البيانات الشخصية
االسم

محمد رمضان حسن شامية

رقم الهوية

801129727

المهنة

طبيب أسنان

الجنس

ذكر

تاريخ الميالد

25/8/1985

العنوان

غزة -حي النصر -غرب مستشفى العيون

الجنسية

فلسطيني

الحالة االجتماعية

متزوج

تليفون المنزل
المحمول

0597181901

المؤهالت العلمية
اسم الجامعة

الدولة

المدينة

مجال التخصص

اسم المؤهل

البدء  -االنتهاء

جامعة القاهرة

القاهرة

مصر

ماجستير

جراحة الفم والوجه والفكين

9009-9002

جامعة  6اكتوبر

 6اكتوبر

مصر

بكالريوس

طب وجراحة الفم واالسنان

9002-9002

جامعة القاهرة-القصر العيني

القاهرة

مصر

امتياز

طب وجراحة الفم واالسنان

9002-9002

الخبرات العملية
البلد

أسم المؤسسة

الوظيفة

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

جامعة القاهرة-م القصر العيني

مصر

طبيب امتياز ونائب زائر في جراحة الفم

9002

9009

مجمع الصحابة الطبي

غزة

طبيب أسنان وجراح الوجه والفكين

9002/0

لحتى االن

مستشفى الشفا العام

غزة

قسم جراحة الفم والوجه والفكين

9002/6

9002/2

جامعة فلسطين

غزة

محاضر ومسئول عيادات طب األسنان

9002/2

لحتى االن

الكتب  /المؤلفات  /األبحاث المنشورة
تقييم الفيبرين الغني بالصفائح الدموية للحفاظ على التكون العظمي للفك قبل إحالل الغرسة السنية .مجلة طب االسنان المصرية .العدد 95رقم  .1يناير
3112
المؤتمرات العلمية
 مشارك ورئيس اللجنة العلمية في اليوم العلمي الثالث لطب االسنان ..اساسيات وتطورات-جامعة فلسطين-مايو3112 حضوراليوم العلمي االول لنقابة طب االسنان مع مؤسسة اطباء لحقوق االنسان-غزة – يونيو 3112حضور ورشة تدريبية نعنوان االستخدام االمثل النظمة الجامعة االكاديمية بجامعة فلسطين -سبتمبر 3112حضور مؤتمر جراحة الوجه والفكين والعمليات التجميلية -كلية طب االسنان-جامعة االسكندرية ديسمبر 3111حضور مؤتمر طب االسنان الدولي في االسكندرية (  )17th AIDCنوفمبر 3111 حضور المؤتمر العلمي الثاني لطب االسنان في جامعة النهضة ديسمبر 3112 حضور مؤتمر الدولي االول لطب االسنان في االنتركونتيننتال مارس 3112 حضور مؤتمر لتجمع طب االسنان العملي المصري الثالث عشر فندق الماريوت -فبراير 3112 حضور مؤتمر طب االسنان الدولي الثالث عشر -نوفمبر 3112-حضور ندوة لطب االسنان في العالجات المتقدمة جامعة  6اكتوبر – نوفمبر 3116

حضور ندوة نصائح طبية في العالج التحفظي لطب االسنان – ديسمبر 3116 حضور مؤتمر الدولي الرابع لعالج عصب االسنان القاهرة  -ديسمبر 3116 حضور مؤتمر الدولي االول لعالج اللثة جامعة  6اكتوبر  -نوفمبر 3116 حضور مؤتمر لتجمع طب االسنان العملي المصري الثاني عشر-القاهرة –مارس 3116المهارات الخاصة
1
3
2

اسم المهارة

القراءة

اسم المهارة

السباحة والرياضة

اسم المهارة

الرحالت

اللغات
اللغة

مستوي التحدث

مستوي الكتابة

مستوي القراءة

االنجليزية

ممتاز

ممتاز

ممتاز

العربية

ممتاز

ممتاز

ممتاز

1

اسم الدورة
مدتها
مكان انعقادها

3

اسم الدورة
مدتها
مكان انعقادها

2

اسم الدورة
مدتها
مكان انعقادها

الدورات التدريبية
دورة االنعاش القلبي الرئوي المتقدمة
 2ساعات معتمدة

جامعة القاهرة

دورة دعم الحياة القلبية األساسية
 6ساعات معتمدة

جامعة القاهرة

دورة االسعافات االولية الطارئة
 90يوم

مستشفى امبابة العام الحكومي
المعرفون

اسم المعرف
د.ليلى عمارة

الوظيفة
استشارية جراحة الفم
مصر
والوجه والفكين

العنوان

تليفون
002/01005646360

د.رفيق محسن

مشرف وكالة

غزة

0597920150

د.جمال نعيم

عميد كلية طب
االسنان جامعة
فلسطين

غزة

0599183217

E-mail

