
 

  البيانات الشخصية

 

 االسم محمد سميح خليل مليحة 

الهويةرقم  802184390  

 المهنة طبيب اسنان 

 الجنس فلسطيني 

4-2-9191  تاريخ الميالد 

خلف مستشفي العودة _ تل الزعتر _ شمال غزة _ غزة _ فلسطين   العنوان  

 الجنسية فلسطيني 

االجتماعيةالحالة  اعزب    

  تليفون المنزل 2444224

 المحمول 9411521951

 

 

 المؤهالت العلمية

هاءتاالن  -البدء    اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص 

2995-2999  جامعة سيناء شمال سيناء مصر  بكالوريوس طب وجراحة الفم واالسنان 

      

      

 

  العمليةالخبرات 

االنتهاءتاريخ  البدء تاريخ   المؤسسة أسم  البلد الوظيفة     

29-9-2994  9-1-2999  كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا غزة محاضر اكاديمي 

29-9-2994  9-92-2994 طبيب اسنان+ محاضر   مديرية التربية والتعليم غزة 

99-9-2999  29-5-2999  Projects Coordinator 
Palestine-

Gaza 

Palestinian Organization for 

Hiritag 

25-9-2999  99-5-2999  Trainer غزة sharek institute 

99-9-2994  9-1-2999  Dentist Gaza Special Dental Clinics 

now 9-2-2994  Dentist Gaza Global Dental Center 

 مصرف الوقت العالمي قطر رئيس حاضنة االفكار 1-8-2013 30-8-2015

 

منشورةاألبحاث ال/ المؤلفات / الكتب   

 

 

 المؤتمرات العلمية

 جامعة فلسطين -معا نحو مستقبل واعد لطب االسنان

 المستشفي الدولي-جامعة المنصورة -اليوم العملي الثاني لقسم جراحة الوجه والفكين

 جامعة فلسطين -طب االسنان اساسيات وتطورات

The second scientific Day and Dental Exhibition- Al Azhar University 

 

 

الخاصة المهارات  



 Computing  word processing, excell, power point 1 

 Work in rotary System for Endodontic treatment 2 

• Good communication skills 3 

• Digital smile designer and Hollywood smile maker 4 

• Can work under pressure 5 

• Can be ateam leader 6 

 

 اللغات

 اللغة مستوي التحدث  مستوي الكتابة  مستوي القراءة

 االنجليزية +++ +++ +++

 االلمانية + ++ ++

    

 

 الدورات التدريبية

Externship Program in Implant Dentistry 1  اسم الدورة 

9 year  مدتها   

Stony Brok collage on DentalXP Site قادهامكان انع   

Dental Implantology 2  اسم الدورة 

3weeks مدتها   

  مكان انعقادها نقابة اطباء االسنان

Basics of Ideal Root Canal Treatment 3  اسم الدورة 

1 week مدتها   

Palestinian Medical Forum مكان انعقادها  

First Aid 2  اسم الدورة 

1 week مدتها   

RIYADA FOR DEVELOPMENT مكان انعقادها  

Essentials in Health Managment 3  اسم الدورة 

2 week مدتها   

Islamic Univesrity مكان انعقادها  

• Training of trainers certificate (TOT) 2  اسم الدورة 

1 week مدتها   

Egypt-Alex-UNFDP   مكان انعقادها  

 Nanotechonology and nanosensors in medical application 3  اسم الدورة 

3 months مدتها   

Online on Technion - Israel Institute of Technology مكان انعقادها  

Rotary System for Endodontic treatment 3  اسم الدورة 

1 day مدتها   

Global Dental Center مكان انعقادها  

• Digital smile designer and Hollywood smile maker 3  اسم الدورة 

1 week مدتها   



DentalXP Site مكان انعقادها  

 

 المعرفون

 E-mail   اسم المعرف الوظيفة العنوان تليفون 

 0599444186  
نائب عميد كلية نماء للعلوم 

 والتكنولوجيا
خليل البرش.م  

 0595114011  
وزارة مدير التعليم الجامعي في 

 التربية والتعليم
خليل حماد.د  

 0599717724  
المستشار القانوني لجامعة 

 فلسطين
ابراهيم دغمش.أ  

 

 

 


