البيانات الشخصية
االسم

ناجي محمد عطية شعت

رقم الهوية

848918949
محاضر بكلية طب الفم واالسنان جامعة
فلسطين(طبيب اسنان)
ذكر

تاريخ الميالد

1891/79/11

العنوان

القرارة  -خانيونس – فلسطين

الجنسية

فلسطيني

الحالة االجتماعية

متزوج

تليفون المنزل

799797191

المحمول

7588891851

المهنة
الجنس

المؤهالت العلمية
اسم الجامعة
جامعة القاهرة
جامعة مصر للعلوم
والتكنولوجيا
مدرسة خالد الحسن
الثانوية للبنين

المدينة
القاهرة
السادس من
اكتوبر
خان يونس

الدولة

اسم المؤهل

مصر

ماجستير

مصر

بكالوريس

فلسطين ثانوية عامة

مجال التخصص
التركيبات السنية
طب وجراحة الفم
واالسنان
الفرع العلمي

البدء -
االنتهاء
9711-9717
9779-9771
9771

أسم المؤسسة
جامعة فلسطين

البلد
فلسطين

الخبرات العملية
الوظيفة
محاضر بكلية الفم واالسنان

تاريخ البدء
9714/78/1

جامعة فلسطين

فلسطين

معيد بكلية الفم واالسنان

9717/79/97 9778/74/15

تاريخ االنتهاء
حتي االن

عيادة د .جمال نعيم

فلسطين

طيبب اسنان (فترة مسائية)

9778/71/1

9717/79/97

عيادة البر الخيرية

فلسطين

طبيب اسنان (فترة مسائية)

9779/71/1

9778/78/15

اتحاد لجان الرعاية الصحية

فلسطين

طبيب اسنان(فترة مسائية)

9779/71/1

9779/71/1

الكتب  /المؤلفات  /األبحاث المنشورة
بحث بعنوان (تقيم تأثير انواع مختلفةمن المواد الخزفية علي تأكل االسنان (دراسة مخبرية).
مجلة جامعة القاهرة لطب االسنان عدد شهر 9711/8






حضور
حضور
حضور
حضور

المؤتمرات العلمية
مؤتمر طب االسنان الدولي السادس عشر بتاريخ.9711/11/5
مؤتمر االسكندرية الدولي لطب االسنان الثامن عشر بتاريخ .9719/11/9
مؤتمر طب االسنان الدولي الخامس عشر بتاريخ .9711/17/91
مؤتمر طب االسنان الثاني لجامعة فلسطين بتاريخ .9717/74/9






حضور
حضور
حضور
حضور

مؤتمر طب اسنان االطفال االول بتاريخ .9771/74/97
اليوم العلمي لطب االسنان بجامعة فلسطين بتاريخ .9714/75/17
اليوم العلمي لطب االسنان نقابة اطباء االسنان بتاريخ .9714/75/95
اليوم العلمي لطي االسنان التاني عشر لنقابة اطباء االسنان بتاريخ .9778/79/99

1

اسم المهارة

المهارات الخاصة
استخدام الكمبيوتر .

9

اسم المهارة

القراءة.

اللغة
العربية
االنجليزية

1

9

1

4

5

1

9

9

اللغات
مستوي الكتابة

مستوي القراءة

مستوي التحدث
%177

%177

%177

%87

%87

%87

الدورات التدريبية
زراعة االسنان

اسم الدورة
مدتها

 157ساعة

مكان انعقادها

جمهورية مصر العربية

اسم الدورة

االستخدام االمثل النظمة الجامعة االكاديمية

مدتها

يوم

مكان انعقادها

جامعة فلسطين

اسم الدورة

دورة الكاد كام للتركيبات الثابتة

مدتها

 1ساعات

مكان انعقادها

جامعة القاهرة

اسم الدورة

دورة عالج العصب باستخدام الروتري

مدتها

 9ساعات

مكان انعقادها

جامعة القاهرة

اسم الدورة

دورة لغة انجليزية

مدتها

 11ساعة

مكان انعقادها

جامعة فلسطين

اسم الدورة

دورة تحضيرية المتحان التوفل

مدتها

ثالث شهور

مكان انعقادها

مركز االميديست

اسم الدورة

تدريب طبيب االمتياز

مدتها

سنة

مكان انعقادها

وزارة الصحة

اسم الدورة

االسعافات االولية

مدتها

ثالث شهور

مكان انعقادها

جمهورية مصر العربية

اسم المعرف

الوظيفة

المعرفون
تليفون
العنوان

E-mail

االستاذ الدكتور  /استاذ التركيبات
هشام عبد المجيد السنية جامعة
القاهرة .
قطامش
استاذ التركيبات
االستاذ الدكتور
/اميمة صالح الدين السنية جامعة
القاهرة.
المحالوي
عميد كلية طب
الدكتور  /جمال نعيم
الفم واالسنان
نعيم
جامعة فلسطين

جامعة
القاهرة

77971117777719

جامعة
القاهرة

dr.oelmahallawy@yahoo.com 77971999154188

جامعة
فلسطين

77897588191919

hkatamish@gmail.com

naimjamal@yahoo.de

