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  المؤهالت العلمية

   

  PH.D  شهادة الدكتوراة  :  المؤهـل العـــلمي

  التعويضات السنية المتحركة  :  االختصاص العـــام

  الكاملة والجزئية والتعويضات الوجهية الفكية  التعويضات السنية المتحركة  :  االختصاص الدقيق

الجامعة المانحة 
  للشهادة

:   

 جامعة كييف الطبية الحكومية (اوكرانيا)  

من الكلية الملكية (كلية الملكة  2006ثم تعميق اختصاص وبحث علمي عام 
 (بريطانيا)  جامعة لندن   -ماري للطب وطب األسنان)  

جامعة لندن  -أستاذ زائرللكلية الملكية (كلية الملكة ماري للطب وطب األسنان)
  (بريطانيا)

  بريطانيا  اوكرانيا +  :  البلد التي تخرج منها

تاريخ الحصول على 
  الشهادة

:  1993  

  2005 /14/2منذ   أستاذ  :  المرتبة العلمية

 

 المقررات التدريسية     

   
     

          1-تقنيات ما قبل سريرية –مقرر التعويضات المتحركة الجزئية- ) Removable Partial 
Dentureلطالب السنة الثالثة بجزأيه النظري بواقع ساعتين أسبوعيا , والعملي بواقع أربع ساعات (   

    
         ) مقرر التعويضات المتحركة الكاملةComplete Denture(   لطالب    -2-تقنيات ما قبل سريرية

 ساعتين أسبوعيا , والعملي بواقع أربع ساعات  بجزأيه النظري بواقع -  السنة الثالثة  

    
         بجزأيه   -الفصل األول -    لطالب السنة الرابعة  -1-مقرر التعويضات المتحركة الجزئية سريري

 النظري بواقع ساعة واحدة أسبوعيا, والعملي بواقع ساعتين لكل فئة  

    
         بجزأيه    -الفصل الثاني-    لطالب السنة الرابعة  -2-مقرر التعويضات المتحركة الكاملة سريري

 النظري بواقع ساعة واحدة أسبوعيا, والعملي بواقع ساعتين لكل فئة  

    
          يضاف الى ذلك االشراف على مجموعة كبيرة من رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعة دمشق

ساتذة في جامعات القطر العربي حيث تم بنجاح الدفاع عن خمسة رسائل دكتوراة صار أصحابها أ
السوري والقطر اليمني الشقيق وكذلك بلغ عدد رسائل الماجستير المدافع عنها خمس عشرة رسالة وما 

 زال تحت االشراف طالب دكتوراة واحد وستة طالب ماجستير  
   



  المناصب العلمية و اإلدارية:      

   
 جامعة دمشق -2003 – 2001رئيس قسم التعويضات المتحركة عام  -  

 جامعة دمشق -2009 – 2007رئيس قسم التعويضات المتحركة عام  -  

 2011نائب عميد كلية طب األسنان للشؤون االدارية والطلبة في الجامعة السورية الخاصة عام   -
 وحتى تاريخه.  

   

  الكتب المؤلفة و األبحاث المنشورة      

   
         في جامعة دمشق هي:  تدرس لطالب السنتين الثالثة والرابعة ثالث مؤلفات ( كتب ) مطبوعة   

لطالب السنة   يدرس  .Removable Partial Denture  كتاب التعويضات المتحركة الجزئية      . 1
 م.1999الثالثة منذ عام   

لطالب السنة الرابعة الفصل األول   )Complete Denture كتاب التعويضات المتحركة الكاملة      . 2
 2005يدرس منذ العام   

لطالب السنة الرابعة الفصل   كتاب التعويضات المتحركة الكاملة والتعويضات الوجهية الفكية )      . 3
 2005الثاني يدرس منذ العام   

    
         سبعة أبحاث علمية محكمة ومنشورة هي:  :علمية المحكمةالمنشورات واألبحاث ال   

 تأثير التبطين الطري في الفعالية الماضغة لألجهزة السنية الكاملة .      . 1  

دراسة التأثير المقارن لنظامي التثبيت بالضمات أو االحاطة بجسم الجهاز المتحرك على األنسجة       . 2
 لفك .الداعمة لألسنان المفردة المتبقية على ا  

 دراسة التأثير المقارن للضمات على األنسجة الداعمة لألسنان الطبيعية.      . 3  

دراسة تأثير المادة الطابعة على دقة انطباق الجهاز المتحرك على القاعدة العظمية الفكية الحاملة له       . 4
.   

 نظم تثبيت مختلفةدراسة تأثير الجهاز المتحرك على الغشاء المخاطي الفموي عند استخدام       . 5  

 تحسين فعالية السدادات باستخدام التبطين الطري      . 6  

على   PDGF  لالنسان   التجدد العظمي الموجه: تأثير عامل النمو المستخلص من الصفيحات الدموية      . 7
 الكلية الملكية) –االنقسام التكاثري للخاليا العظمية .( أنجزته في لندن   

 اضافة الى عدد كبير من المقاالت العلمية في مجلة طب الفم السورية  
   

  المشاركات في المؤتمرات      

   
          كل المؤتمرات العلمية الداخلية والدولية التي أقامتها نقابة أطباء األسنان في سورية محاضرا أو رئيسا

 للجلسات  

         التي أقامتها فروع نقابة أطباء األسنان في محافظات   لميةكذلك محاضرا في العديد من األيام الع
 القطر  

         ومشاركا في ندوتين علميتين لجمعية زرع األسنان البريطانية في لندن   
   



 

   

  اللغات      

   
         االنكليزية قراءة وكتابة ومحادثة   

         الروسية قراءة وكتابة ومحادثة   

         وهي اللغة األمقراءة وكتابة ومحادثة  العربية  


