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  دكتوراه في علوم طب األسنان  :  المؤهـل العـــلمي
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  المناصب العلمية و اإلدارية:
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  الكتب المؤلفة و األبحاث المنشورة
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-      2006: T.F.Nahlawi, R.Jabra, S.S.Khaddour. Microhardness of Dental Composite Polymerized With Two Light Curing Modes. Academy of Dental Materials Meeting Sao Paulo, Brazil (October 23-25, 2006) ; Volume 20: page number:199, Abstract number: 170. 
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  المشاركات في المؤتمرات

    
حماضرة ألقيت ضمن فعاليات دورة الوجوه اخلزفية حتت رعاية مجعية تعويضات االسنان الثابتة بفندق   وجوه الكومبوزيت التجميلية،    -

 .2012\12\13ارميتاج مبدينة دمشق بتاريخ 
حماضرة ألقيت ضمن فعاليات املؤمتر املركزي لنقابة أطباء األسنان املنعقد يف مدينة طرطوس يف الفرتة الواقعة  تدابري اعادة املعاجلة اللبية،    -

 .2012\11\14-13بني 
لعدوي حماضرة ألقيت ضمن فعاليات األمسية العلمية لنقابة أطباء األسنان فرع  تدابري اعادة املعاجلة اللبية،    - ملركز الثقايف العريب  دمشق 

 .2012\7\10بدمشق بتاريخ 
حماضرة ألقيت ضمن فعاليات اليوم العلمي مبستوصف أديب اللحام حتت رعاية مديرية   بعض عوامل النجاح يف مداواة األسنان اللبية،    -

 .2012\3\6صحة دمشق بتاريخ 
حتت رعاية وزارة الصحة  2011حماضرة ألقيت ضمن فعاليات أسبوع العلم لعام  ،مشاكل ترميمات الكومبوزيت يف األسنان األمامية    -

 .2011\12\5مبكتبة االسد مبدينة دمشق بتاريخ 
 .17/3/2011، حماضرة ألقيت ضمن فعاليات املؤمتر السنوي لنقابة أطباء أسنان ريف دمشق بتاريخ مشاكل الكومبوزيت اخللفي    -
، حماضرة ألقيت ضمن فعاليات النشاط العلمي جلمعية أحباث وطب الفم الوقائي السورية فاظ على األسنانقدرة عالج اجلذور يف احل    -

 21/12/2010بتاريخ 

لكومبوزيت،     -  .5/5/2010حماضرة ألقيت ضمن فعاليات املؤمترالثالث لفرع الالذقية لنقابة أطباء األسنان بتاريخ إغالق املسافات 
، حماضرة ألقيت ضمن فعاليات اليوم العلمي السابع لفرع نقابة أطباء أسنان القنيطرة بتاريخ خطوات عملية يف إجناز الرتميمات التجميلية    -

9/7/2009. 
حماضرة ألقيت ضمن فعاليات اليوم العلمي لنقابة أطباء أسنان السويداء بتاريخ  كيف حنسن من ارتباط الرتميمات التجميلية،    -

19/3/2009. 
 .6/2/2009حماضرة ألقيت ضمن فعاليات اليوم العلمي لنقابة أطباء أسنان احلسكة بتاريخ  التحضرياآليل لألقنية اجلذرية،         -



 

-    Effectiveness of Class Two Polymerization with QTH and LED Lights  حبث ألقي ضمن
 .2/7/2008كندا بتاريخ -يف مدينة تورونتو  IADR ملية ألحباث طب األسنانفعاليات املؤمتر السادس والثمانني للجمعية العا

حماضرة ألقيت على هامش اجتماع اهليئة العامة جلمعية مداواة األسنان السورية بتاريخ  اجلديد يف تقنيات التصليب الضوئي،    -
26/6/2008. 

حماضرة ألقيت ضمن فعاليات املؤمتر السنوي متعدد اإلختصاصات لكلية طب األسنان جبامعة دمشق  مستجدات التصليب الضوئي،    -
 .29/5/2008بتاريخ 

.26/4/2008حماضرة ألقيت ضمن فعاليات األسبوع العلمي املقام مبديرية صحة حلب بتاريخ  طرق حديثة يف حتضري األقنية اجلذرية،     -
حماضرة ألقيت ضمن فعاليات املؤمتر السنوي لنقابة أطباء أسنان ريف دمشق بتاريخ  مات التجميلية،أسرار التصليب الضوئي للرتمي    -

21/2/2008. 
واليت أشرفت عليها ضمن فعاليات املؤمتر العلمي األول لنقابة أطباء أسنان الالذقية بتاريخ  دورة تدريبية يف املداواة اللبية،    -

 .25/1/2008و24
حماضرة ألقيت ضمن فعاليات اليوم العلمي لنقابة أطباء أسنان ريف دمشق  ات التجميلية املباشرة األمامية واخللفية،مبادىء الرتميم    -

 .6/12/2007بتاريخ 
-         Microhardness of Dental Composite Polymerized with Two Light Curing 

Modes حبث ألقي ضمن فعاليات املؤمتر السنوي لألكادميية العاملية ملواد طب األسنان ADM  ولو الربازيل بتاريخ -يف مدينة ساو
25/10/2006. 

-         Effect of Light Curing Techniques on Micro leakage of Dental Composite  حبث
ت املتحدة األمريكية -يف مدينة هاواي IADR العاملية ألحباث طب األسنان ألقي ضمن فعاليات املؤمتر الثاين والثمانني للجمعية الوال

 .12/3/2004بتاريخ 
 

  اللغات

  
  االنكليزية


