
1 

 

CV-- 

  َىسهللا يحًذ َىساالعى: عجذ انىهبة 

  6/6/1965يكبٌ و تبسٌخ انىالدح: انالرقٍخ 

   1982شهبدح انثبَىٌخ انعبيخ 

  1987إجبصح دكتىس فً طت األعُبٌ يٍ جبيعخ حهت 

 ً1989جبيعخ ديشق  -طت أعُبٌ األطفبل اختصبص شهبدح دثهىو انذساعبد انعهٍب ف 

  ٌٍ18/12/1994تعٍٍٍ كًعٍذ فً كهٍخ طت األعُبٌ جبيعخ تشش 

  ً1998جبيعخ ديشق  –طت أعُبٌ األطفبل اختصبص شهبدح انًبجغتٍش ف 

  6/9/2000ثتبسٌخ نتحضٍش شهبدح انذكتىساِ إٌفبد إنى أنًبٍَب  

  عضىٌخ نجُخ يشاجعخ انجحىث انعهًٍخ فً يجهخAngle Orthodontist  2003األيشٌكٍخ يُز 

  ٌيٍ جبيعخ اختصبص طت أعُبٌ األطفبل –شهبدح دكتىساِ فً عهىو طت األعُبErnst Moritz 

Arndt University- Greifswald- GERMANY 2003   

 15/11/2005 فً كهٍخ طت األعُبٌ جبيعخ تششٌٍ)يذسط يتًشٌ( انهٍئخ انتذسٌغٍخ  تعٍٍٍ فً عضىٌخ 

  2013- 2010 /جبيعخ تششٌٍشؤوٌ انطالةنهشؤوٌ اإلداسٌخ و طت األعُبٌ َبئت عًٍذ كهٍخ 

  2015-2013َبئت عًٍذ كهٍخ طت األعُبٌ نهشؤوٌ انعهًٍخ /جبيعخ تششٌٍ عبو 

 16/3/2014 تعٍٍٍ كأعتبر يغبعذ فً قغى طت أعُبٌ األطفبل ثتبسٌخ 

  ٍ2015سئٍظ قغى طت أعُبٌ األطفبل ي 

 انهغبد انًتقُخ: االَكهٍضٌخ و األنًبٍَخ 

 

 االششاف عهى سعبئم انًبجغتٍش انًُجضح

: دساسح االَتشاس و انشذج و األسثاب اإليشاضٍح انًستًهح يششف سئٍسً -1

نُقص انتًؼذٌ انشزىي انقاطؼً ػُذ أطفال يذٌُح انالرقٍح. انطانثح أفشاذ 

 .9/2012صثٍر. سهسهح انؼهىو انطثٍح  فً يدهح خايؼح تششٌٍ نهؼهىو انطثٍح  

 

% يغ اإلتٍُفشٌٍ 4تاالستٍكائٍٍ يششف يشاسك: دساسح فؼانٍح انتخذٌش  -2

يٍ أخم االخشاءاخ انؼالخٍح نهشزى األونى انسفهٍح انذائًح  1/100000

انفتٍح. انطانثح دًٌح دٌة . سهسهح انؼهىو انطثٍح  فً يدهح خايؼح تششٌٍ نهؼهىو 

 .9/2012انطثٍح  
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انًقبسَخ ثٍٍ انفعبنٍخ انىقبئٍخ نهفشاشً انتقهٍذٌخ و انًضودح  يششف سئٍغً: -3

( عُذ انٍبفعٍٍ. TiO2ثقضٍت َصف َبقم يٍ ثبًَ أوكغٍذ انتٍتبٍَىو )

سهسهح انؼهىو انطثٍح  فً يدهح خايؼح تششٌٍ انطبنت أَىس سفٍق ججالوي. 

 .2014نهؼهىو انطثٍح  

نهثىٌخ عُذ أطفبل يششف يشبسك: دساعخ اَتشبس انُخش انغًُ و انحبنخ ا -4

عُخ فً يذٌُخ انالرقٍخ. انطبنجخ كُذح عهطبٌ.  15-13انًذاسط فً عًش 

 .2014سهسهح انؼهىو انطثٍح  فً يدهح خايؼح تششٌٍ نهؼهىو انطثٍح  

يششف سئٍغً: تقٍٍى فعبنٍخ تقٍُخ فتح انعضخ فً تذثٍش انتهبة األرٌ  -5

سهسهح عثًبٌ.  انىعطى انًصهً انًضيٍ عُذ األطفبل. انطبنجخ نًى ٌبعش

 .2015انؼهىو انطثٍح فً يدهح خايؼح تششٌٍ نهؼهىو انطثٍح 

 

 

 عضى نجبٌ انتحكٍى فً انشعبئم انتبنٍخ:     

سسانح ياخستٍش: دساسح يخثشٌح يقاسَح نكًٍح و َىاتح تسضٍش انُظاو انقٍُىي  -1

 Universalاندزسي انًُذفؼح خاسج انزسوج تاستخذاو َظاو انتسضٍش اَنً )

Protaper & Protaper Next) ( ٌٍٍو انٍذوProtaper   د. ػًاد .)ًو انقٍاس

   .7/2015يسًذ أًٌٍ انىاع، قسى يذاواج األسُاٌ  / 

سسانح ياخستٍش: انتأثٍشاخ انًخذسج انًىضؼٍح و انًسكُح نهتشايادول فً قهغ  -2

ٌغ، خايؼح األسُاٌ انًؤقته انؼهىٌح، دساسح يقاسَح يغ انهٍذوكائٍٍ. د. ٌاسًٍٍ طا

 . 30/4/2015تششٌٍ، قسى طة أسُاٌ األطفال 

 األثحبث و انذساعبد انًُشىسح ثبنهغخ انعشثٍخ

: يؼذل اَتشاس َخىس انطفىنح انًثكشج ػُذ األطفال تٍٍ َىسهللاػثذ انىهاب  -1

نهثسىث و انذساساخ  سُىاخ فً يذٌُح انالرقٍح. يدهح خايؼح تششٌٍ 5-3ػًش 

 2009 ح.انؼهًٍح سهسهح انؼهىو انصسٍ
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Pulpotec: تقٍٍى سشٌشي و شؼاػً ألداء يادج ال َىسهللاػثذ انىهاب  -2
®

فً  

يدهح خايؼح تششٌٍ نهثسىث و تتش انهة انسً ػهى األسُاٌ انذائًح انفتٍح. 

 .2010انذساساخ انؼهًٍح سهسهح انؼهىو انصسٍح. 

ػثذ انىهاب َىسهللا، َثٍه سسالٌ، أفشاذ صثٍر: دساسح انًظهش انسشٌشي  -3

يدهح  انتًؼذٌ انشزىي انقاطؼً ػُذ يدًىػح يٍ أطفال انالرقٍح. نُقص

/. 3خايؼح تششٌٍ نهثسىث و انذساساخ انؼهًٍح سهسهح انؼهىو انصسٍح /

2012. 

فائق تذس، ػثذ انىهاب َىسهللا، دًٌا دٌة: دساسح فؼانٍح انتخذٌش تاالستشاذ  -4

يٍ أخم  (1/100000%( يغ اإلتٍُفشٌٍ )4تاستخذاو األستٍكائٍٍ )

يدهح خايؼح تششٌٍ  االخشاءاخ انؼالخٍح نهشزى األونى انسفهٍح انذائًح انفتٍح.

 .2012/. 3نهثسىث و انذساساخ انؼهًٍح سهسهح انؼهىو انصسٍح /

زم ػثذ انىهاب َىسهللا: تقٍٍى فؼانٍح استخذاو انقىط انهساًَ انسٍادي فً  -5

انذساساخ انؼهًٍح  اصدزاو انقىاطغ انذائًح. يدهح خايؼح تششٌٍ نهثسىث و

 .2013سهسهح انؼهىو انصسٍح. 

انًقاسَح تٍٍ انفؼانٍح انىقائٍح نهفشاشً ػثذ انىهاب َىسهللا، أَىس خثالوي:  -6

( TiO2انتقهٍذٌح و انًضودج تقضٍة َصف َاقم يٍ ثاًَ أوكسٍذ انتٍتاٍَىو )

يدهح خايؼح تششٌٍ نهثسىث و انذساساخ انؼهًٍح سهسهح انؼهىو  .ػُذ انٍافؼٍٍ

 .2014انصسٍح. 

دساسح اَتشاس انُخش انسًُ و تساو سهًاٌ، ػثذ انىهاب َىسهللا، كُذج سهطاٌ:  -7

سُح فً يذٌُح انالرقٍح.  15-13انسانح انهثىٌح ػُذ أطفال انًذاسط فً ػًش 

يدهح خايؼح تششٌٍ نهثسىث و انذساساخ انؼهًٍح سهسهح  .انطانثح كُذج سهطاٌ

 .2014انؼهىو انصسٍح. 

 ذساعبد انًُشىسح ثبنًجالد انعبنًٍخ:األثحبث و ان



4 

 

1- Nourallah et al.: New Regression Equations for Predicting the Sizes of 

Unerupted Canines and Premolars in a Contemporary Population. Angle 

Orthodontist, 2002; 72:216-221 

2- Nourallah AW, Steffen H, Splieth Ch.: Chemo-mechanical caries removal 

with Carisolv and rotating fissure cleaning brushes. Caries Res 2002; 

36(3):187 

3- Splieth Ch, Soehnel A, Nourallah AW: Messung von De- und 

Remineralisation mit einem Kolorimeter. Autoreferate-Band. 

Wissenschaftliches Programm der Jahrestagung der GKP 2002. Verlag 

Lengenfelder, Erlangen 2002. 

4- Splieth & Nourallah: Orale Praeventivmedizin. ZWR 111. 2002; 12:665-

668.  

5- Nourallah AW, Splieth Ch.: Occlusal Plaque Quantification: A New Highly 

reliable Plaque Index. Caries Research 2003; 37:302-303 

6- Splieth & Nourallah: Kinderzahnheilkunde in der Praxis. Quintessenz 

Verlags-GmbH, Berlin 2003 

7- Nourallah et al.: Caries Prevalence, Incidence and Distribution in 

Adolescents from 12 to 15 Years of Age. Caries Research 2004; 38:357-412 

8- Nourallah et al.: Efficacy of occlusal plaque removal in erupting molars: a 

comparison of an electric toothbrush and the cross-tooth brushing technique. 

Caries Res 2004; 38:91-94 

9- Splieth Ch, Nourallah AW, Koenig KG.: Caries Prevention Programs for 

Groups: Out of fashion or up to Date?. Clinical Oral Investigation, Online 

Publication. 2004; 8: 6 – 10 



5 

 

10- Nourallah et al.: An Occlusal Plaque Index (OPI) Measurements of 

repeatability, reproducibility, and sensitivity. The American Journal of 

Dentistry, 2006; 19: 135-7. 

 11- Splieth Ch, Schwahn Ch, Hölzel C, Nourallah AW, Pine C: Prävention 

nach Maß? Mundhygienegewohnheiten bei 3-4jährigen Kindern mit und ohne 

kariöse Defekte . Oral Prophylaxe, 2004, 26:106-109 
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:محاضرات فً المؤتمرات العالمٌة  

1- Ch Splieth, Ch Schwahn, AW Nourallah*, M Rosin: Responder and non-

responder analysis for a caries-preventive program. The fifth congress of the 

European Association of Dental Public Health; Marburg, Germany 2001. 

2- Nourallah AW*, Steffen H, Splieth Ch.: Chemo-mechanical caries 

removal with Carisolv and rotating fissure cleaning brushes. ORCA, Turko, 

Finland 2002. 

3- Nourallah AW*, Splieth Ch.: Occlusal Plaque Quantification: A New Highly 

reliable Plaque Index. ORCA, 2003, Konstanz, Germany. 

4- Nourallah et al.: Caries Prevalence, Incidence and Distribution in 

Adolescents from 12 to 15 Years of Age. ORCA, Marburg, Germany 2004. 

 

 :المحلٌة المؤتمرات و الندواتالمحاضرات فً 

الوقاٌة من مفاهٌم حدٌثة فً  مشفى األسد الجامعً: /الٌوم العلمً لنقابة أطباء األسنان فً الالذقٌة -1

 23/03/2003 نخر األسنان.

تدبٌر النخر السنً باستخدام  :جامعة تشرٌن الالذقٌة /الملتقً العلمً الثالث لكلٌة طب األسنان  -2

 18/04/2005-17 األوزون.

بغاز  االستنشاقًالتركٌن  :جامعة تشرٌن الالذقٌة /الملتقً العلمً الرابع لكلٌة طب األسنان  -3

 18/04/2006-17.الناٌتروس

الدورة التدرٌبٌة  لحفظ المسافة و الوقاٌة من سوء  /جامعة دمشق  –دورات التعلٌم المستمر  -4

 10/10/2004-7تحالٌل المسافة.  جامعة دمشق كلٌة طب األسنان   :اإلطباق
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مرضى رضوض األسنان  :رضوض األسنان عند األطفال -جامعة دمشق –دورات التعلٌم المستمر  -5

  28/04/2005-27من األستقبال إلى خطة المعالجة.  جامعة دمشق كلٌة طب األسنان 

كلٌة الطب البشري  -المشفى أبواب مفتوحة: الصحة الفموٌة و الوقاٌة عند األطفال. جامعة تشرٌن -6

17-18/05/2006. 

كلٌة الطب -امعة تشرٌنمسؤولٌة مشتركة. ج -المشفى أبواب مفتوحة: نخور الطفولة المبكرة -7

 .29/3/2007-28البشري 

 –المؤتمر التخصصً السادس لكلٌة طب األسنان / جامعة تشرٌن: نخور الطفولة المبكرة  -8

 2/4/2008-1مسؤولٌة مشتركة. 

ندوة علمٌة فً الوقاٌة و العالج فً طب أسنان األطفال/ مدرج المشفى الوطنً فً الالذقٌة: تحالٌل  -9

 24/4/2008ل السورٌٌن. المسافة عند األطفا

الملتقى العلمً الدولً السادس لكلٌة طب األسنان/جامعة حلب: الوقاٌة المركزة لمرضى الخطورة   -10

 30/4/2009-28النخرٌة العالٌة. 

حماة: تدبٌر المرضى ذوي الخطورة النخرٌة  -الٌوم العلمً الخامس لجامعة البعث/جامعة البعث   -11

 29/4/2010العالٌة. 

العلمً الثالث لنقابة أطباء األسنان فً الالذقٌة: الوقاٌة المكثفة لمرضى الخطورة النخرٌة المؤتمر   -12

 6/5/2010-5العالٌة. 

جامعة تشرٌن: الرحى األولى الدائمة: مشكالت و  المؤتمر العلمً التاسع لكلٌة طب األسنان /  -13

 10/5/2012-9حلول. 

طفال/ مدرج المشفى الوطنً فً الالذقٌة: ندوة علمٌة فً الوقاٌة و العالج فً طب أسنان األ  -14

 20/5/2012الالذقٌة الرحى األولى الدائمة: مشكالت و حلول. 

مشفى األطفال:  قاعة المحاضرات / فً مدٌرٌة صحة الالذقٌة 2013اللقاء العلمً الرابع لعام   -15

  24/4/2013. المستجداتاألطفال على ضوء  المعالجات الترمٌمٌة عند

ً المشترك األول بٌن مدٌرٌة صحة الالذقٌة و نقابة أطباء األسنان فً الالذقٌة/ المؤتمر العلم -16

  26/6/2013-25الفلور فً الوقاٌة على ضوء المستجدات.  الالذقٌة: –منتجع روتانا 

الدورة التدرٌبٌة لمساعدات طبٌب األسنان فً إطار التعلٌم المستمر فً دائرة طب األسنان و صحة  -17

 30/6/2013الصحة فً الالذقٌة: الصحة الفموٌة، الالذقٌة الفم / مدٌرٌة 

مدٌرٌة دائرة طب األسنان و صحة الفم / ألطباء األسنان فً لٌوم واحد تنفٌذ دورة تدرٌبٌة تصمٌم و -18

قاعة  / الصحة فً الالذقٌة فً مجال الصحة الفموٌة و استخدام الفلور فً الوقاٌة من نخر األسنان

 24/7/2013الالذقٌة  –ت السنٌة فً مشفى السكري مشفى األطفال و العٌادا

ٌوم علمً فً مدٌرٌة صحة الالذقٌة: االستخدام الواعً للفلور فً العناٌة الفموٌة الٌومٌة. الالذقٌة  -19

23/12/2013. 

محاضرة فً إطار النشاط العلمً التثقٌفً لدائرة طب األسنان و صحة الفم: الفلور فً االستخدام   -20

 .23/1/2014الٌومً . مدرج مدٌرٌة الصحة فً الالذقٌة 



8 

 

تصمٌم وتنفٌذ دورة تدرٌبٌة لٌوم واحد ألطباء األسنان فً دائرة طب األسنان و صحة الفم /   -21

برامج الوقاٌة الجماعٌة من نخر األسنان و استخدام الفلور  مدٌرٌة الصحة فً الالذقٌة فً مجال

 30/3/2014الالذقٌة  –فٌها / قاعة مشفى األطفال و العٌادات السنٌة فً مشفى السكري 

همات و رؤى بٌئٌة لنادي الباحثٌن الشباب االمعهد العالً لبحوث البٌئة، ورشة بٌئٌة بعنوان: مس  -22

المكتبة المركزٌة فً جامعة تشرٌن: النفاٌات الصلبة و السائلة البٌئً فً جامعة تشرٌن. قاعة 

 3/11/2014الخطرة فً كلٌة طب األسنان و الرؤٌة األولٌة للحل. 

تصمٌم وتنفٌذ دورة تدرٌبٌة لٌوم واحد ألطباء األسنان فً دائرة طب األسنان و صحة الفم /   -23

ٌة من نخر األسنان و استخدام الفلور مدٌرٌة الصحة فً الالذقٌة فً مجال برامج الوقاٌة الجماع

 10/3/2015الالذقٌة  –فٌها / قاعة مشفى األطفال و العٌادات السنٌة فً مشفى السكري 

 محاضرة بعنوان: تدبٌر التهاب األذن الوسطى المصلً باستخدام رفع العضة عند األطفال. -24

 2016ن المؤتمر العلمً الحادي عشر لكلٌة طب األسنان جامعة تشرٌن نٌسا   

 

 


