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 الشهادات العلمية:  
 .جامعة دمشق -كلية طب األسنان  -في الليزر وأمراض اللثة في دكتوراه  1994

 .جامعة دمشق -كلية طب األسنان  -في علوم األسنان )أمراض اللثة( ماجستير  1989

 .جامعة دمشق -كلية طب األسنان  - دبلوم دراسات عليا في أمراض اللثة 1985

 .جامعة دمشق -كلية طب األسنان  -إجازة في طب األسنان  1983

 

 

 : كاديميةاألالخبرات 
 .صةرئيس جامعة الشام الخا اآلن -2021

 .رئيس الجمعية السورية لتطبيقات ليزر األسنان اآلن -2005

 .، جامعة دمشق، كلية طب األسنانأستاذ أمراض اللثة اآلن -1996

 IUST الطالب عميد شؤون  2020-2005

 IUST   عضو مجلس أمناء 2007-2005

 .، مركز أبحاث الليزرعضو مجلس المديرين 2005-2004

 .اث الليزر بكلية طب األسنانرئيس مركز أبح  2005-2002

 .، نقابة أطباء األسناننائب رئيس فرع دمشق 2006-1998

 .، جامعة دمشق، كلية طب األسنانأستاذ التصوير الشعاعي 2003-1998

 .أستاذ البحث العلمي للتعليم العالي في جامعة دمشق 2004-1997

 .نائب رئيس شؤون الطالب )اإلدارة( 1998-1997

 .، نقابة أطباء األسنانعضو مجلس فرع دمشق 1998-1994

 .مستشفى المواساة -رئيس عيادة األسنان  1996-1991
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 .، نقابة أطباء األسنانخازن فرع دمشق 1994-1990

 .، جامعة دمشق، كلية طب األسنانمشرف على طب األسنان التطبيقي 1993-1984

 

 

 األبحاث العلمية المنشورة:
 الجذور  مفترق  إصابات   عالج   في  Er:YAG  ليزر   استخدام  بين  مقارنة  سريرية  دراسة 2013

 . التقليدية الجراحية المعالجة مقابل الثانية الدرجة من

 قر شريف األشتهاما ياسين حسن،  

 2013 - األول  العدد  -  والعشرون   التاسع  المجلد  -  الصحية  للعلوم  دمشق  جامعة مجلة

 إزالة   في  اللثوية  الخزف  بسنبلة  والكشط  الكهربائي  المشرط  بين  مقارنة  سريرية  دراسة 2012

 . الفيزيولوجية  اللثوية القيتامينية التصبغات 

 قر شريف األش، سمية ناصر

 2012 - األول  العدد  -  والعشرون   الثامن المجلد  -  الصحية  للعلوم  دمشق  جامعة مجلة

 . المهنية األخطار لبعض  بدمشق األسنان أطباء تعرض  دراسة 2009

 قرشريف األش سامر صالح خضور، ، عمار محمود مشلح 

 2009 -  الثاني  العدد  -  والعشرون   الخامس المجلد  -  الصحية  للعلوم  دمشق  جامعة مجلة

 . ةدراسة أوليتأثير العالج بالليزر منخفض المستوى أثناء حركة تقويم األسنان:  2008

يوسف  األش   ،محمد  فريدريقرشريف  أوتكنيشت،  نوربيرت  حماده،  إياد  المبيرت،  ،  ك 

 مازيار مير 

 2008، 33-27الصفحات  1العدد  23المجلد ، الليزر في العلوم الطبية مجلة

 

 اللغات: 
 محادثة( جيد جدا   ،كتابة ،اإلنكليزية )قراءة

 

 

 

 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10103-007-0449-7
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