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   :العلمٌة المؤهالت

 م2014 لسنة العربٌة مصر جمهورٌة اإلسكندرٌة جامعة من األطفال طب ماجستٌرفً .1

 الجامعً للعام الزاوٌة جامعة البشري الطب كلٌة عامة وجراحة طب بكالورٌوس .2

 .م2005-2006

: التدرٌبٌة الدورات

 الجمعٌة من م2012 لسنة أبرٌل 02 تارٌخ خالل الموالٌد إنعاش فً تدرٌبٌة دورة .1

 (العربٌة مصر جمهورٌة – للموالٌد المصرٌة

 من م2012-05-21 الفترة خالل بالتوحد المصابٌن األطفال تشمل تدرٌبٌة دورة .2

 .العربٌة مصر جمهورٌة – واالعصاب المخ قسم اإلسكندرٌة جامعة

 ، اإلسكندرٌة جامعة المجتمع خدمة مركز من معتمدة اإلنجلٌزٌة للغة التوفل شهادة .3

 . جٌد عام تقدٌر 677 / 500 بواقع م2014-02-11 الفترة خالل

: اللغات

. األم اللغة: العربٌة اللغة .1

 جٌد: اإلنجلٌزٌة اللغة .2

  :الحاسوب

 .الحاسوب استعمال فً جدا جٌد .1

 (.التقدٌمٌة العروض ، اكسل ، وورد )استعمال فً جدا جٌد .2



 
 

: والمهارات الخبرات

-19-01 من الفتره خالل أطفال كطبٌب الزهراء بمستشفى الطبً الكادر إلى اإلنظمام

 م2009-10-01 إلى2007

 السرٌري القسم فً المرضى ومتابعة بالمستشفى الخارجٌة العٌادات فً األطفال على الكشف

 م2009 إلى 2008 الفتره خالل بلٌبٌا الخاص القطاع فً صٌدلٌات إدارة

 .المنظومه فً األدوٌة وتنزٌل المبٌعات وإدارة الخاص بالقطاع العمل وتقٌٌم متابعه

 بجمهورٌة القاهره لجامعة التابع الجامعً أبوالرٌش بمستشفى زائر مقٌم كطبٌب إشتغلت

  م2011-01-01 وحتى م2010-01-01 من الفتره خالل العربٌة مصر

. أعاله المذكور للمستشفى التابعة السرٌرٌة األقسام جل فً ومتابعتها الحاالت إستقبال

 الشاطبً بمستشفى الماجستٌر درجة على للحصول أساسً كشرط زائر مقٌم كطبٌب إشتغلت

 م2011-10-01 تارٌخ العربٌةمن مصر بجمهورٌة اإلسكندرٌه لجامعة التابع الجامعً

. أعاله المذكور للمستشفى التابعة السرٌرٌة األقسام جل فً ومتابعتها الحاالت إستقبال

 تارٌخ وحتى م2015-04-01 من الفتره خالل من أقسامها بجمٌع متكاملة طبٌة عٌادة إدارة

 م01-05-2019

-03 الفتره خالل الزاوٌة جامعة البشري الطب بكلٌة األطفال قسم رئٌس بمهام تكلٌفً تم

 م2018-06-01 وحتى م03-2-2018

 جامعة صرمان الطبٌة التقنٌة كلٌة عمٌد من مشكلة علمٌة لجنة رئٌس بمهام تكلٌفً تم

-02 تارٌخ وحتى م2019-08-26 تارٌخ من الرؤٌة وعلوم البصرٌات قسم عن صبراته

  م03-2020

 م2020-09-30 بتارٌخ صبراتة جامعة البشري الطب بكلٌة االمراض علم قسم رئٌس

 اللحظة هذه وحتى

 :االخرى المهارات

 .والتفاوض التحاور فن .1

 .والقانونٌة اإلدارٌة باإلجراءات الجٌد اإللمام .2

 .الضغط تحت الشغل .3

. فرٌق ضمن الشغل .4


