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ومهنيةمعلومات علمية   

 

 

1993 

1993- 1995 

جامعة تشرين التخرج من كلية طب األسنان  

 عيادة خاصة

في جامعة تشرين معيد 2000 -1995  

موفد إلى كلية طب األسنان بجامعة دمشق   

 اختصاص طب أسنان األطفال من جامعة دمشق  1997

 ماجستير في طب أسنان األطفال بتقدير شرف 2000

من جامعة دمشق   

 معيد عائد من اإليفاد في جامعة تشرين 2000

 (Goethe-Institut Frankfurt am Main ) دورة لغة ألمانية 2001

 باحث في قسم طب أسنان األطفال بكلية طب األسنان  في جامعة 2006 -2001

Justus-Liebig-Universität Gießen 

دكتوراه في طب األسنان فرع الطب لجامعة   2006 Justus-Liebig-
Universität Gießen 
 Licht- und " :عنوان األطروحة

Transmissionselektronenmikroskopische 

Untersuchungen an Pulpaersatzgeweben bei 

cavumeröffneten Milchzähnen." 

 مدرس في قسم طب أسنان األطفال بجامعة تشرين، الالذقية، سورية 2006 منذ 

 2017 منذ 

 2017 منذ 

 

 مدير وحدة ضمان الجودة في كلية طب األسنان

عضو المجلس العلمي الختصاص طب أسنان األطفال للبورد السوري 

 لالختصاصات الطبية

 رئيس قسم طب أسنان األطفال بجامعة تشرين 2019منذ 
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Raslan N, Nourallah A, Maroof H. Comparison between conventional and nano-

composite veneered stainless steel crowns: A pilot study. IAJD Vol. 5- Issue 3. 2014 

 

Raslan N, Mansour O, Assfooura L: Evaluation of antibiotic mix in Non-instrumentation 

Endodontic Treatment of necrotic primary molars. European Journal of Paediatric 

Dentistry vol. 18/3-2017  

 

Raslan N, Masri R. A randomized clinical trial to compare pain levels during three types 

of oral anesthetic injections and the effect of Dentalvibe® on injection pain in children. 

International Journal of Pediatric Dentistry 1-2018 

 

 

  المشاركة في مؤتمرات كمحاضر

11. Jahrestagung der Deutschen 

Gesellschaft für 

Kinderzahnheilkunde  2004 

 

 

Histologische Befunde des Pulpagewebes an 

pulpaexponierten Milchschneidezähnen nach 

Trauma oder kariöser Freilegung 

5. Österreichische Fachtagung für 

Zahntrauma Graz 2005 

 

 

Epithelwachstum bei traumatogen 

pulpaexponierten Milchschneidezähnen mit 

Pulpapolypen 

13. Jahrestagung der Deutschen 

Gesellschaft für 

Kinderzahnheilkunde in Kooperation 

mit der Österreichischen 

Gesellschaft für 

Kinderzahnheilkunde und der 

Schweizerischen Vereinigung für 

Kinderzahnmedizin 29. – 30. 

September 2006 Freiburg 

 

 

 

 

- Oberflächenstrukturen bei Pulpapolypen und 

Pulpaersatzgeweben an pulpaexponierten 

Milchzähnen 

 

- Nervale Veränderungen bei Pulpahyperplasie 

an Milchzähnen 



 اإلشراف على رسائل ماجستير

 

 

دراسة تغطية تيجان الستانلس ستيل لألرحاء اللبنية بالنانو كمبوزيت.  2014

 د. هبه معروف

 

المعالجة اللبية لألرحاء السفلية المؤقتة المتموتة باستخدام األدوية  2016

د. لما عصفورة -المضادة للبكتريا  

 

على األلم أثناء حقن التخدير  Dentalvibe ® تأثير جهاز الـ 2017

 . الموضعي عند األطفال: دراسة سريرية

. ريم مصريد  

 

والهيدروكسيزين الفموي مع وبدون التركين باستخدام الميدازوالم  2018

د. هاشم  .أكسيد النايتروس عند أطفال المدارس: دراسة سريريه مقارنة

 ابراهيم

 

والليدوكائين: دراسة  التركين عند األطفال باستخدام الميدازوالم األنفي 2018

د. والء  .سريرية مقارنة معماة عشوائية مضبوطة مع مجموعة  شاهدة

 خليل

 

التنسج المترافق مع نخور الطفولة المبكرة الشديدة لدى أطفال نقص  2019

 . الالذقية. دراسة إحصائية

 الجلقي د.سيلين

 

: 3Mix-MPالتغطية اللبية المباشرة في األرحاء المؤقتة باستخدام  2019

 دراسة سريرية عشوائية

 د. حسن علي

 مشرف مشارك على رسائل ماجستير

 

 

دراسة االنتشار والشدة واألسباب اإلمراضية المحتملة لنقص التمعدن  2013

 . د. أفراح صبيحالرحوي القاطعي عند أطفال مدينة الالذقية

 

دراسة انتشار نخور الطفولة المبكرة عند أطفال ما قبل المدرسة في  2014

 مدينة الالذقية. د. حال قيطازو

  دورات

2017 ISO 9001 quality management system. Version 

2015 

 

 العربية )اللغة األم(، األلمانية، االنكليزية، الفرنسية اللغات

  



  

 

  
  
 
 


