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 السيرة الذاتية للدكتور:بسام سلمان

 الكلية: طب األسنان
 القسم: طب أسنان االطفال

 شخصية:المعطيات ال -1
 ام االسم: بس

 األب: أحمد

 
 الكنية : سلمان
 األم: وجيهة

 
 27/12/1965والعام ( : قنيطرة   رمكان وتاريخ الوالدة )اليوم والشه

 168لعمارة خـا-محل ورقم القيد :جبلة
 متزوج .الحالة االجتماعية: 

ـــة  ـــ  المد ريـــة  نـــوم ومكـــان زمـــل الزوجة:مومف
 إجازة    االقتصاد –العامة لحوض الساحل 

 ة: م/س    الجنسي
 /5زدد األوالد:/

 

 
 
 

 

 

 

   

  العمارة  – جبلة –العنوان : الالذقية  -2
 8825165هاتف المنزل:

  0933763523موبا ل 

 
   8836523هاتف العمل: 

 اريخ الحصول زلى شهادة الدكتوراه، واسم البلد والجامعة:ت -3
   1995 - روسيا االتحادية – الطبية للعلوم كاديمية  ولفوغراد أ
 طفالاألاالختصاص الدقيق: طب أسنان -4
 ، ومكان الحصول زليها:اتوراه وتواريخهالشهادات السابقة للدك -5

 .1988جامعة تشرين  – وجراحتها إجازة دكتور    طب األسنان
 1992الطبية للعلوم أكاديمية  ولفوغراد  –اختصاص    طب أسنان األطفال دبلوم دراسات زليا و 

 والسنة(: رالتعيين    الجامعة )اليوم والشه تاريخ -6
  30/7/1989وميفة معيد    الجامعة 

 ل/373رقم القرار القاض  بالتعيين:/

 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

 جامعة تشرين
 الالذقية

SYRIAN ARAB REPUBLIC 
Ministry Of Higher Education 
Tishreen University 
Lattakia 
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 م  2006حتى زام   1996مدرس    كلية طب األسنان من زام 
 
 والسنة(: رلتعاقب الوميف  األكاديم )اليوم والشها -7

 30/7/1989معيد:
  1/9/2007 أستاذ مسازد:

 يد كلية طب األسنان بجامعة الشام الخاصةزم

   
 14/11/1996مدرس:

 

 لمهام اإلدارية والعلمية السابقة والحالية, وتواريخها:ا -8
 14/11/96ل بتاريخ/819متمرن  رقم القرار  مدرس متفرغ -
 2019وحتى زام  25/9/997م ص تاريخ /326طب أسنان األطفال بالقرار رقم  رئيس قسم  -

 وحتى تاريخه 2020األسنان بجامعة الشام الخاصة من شهر شباط زميد كلية طب  -

  2019حتى  2017للدراسات واألبحاث العلمية من زام زضو هيئة تحرير مجلة  جامعة تشرين  -
 كر التاريخ.المؤهل الجامع , مع ذ الت  تدرس بها للحصول زلى ةالكلية والجامع -9
 . 1988- 1983جامعة تشرين   –كلية طب االسنان  
 

 , ودرجة اإلتقان:ةاللغات األجنبي -10
 جيد.–اللغة االنكليزية 
 جيد جدًا.–اللغة الروسية 

 لخبرة    مجال استعمال الحاسوب , ودرجة اإلتقان والدورات الت  اتبعها    هذا المجال:ا -11
 درجة االتقان جيد. -  ICDLشهادة 

 
 جيدة              ص:جال اإلحصاء, بما يخدم االختصامالخبرة     -12
 
 لمؤلفات والترجمات والمقاالت واألبحاث العلمية المحكمة الت  تم نشرها:ا -13
لة (  بعنوان طب أسنان األطفال من الطفو  pediatric dentistryكتاب مرجع  مترجم إلى اللغة العربية )  -

ن بعنـوان )دراسـة وبائيـة زـن حث زلمـ  محكـم ومنشـور  ـ  مجلـة جامعـة تشـريب -حتى البلوغ تأليف بينكهام
 نخر األسنان زند اليا عين    الساحل السوري (  

بحث زلم  محكم ومنشور    مجلة جامعة تشرين بعنوان " دراسة انتشار األضطرابات السنية التطورية  ـ   -
 العدد والحجم والشكل زند أطفال مد نة الالذقية " 

 
 المحاضرات العامة والندوات: -14
  دورات التدريب المستمر    الجامعة مشاركة     -
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التــ  شــهدتها كليــة طــب والمــؤتمرات وبعــدد مــن المحاضــرات العلميــة مشــاركة  ــ  النــدوات واللقــاءات العلميــة   -
 وحتى تاريخه . 1996األسنان ونقابة أطباء االسنان خالل الفترة الواقعة بين زام 

 
 ها: الخبرات التدريسية والمقررات الت  أقوم بتدريس -15
 كلية طب األسنان    جامعة تشرين .   –السنة الرابعة  –مقرر طب أسنان األطفال  -
 .كلية طب األسنان    جامعة تشرين – السنة الخامسة –مقرر طب أسنان األطفال  -

  جامعة تشرين طب األسنانكلية  –السنة الرابعة  –مقرر طب الطوارىء وذوي االحتياجات الخاصة  -

 جامعة تشرين .  –سنة اولى  –ص لطالب الدراسات العليا مقرر مادة االختصا -

 جامعة تشرين .  –سنة ثانية  –مقرر مادة االختصاص لطالب الدراسات العليا  -

 جامعة تشرين . –سنة ثانية  –مقرر طب الفم الوقائ  لطالب الدراسات العليا  -

 مقرر طب الفم الوقائ  لطالب السنة الثانية    جامعة الشام الخاصة .  -

 امعة الشام الخاصة .ج  -مقرر األشعة لطالب السنة الثانية    كلية طب األسنان  -

 امعة الشام الخاصة . ج  -مقرر طب أسنان األطفال لطالب السنة الثالثة    كلية طب األسنان  -
 ال  وجد .                 كعضو بها:  اللجان المهنية الت  شارك -16
 .  وجدال                     المهام العلمية والبحثية والزيارات:  -17
 :  ( ه دكتورا -ماجستير ) اإلشراف زلى الرسائل العلمية -18
" دراســـة انتشـــار  بعنـــوان 2012/  2011اســـتاذ مشـــرف زلـــى رســـالة الماجســـتير للـــدكتورة كنـــده ســـلطان لعـــام  -

 سنة    مد نة الالذقية "  15 – 13نخر السن  وااللتهاب اللثوي زند األطفال بعمر ال

بعنـوان " دراسـة انتشـار نخـور  2013/2014استاذ مشرف زلى رسالة الماجستير للـدكتورة حـال قيطـازو زـام  -
 سنوات    مد نة الالذقية . 5 – 3الطفولة المبكرة زند األطفال بعمر 

بعنــوان " دراسـة مقارنــة للحالــة  2015/2016لماجســتير للــدكتورة رونـزا أزر  زــام اسـتاذ مشــرف زلــى رسـالة ا -
 الصحية الفموية زند األطفال المصابين بأمراض قلبية    مد نة الالذقية " . 

بعنــوان " دراســة انتشــار  2017/2018اســتاذ مشــرف زلــى رســالة الماجســتير للــدكتور ابــرا يم نصــر   زــام  -
  سنة    مد نة الالذقية .15 –13العددية والحجمية والشكلية    زمراالضطرابات التطورية 

 
    المؤتمرات والندوات العلمية الت  شارك بها: -19
مشــاركة  ــ  النــدوات واللقــاءات العلميــة والمــؤتمرات وبعــدد مــن المحاضــرات العلميــة التــ  شــهدتها كليــة طــب  -

 وحتى تاريخه . 1996بين زام  األسنان ونقابة أطباء االسنان خالل الفترة الواقعة

  2018الشام الخاصة زام    المؤتمر الطب  التخصص  العلم  األول لجامعة مشاركة  -
  وجدال          الدورات التدريبية الت  اتبعها, وتواريخها: -20
 2020اط الخاصة من شب معار إلى جامعة الشام                                اإلزارة واالستيدام:  -21
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 ال وجد                    اإلجازات بال راتب وتواريخها:  -22
 نشاطات أخرى تخص العمل:  -23

 .االشراف زلى زدد من رسائل الماجستير قيد االنجاز    كلية طب األسنان    جامعة تشرين 
 ال وجد         ها(: المكا آت والعقوبات المسلكية )أسبابها وتواريخ -24
 
 المنظمات واألحزاب والجمعيات الت   نتسب إليها: -25

 .  حزب البعث العرب  االشتراك زضو زامل    
 . نقابة أطباء األسنان بالالذقيةزضو    
 .  نقابة المعلمين    الجامعةزضو    
 .  جمعية طب أسنان األطفال السوريةزضو    

 اص طب أسنان األطفال . زضو    هيئة البورد السوري لالختصاصات الطبية    اختص
 : زنوان األطروحة باللغة الت  كتبت بها

 إزادة تأهيل االطفال ذوي الدرجة الثالثة من شدة النخر  

 :  زنوان األطروحة باللغة االنكليزية
Rehabilitation children with the 3d grade of the intensity of the dental caries .  

 . 2006: نعم    زام  لى اللغة العربية ومتىهل ترجمت األطروحة إ
 14/11/1996تاريخ التعيين    زضوية الهيئة التدريسية 

 14/11/1998 :تاريخ التأصيل

 :الدراسات واألبحاث المحكمة المنشورة ومكان نشرها
 عين بحث زلم  محكم ومنشور  ـ  مجلـة جامعـة تشـرين بعنـوان )دراسـة وبائيـة زـن نخـر األسـنان زنـد اليـا  -

    الساحل السوري (  

بحث زلم  محكم ومنشور    مجلة جامعة تشرين بعنوان " دراسة انتشار األضطرابات السنية التطورية  ـ   -
 العدد والحجم والشكل زند أطفال مد نة الالذقية " 

 

 :  الوضع الحال ) مع تحد د الجهة الت  تستفيد من خدماته الحالية(
 جامعة الشام الخاصة    الالذقية . زميد كلية طب األسنان     -

 

 


