
 

  البيانات الشخصية

 

 االسم شيماء يوسف جدوع أبو خبيزة

الهويةرقم  802195495  

 المهنة طبيبة أسنان

 الجنس أنثى

 تاريخ الميالد 4-2-1989

مقابل برج الصالحي-الحساينة-النصيرات-غزة  العنوان  

 الجنسية فلسطينية

االجتماعيةالحالة  آنسة   

  تليفون المنزل -

 المحمول 0597-281156

 

 

 المؤهالت العلمية

هاءتاالن  -البدء    اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص 

 جامعة سيناء العريش مصر بكالوريوس طب و جراحة الفم و األسنان 2007-20014

      

      

 

العملية الخبرات   

االنتهاءتاريخ  المؤسسة  أسم البلد الوظيفة  تاريخ البدء     

 مستشفى الدمرداش مصر طبيبة امتياز 1-10-2013 31-11-2013

 جامعة األزهر الشريف مصر طبيبة امتياز 1-12-2013 31-3-2014

 جامعة سيناء و مستشفى العريش العام مصر طبيبة امتياز 1-4-2014 30-6-2014

 وزارة الصحة الفلسطينية غزة طبيبة امتياز 1-7-2014 30-9-2014

 غزة طبيبة أسنان متطوعة 5-1-2015 5-7-2015
عيادة األسنان بالدائرة الطبية بالجامعة 

 االسالمية

 عيادة الدرج التخصصية غزة طبيبة أسنان 2015-7-1 حتى اآلن

 

األبحاث المنشورة/ المؤلفات / الكتب   

 

 

 المؤتمرات العلمية

 اليوم العلمي الثاني 23-04-2015 جامعة األزهر حضور
معا نحو "اليوم العلمي الرابع 01-05-2015 جامعة فلسطين حضور

 "مستقبل واعد لطب االسنان

اليوم العلمي الثاني لقسم جراحة  12-04-2012 مستشفى المنصورة العام الدولي حضور

 الوجه و الفكين

لنقابة " رد الجميل"اليوم العلمي 03-04-2015 غزة-مركز غزة للتمية  حضور

نأطباء األسنا  
 

 



الخاصة المهارات  

المهارةاسم  القدرة على العمل مع فريق  1 

المهارةاسم  القدرة على العمل تحت الضغط   2 

المهارةاسم  القدرة على التعامل مع فئات وشرائح المجتمع   3 

.أمتلك مهارات أسلوب حل المشكالت  المهارةاسم    4 

المهارةاسم  التفكير بشكل إبداعي   5 

 

 اللغات

 اللغة مستوي التحدث  مستوي الكتابة  مستوي القراءة

 العربية ممتاز ممتاز ممتاز

 االنجليزية جيد جدا ممتاز ممتاز

    

 

 الدورات التدريبية

 1  اسم الدورة دورة التخطيط  االستراتيجي من األكاديمية الدولية للتدريب الشخصي والتطوير القيادي

ساعة 21    مدتها 

وزارة الشؤؤن االجتماعية-ن المرأةمركز تمكي   مكان انعقادها 

مركز تمكين المرأة والمجتمع بالتعاون مع اتحاد أطباء فرنسا –اإلسعافات األولية دورة   2  اسم الدورة 

ساعة 21    مدتها 

وزارة الشؤؤن االجتماعية-مركز تمكين المرأة   مكان انعقادها 

اء أسنان فلسطين بالتعاون مع الصليب األحمرنقابة أطب –االسعافات األولية دورة ا  3  اسم الدورة 

ساعة 23    مدتها 

  مكان انعقادها مقر نقابة أطباء األسنان الفلسطينية

 layering technique for composite"دورة في الحشوات التجميلية 

restoration"- 3جامعة سيناء بمصر بالتعاون مع شركةM 
 

 4  اسم الدورة

  مدتها اتساع 7

  مكان انعقادها مصر-جامعة سيناء

 

 المعرفون

 E-mail   اسم المعرف الوظيفة العنوان تليفون 

الزيتون -غزة  3133212120  جامعة فلسطين-عميد كلية طب األسنان  جمال نعيم نعيم.د   

 3131331931 
 -النصيرات 
 الحساينة

عبد الرحمن الجمل.د نائب في المجلس التشريعي  

أميرة هارون.أ وكيل وزارة المرأة دير البلح 3131323331   
 

 

 


