 – 20:25

Dr. Salah Chikha Dr. muataz Al-Laham

Topic Time

Lecture

Speaker

19:00 – 19:15

Ismucele

Dr.Faisal Alomar

19:15 – 19:30

B- Lynch

Dr.Ali H. Mohsen

19:30 – 19:45

Laparoscopic cervical cerclage

19:45 – 20:00

Down Syndrome Ultrasound

20:00 – 20:15

The Ultrasound Evaluation of Edward
Syndrome

20:15 – 20:25

Q&A

20:25 – 20:45

Coffee Break
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Dr. Sindibad
Nizami
Dr.Abeer
Almobayed

Dr.Rafaeel Attallah
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Friday 03/06/2022

Sixth
Session

Infertility and Laparoscopic
surgery

Chair Person Dr. Wail Halaki

Dr. Khalil Khalil

Topic Time

Lecture

17:00 – 17:15

Updates on PCOS Management

17:15 – 17:30

Updates on IUI

17:30 – 17:45

Laparoscopy During Pregnancy

17:45 – 18:00

Laparoscopic surgery and Infertility

18:00 – 18:15

Laparoscopic management of adnexal
mass

18:30 – 18:30
18:30- 19:00

17:00 - 18:30
Dr. Kanaan Al Sakka

Speaker
Dr. Marwan
Alhalabi

Dr. Haytham
Molhem

Dr. Ahmad Al
Khalid
Dr. Youshae
Ghanim

Dr.Kamal kanbar

Q&A
Coffee Break Sponserd by

Datamed - Mindray
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Thursday 02/06/2022

Fifth
Session
Chair Person

A New Perspective at Breast
Cancer Management

Dr. Abd Alghani Shalabi Dr. Husain Haidar Dr.Youssef Dalla

Topic Time

Lecture

20:45 – 21:00

Metastasis hepatic and breast cancer

21:00 – 21:15

Evaluation of Surgical Margins after
Neoadjuvant Chemotherapy

21:15 – 21:30
21:30 – 21:45
21:45 – 22:00

Speaker
Dr.Mouhammad
AL_Ahmad
Dr.Alaa Al Dirani

The Role of Neoadjuvant Therapy of
Breast Cancer

Dr.Nisreen Khazem

New Trends in Breast Cancer Surgery

Dr. Husain Haidar

New Horizons in The Treatment of Breast
Dr. Nawrass Jaafar
Cancer HR (+) & Her2 (-)

22:00 - 22:10

Q&A

22:10 – 22:30

Coffee Break
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Thursday 02/06/2022

Eso – Gastric Junction Diseases Update

18:45 - 20:15

Topic Time

Lecture

Speaker

18:45 – 19:00

Barrett’s Esophagus : (An Update)

Dr.Raed Abouharb

19:00 – 19:15

Best Practices for Prescribing PPIs Update

Dr.Ahmad Wassouf

Forth
Session
Chair Person

19:15 – 19:30
19:30 – 19:45
19:45 – 20:00

Dr. Hassan Ghazzi
Dr. Ahmad Abbas

Dr. Mansour Nasser Aldine

Extra Esophageal Manifestations of
GERD
Management of Refractory Benign
Esophageal Strictures

Endoscopic Management for Dysphagia
after Anti-Reflux Surgery.

20:00 – 20:15

Q&A

20:15 – 20:45

Coffee Break

Dr.Zoubaida
Abdullah

Dr. Hussam Al
Deen Al Shiekh
Dr.Fayez Sandouk
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Thursday 02/06/2022

Third
Session
Chair Person

Topic Time

Disorders of Iodine

17:00 – 18:15

Dr. Reem Murad Dr. Hana alghanem
Dr.Assad Ibrahim Dr. Rajab maksoud

Lecture

Speaker

17:00 – 17:15 Health Consequences of Iodine Deficiency Dr. Amal Harfoosh
17:15 – 17:30

Iodine & Pregnancy

17:30 – 17:45

Iodine Deficiency in Neonates

17:45 – 18:00

Salt Sources & Salt Iodine

18:00 – 18:15

Q&A

18:15- 18:45

Coffee Break
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Dr. Younes Kabalan
Dr. Assad Ibrahim
Dr. Mudar Khlaf
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Wednesday 01/06/2022

Second
Session

Surgical Revascularization
for Patients with CAD

Chair Person Dr.Husam Shibli

Dr. Mhd Yassin Bani Marjeh

Topic Time

Lecture

20:30 – 20:50

Latest Guidelines for Treatment of ACS
with ST Elevation

20:50 – 21:10
21:10 – 21:30
21:30 – 21:50

20:30 - 22:00
Dr. Jamal Najjar

Speaker
Dr. Housam keder

Latest Guidelines for Treatment of ACS
without ST Elevation

Dr. Elias Barakat

Surgical Revascularization for Patients
with CAD

Dr. Ragheb
soleman

Latest Guidelines for Treatment of
Chronic Coronary Syndrome

21:50 – 22:00

Q&A

22:00 - 22:30

Coffee Break

Dr. Ahmad Rasheed
Al Saadi
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Wednesday 01/06/2022

First
Session

ENT - Head & Neck diseases

18:30 – 20:00

Chair Person Dr. Moh. Nobough ALAWA Dr.Karim Chahine Dr. Abdo Ayrout

Topic Time

Lecture

Speaker

18:30 – 18:45

Tumors of nose and paranasal sinuses

Dr.Isam Alamine

18:45 – 19:00

Cochlear implantation : predictors of
success

19:00 – 19:15

Parotid tumors Diagnosis and
Management

Dr.Abdulrahman
Awad

19:15 – 19:30

Hearing loss associated with covid19-

Dr.Hussam Hadid

19:30 – 19:45

Invasive Fungal Sinusitis

19:45 – 20:00

Q&A

20:00 – 20:30

Coffee Break
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Dr. Abdulmajeed
Yousfan

Dr. Fadi Ghazi
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Exhibitor-Visitor Available Facilities
Conference Hall:

There will be special Hall for hosting the conference taking place during the show (Hall
25).

Visitor Registration Office:

Visitors are requested to register when they come to the exhibition and conference to
complete the full registration card. Registration cards can be obtained at the main
entrance (from the visitor registration desk).

Information Desk:

Provides visitors with all the information about the conference, exhibitors and exhibition

VIP lounge:

A modern and elegantly equipped hall has been allocated to receive VIP visitors with a
team specialized in public relations.

Broadcasting:

There will be direct welcome words announcing the arrival of the offcial guests
and VIP visitors.

Catering Facilities:

Snack, fast food, refershments are served at the cafeteria during the exhibitions hours.

Mosque:

Available during the exhibition hours (Hall 25).
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Exhibitor-Visitor Available Facilities
Transportations:

Daily free shuttle-bus services for doctors exhibitors and visitors in front of
Al-Assad University Hospital / Al-Mouwasat University Hospital /
The National Museum / Bab Touma Square
Every hour throughout the exhibition and Conference.

Parking:

located near the main entrance and divided into: Doctors exhibitiors’ area & visitors area

Emergency Exits:

It is clearly indicated in all closed and open areas.
Fire extinguishers are strategically distributed throughout the fairgrounds.

Note:

1 - Despite the serious efforts shed whil preparing the official catalogue, the organizer is
irresponsible for any data presented on behalf of any exhibitos.
2- Distrbututoin of any promotional materials or realeases is restricted to exhibitors only
and at their own stalls.
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Event Id
Exhibition Name

: Syrian Medicare 2022
The 17th Int’l Medical Exhibition & Conference

Date

: 01-05 June 2022

Place

: Fairground , Airport Road, Damascus, Syria

Official Inauguration

: Wednesday, 1st June 2022 05:00 p. m.

Visiting Hours

: Daily
From 04:30 p.m. to 10:30 p.m.

(official invitations only)

(Trad & Medical Professionals Only)

Children under 18 and families are not allowed

Exhibitors Entering

: Daily From 04:00 p.m.

Session

Once a Year

Government Partronage

: The Syrian Ministry of Health

In Cooperation with

: Damascus University

The Organizers

www. syrianmedicare.com
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In cooperation

Supporting Parties

Faculty of Mechanical and
Electrical Engineering

Syrian Pharmacists
Syndicate

• Al-Bairouni University Hospital
• Al-Bassel Hospital-Heart Surgery Center
• University Hospital Obstetrics
• Assad University Hospital

Media Partner
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Faculty of Pharmacy

Faculty of Medicine

• Al Mouwasat University Hospital
• Children University Hospital
• Damascus Medical Association
• Faculty of Dentistry-Damas

Official Carrier

