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 الوظائف اإلدارية العلمية التي شغلتها: 

  2019\1\ 28رئيس الرابطة السورية لزراعة االسنان منذ  .1

   2011\ 9\2 - 2009\ 9\ 2نائب رئيس جامعة تشرين لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا اعتبارا من   .2

 2011|9| 2-|2009|9|2رئيس مجلس البحث العلمي في جامعة تشرين منذ  .3

 2011|9|2- |2009|9| 2رئيس هيئة تحرير مجلة جامعة تشرين منذ  .4

 2005\ 9\13 - 1999\ 9\ 1عميد كلية طب األسنان من عام:   .5

 1999- 1997  وكيل الكلية للشؤون اإلدارية من عام: .6

 2017- 2013-2002-2000- 1997- 1995رئيس قسم التعويضات الثابتة في كلية طب األسنان بين األعوام   .7

     2001-1999رئيس قسم جراحة الفم والفكين من عام  .8

 2011|9|2- |2009|9| 2 الجودة في جامعة تشرين منذ ول ملف مسؤ .9

 2011|9|2- |2009|9|2 التعليم العالي منذ عضو لجنة البحث العلمي في وزارة  .10

 2011|9|2- |2009|9|2 عضو الهيئة العليا للبحث العلمي في سوريا منذ  .11

 2019\1\28- 2006نائب رئيس الجمعية السورية للتعويضات السنية منذ  .12

  ذية لجمعية كليات طب األسنان العربية )التابعة لجامعة الدول العربية التي مقرها بيروت( عضو اللجنة التنفي .13

 2005-2003من عام 

 2007-1/6/2005  عضو اللجنة المركزية  لالعتمادية ومراقبة الجودة  في جامعة تشرين اعتبارا من .14

األسنان في جامعة القلمون حيث تمت  اللجنة الوزارية المشكلة  لدراسة  الالئحة الداخلية لكلية طب  عضو .15

   2004الموافقة عليها عام 

حيث تمت الموافقة عليها  لمنارة  اللجنة  المشكلة  لدراسة  الالئحة الداخلية لكلية طب األسنان في جامعة اعضو .16

   2019عام  

اعتبارا من    .17 الطبية  للعلوم  الخاصة  األندلس  العالي في مجلس جامعة  التعليم    -   3/2009/ 24ممثل لوزارة 

2010. 
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 اإلنتاج العلمي:    

 

رقم    -1 اختراع  رقم    \6011\براءة  بالقرار  االسنان  زراعة  التجارة    13042في علوم   وزير  الصادر عن 

  17\5\2018الداخلية وحماية المستهلك 

 

 : الكتب التي قمت بتأليفها أو ترجمتها وتاريخ صدور كل منها  -2

a.  2004إصدار عام   –للسنة الرابعة  - تأليف منفرد  -كتاب علم التعويضات الثابتة    

b. س للسنة يدر    -يف بالمشاركة مع عدد من الزمالء من جامعتي دمشق وحلب  تأل  -كتاب التيجان الجسور

 2007- 2006صدار عام إ - الثالثة

c.   2008س للسنة األولى اعتبارا منذ العام الدراسي  يدر    -تأليف منفرد    –كتاب تشريح األسنان للسنة األولى -

2009 

d.   2016  الرابعة والخامسة  التعويضات السنية الثابتة )تقنيات معاصرة( مقرر للسنوات السريريةكتاب علم -

2017 

 

 :األبحاث التي قمت بإجرائها  -3

A.  2003  عام – ن  أسبوع العلم األربعو –تم نشره في منشورات أبحاث المجلس األعلى للعلوم  بحث   

B.  رين وفقا لكتاب رئيس تحرير ة جامعة تشتم نشره في مجل  \2003- 2001\  بين  ما   أجري في الفترة  بحث

 . 2003/ 3/ 29/ص.م.ج تاريخ  145رقم  المجلة

C.  تم نشره في مجلة جامعة تشرين وفقا لكتاب رئيس تحرير    ،2005- 2003  جري في الفترة ما بينأ بحث

 . 2005/ 7/ 20  /ص.م.ج تاريخ342المجلة رقم 

D. 2009نشره في مجلة جامعة تشرين العام  تم    -جل التعويضات الثابتة  أالزرع الفوري من   بحث بعنوان 

 48- 39 ص  1 العدد  29المجلد 

E.  في نشره  تم    -دراسة مطولة-والوصالت الثابتة المتحركة المدعومة بالزرعات   بحث بعنوان الدعامات

 119- 107ص  2011العام  3العدد  33المجلد مجلة جامعة تشرين 

F.  121-109 ص   2011العام  4العدد  33بحث نشر في مجلة جامعة تشرين المجلد 

G. ي نشرت في  تعدد من األبحاث التي شاركت باإلشراف على إنجازها لطالب الماجستير والدكتوراه وال

 جنبية  أمجالت الجامعات السورية وبعضها في مجالت 

 
 المؤتمرات واللجان التي شاركت فيها: -4

لنقابة أطباء األسنان في سوريا   المشاركة بعدد من المحاضرات في -1 ُعقدت في   التيالمؤتمرات الدولية 

  -  وفي مؤتمرات فرع النقابة في الالذقية  -  وفي مؤتمرات كلية طب األسنان في جامعة تشرين  –دمشق  

 وفي كلية طب األسنان في جامعات تشرين وحلب وحماه. 

- 2002رئيس المؤتمرات العلمية األول والثاني والثالث والرابع التي أقامتها كلية طب األسنان لألعوام   -2

2003-2004-2005 

اإلشتراك في لجان تحكيم عدد من رسائل الدكتوراه التي أُعد ت في جامعة دمشق في السنوات الخمسة   -3

:  زراعة األسنان والتعويضات الثابتة   عشر األخيرة في اختصاصي 

 

 

 



 

 

 : االشراف على أبحاث الدكتوراه والماجستير -5

الدكتوراه -1 درجة  لنيل  بحث  على  المنفرد  إنجازه   .Ph.D االشراف  تم  االسنان  وزراعة  تعويضات  في 

دراسة سريرية لنجاح التعويضات المدعومة بزرعات زيركونية  )  بعنوان 2019\ 4  \23والدفاع عنه في  

(y-tzp  

قيد اإلنجاز بعنوان دراسة سريرية مقارنة  بين ترمم  .Ph.D االشراف المنفرد على بحث  لنيل شهادة -2

 .ة التقليدية والزرعات الزيركونية ذات التحميل المتدرجالعظم حول الزرعات الزيركوني

لنيل شهادة -3 العظم حول   .Ph.D االشراف على بحث   بعنوان دراسة سريرية مقارنة حالة  قيد اإلنجاز 

 .  peek  ـالزرعات التيتانية الداعة لتعويضات زيركونية وتلك الداعمة لتيجان زيركونية ذات بطانة من ال

مايزيد عن أحد عشر بحثأ  لنيل الماجستير تم إنجاز بعضها  والبعض االخر هي قيد اإلنجاز   اإلشراف على   -4

 . في جامعة تشرين

 . اإلشراف بالمشاركة على  خمسة بحوث لنيل شهادة الماجستير تم إنجازها في جامعة تشرين  -5

العمل المهني في  االشراف على عدد من دورات زراعة االسنان الطباء االسنان بعد التخرج ضمن نظام   -6

 . 2017- 2006عتبارا من  تشرين   جامعة 

االشراف على عدد من دورات زراعة االسنان الطباء االسنان بعد التخرج بالتعاون مع عدد من شركات  -7

 2020- 2006زراعة االسنان ونقابة أطباء االسنان اعتبارا من 

 

 : المقررات التي أقوم بتدريسها أو قمت بتدريسها في جامعة تشرين -6

 .وحتى اآلن  2006-2005مادة التعويضات الثابتة لطالب الماجستير سنة أولى + سنه ثانية منذ عام  -1

 وحتى اآلن .   2006-2005ماجستيرمنذ عام    2+ 1س  طباق الوظيفيمادة علم اإل -2

 وحتى اآلن .   2006-2005مادة  زراعة األسنان للسنة ثانية ماجستير منذ عام   -3

 إلى اآلن  -2007- 2006العلمي للسنة األولى ماجستير منذ مادة أصول البحث  -4

 . وحتى اآلن 1994عام  ( منذ 2+ 1) للسنة الخامسة فصلمادة التعويضات الثابتة   -5

 اآلن . وحتى     1994منذ عام  (1لتعويضات الثابتة للسنة الرابعة فصل )مادة ا -6

 . 2009- 2008  ية  العاموحتى بدا 1994منذ عام   (2فصل )مادة علم اإلطباق للسنة الثالثة  -7

 .2007- 2006وحتى العام  2003-2002منذ العام   (2) فصلمادة علم األشعة للسنة الثانية   -8

  2018 –  1994( للسنة األولى منذ عام  2)  فصل األسنانمادة تشريح  -9

 

 :الجامعات و المراكز العلمية غير السورية التي قمت بزيارتها لمهمات علمية قصيرة -7

 2005 - 1993كل عام اعتبارا من   - بيروت   – القديس يوسفجامعة  -1

 عدة مرات.  - الجامعة اللبنانية -2

 . 1998 -مصر  - جامعة القاهرة -3

 .2001 - بريطانيا -جامعة مانشستر -4

 2001-  جامعة عجمان -5

 . 2001  - البيضاءالدار – جامعة الملك الحسن -6

 .2003 -  بريطانيا –  كاسلجامعة نيو -7

 . 2004 - الرياض  - جامعة الملك سعود  -8

 .2004  - ألمانيا –مخابر شركة فيتا  -9

 . 2005 - باريس  – األكاديمية العالمية لزراعة األسنان -10

 2008/ 11/ 13- 6 - باريس –جامعة باريس السابعة  -11

 للمشاركة في ورشة عمل لتطوير التعليم الطبي   2010جامعات فينا وسالزبرغ وغراتس   -12



 

 

 جامعة لوند في السويد والمشاركة في ورشة عمل بعنوان ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل   -13

أبحاث شركة   -14 التجميل في طب وحضور ورشة ع  في سويسرا  EVOCLARمختبر  مل بعنوان مواد 

 المصنعة بالشركة  األسنان 

 

 : تدريسيةلمهمات  التي قمت بالعمل بها الجامعات و المراكز العلمية  -8

  2018- 2017الجامعة الوطنية الخاصة  للعام ادراسي  -1

   2019- 2018جامعة االندلس الخاصة للعلوم الطبية للعام الدراسي  -2

   2020- 2019جامعة الشام الخاصة للعام الدراسي  -3
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 عيسى شعبان األستاذ الدكتور: نزيه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


