CURRICULUM VITAEالذاتيت

السيزة

:المعلىماث الشخصيت

Identification Data:
Surname:

El-Shanti

First Name:

Amjad

I.D. Card No.:

413388380

Date of Birth:

September 11, 1971

Place of Birth:

Kuwait

Citizenship:

Palestinian

Religion:

Muslim

Marital Status:

Married

Languages:

Arabic and English

Address: Gaza- Nasser- Mohammed
Elaswad street- Near pediatric hospital
Nasser- Home No. 846/60
Telephone No.: Gaza 0097082878282
Mobile No. : Gaza 00970599402015
Gaza 00970595613137
E- mail : amjad_2000_10000@yahoo.com
dr_shanti2002@hotmail.com

ًالشنط

: اسم العائلة

أمجد

: ًاالسم الشخص
: رقم الهوٌة

413388380
1971  سبتمبر11

: تارٌخ المٌالد

الكوٌت

: مكان المٌالد

ًفلسطٌن

: الجنسٌة

مسلم

: الدٌانة

متزوج

: الحالة االجتماعٌة

العربٌة واالنجلٌزٌة

: اللغات

 مقابل- شارع محمد األسود- غزة – النصر:العنوان
60/846  منزل رقم-مستشفى النصر لالطفال
 غزة0097082878282 :رقم التلفون
 غزة00970599402015 :رقم الموباٌل
 غزة00970595613137
amjad_2000_10000@yahoo.com
dr_shanti2002@hotmail.com

:الىظائف الحاليت

Current Work:


2014 محاضر فً الجامعات الفلسطٌنٌة – غزة

Lecturer in Palestinian Universities –
Gaza 2014



Medical Director of Palestine Medical
Center& Consultant of chronic diseases



(Cystic
Friend
Center).
Head ofFibrosis
Preventive
Medicine

المدٌر الطبً لمركز فلسطٌن الطبً واستشاري األمراض
ً مركز أصدقاء التلٌف الكٌس-المزمنة
 الخدمات الطبٌة الفلسطٌنٌة-ًرئٌس قسم الطب الوقائ

Department , Palestine Medical Services

:المؤهالث العلميت

Academic Qualifications:


 وبائٌات (جامعة-دكتوراه صحة عامة
- المعهد العالً للصحة العامة-االسكندرٌة
 تقدٌر امتٌاز مع مرتبة الشرف- ( 2012
األولى



Master of Public Health, Al Quds  وبائٌات وإحصاء- درجة الماجستٌر فً الصحة



Doctor

of

Public

Health-

Epidemiology,(Alexandria
University, High Institute of Public
Health), 2012.


University

(Epidemiology

and

 تقدٌر-)2003-2002 (  جامعة القدس-حٌوي
ممتاز

Biostatistics) (2002-2003).


Postgraduate Diploma of community
mental

health,

Gaza

community

درجة الدبلوم العالً بالصحة النفسٌة
 االجامعة االسالمٌة وبرنامج غزة-المجتمعٌة
 تقدٌر جٌد-)2005-2004( للصحة النفسٌة



-درجة البكالورٌوس فً الطب والجراحة العامة
 تقدٌر جٌد-)1996-1995( جامعة صنعاء



الثانوٌة العامة من الكوٌت
%95,8 ) تقدٌر1989-1988 (



mental health program and Islamic
University (2004-2005)


Bachelor Degree of Medicine and
surgery, Sana’a University, Republic
of Yemen (1995-1996)



General Secondary School Certificate,
Kuwait (1988-1989)

:مهاراث الكمبيىتز

Computer Skills:
Microsoft Word, Excel, Access,
PowerPoint, SPSS 18.0, and EPI-Info

:الىظائف السابقت

Previous Work:


2000-2001 Doctor of Impotence
therapy, Palestine Medical Center



1999-2002

، البور بوٌنت، األكسس، األكسل،مٌكروسوفت وورد
 والفوتوشوب,ً وبرنامج التحلٌل اإلحصائSPSS وبرنامج
ًالتحلٌل الوبائEpi- Info

Lecturer of

Emergency curriculum in Denmark-

 طبٌب معالج للضعف الجنسً فً مركز2001-2000
ًفلسطٌن الطب
 محاضر فً مساق الطوارئ فً المشروع2000-1999
الدنماركً للصٌادٌن فً فلسطٌن

Palestine Fisheries Project


1998-2000

Health Education

committee , El-Awda Hospital, Palestine


1998-2000

General

Practitioner, El-Awda Hospital


1996-1997

Medical Research

Field, Sana’a City, Republic of Yemen


Head of Preventive Medicine

 عضو لجنة التثقٌف الصحً فً مستشفى2000-1998
العودة فً فلسطٌن
- طبٌب عام واستقبال فً مستشفى العودة2000-1998
فً فلسطٌن
-  باحث مٌدانً فً جامعة صنعاء1997-1996
الجمهورٌة الٌمنٌة
 الخدمات الطبٌة الفلسطٌنٌة-ًرئٌس قسم الطب الوقائ

Department , Palestine Medical Services


Specialist of Mental Health (Physician) ,



PalestineMedical Services
Member of continues learning



committee , Palestine Medical Services
Researches committee Membership,
Basma medical center for fertility,

 الخدمات الطبٌة-)أخصائً الصحة النفسٌة (طبٌب
الفلسطٌنٌة
 الخدمات الطبٌة-عضو فً لجنة التعلٌم المستمر
الفلسطٌنٌة
- مركز البسمة الطبً للعقم- عضو فً لجنة األبحاث
2004 فلسطٌن

Palestine, (Part Time 2004-present)


Lecturer in the Medical Sciences
Department, college of science and
technology, Palestine, (2004-present)

- كلٌة العلوم والتكنولوجٌا، محاضر فً قسم العلوم الطبٌة
-2004  (منذ سنة- فلسطٌن-ًوزارة التربٌة والتعلٌم العال
- (مساقات التشرٌح وعلم وظائف األعضاء-)2008
 دبلوم، علم األمراض) دبلوم صٌدلة-ًاالسعاف األول
- دبلوم سكرتارٌا طبٌة- دبلوم مراقبة صحٌة-تحالٌل طبٌة
.بكالورٌوس تحالٌل طبٌة



Lecturer in Al-Aqsa University,
Palestine, (since 2005- present)



Lecturer in Al-Azhar University ,
Palestine, (since 2007 -present)



Lecturer, administration of drug abuse
and prevention, Palestine



Trainer of First Aid skills, Institute of



traffic, Palestine Police Directorate
Dean of Health Professions College,



University of Palestine, 2012
Dean of Public Health Faculty-



University of Palestine – Gaza 2013
Trainer and Consultant in project "
Training of Local Committee in Disaster
Management" in marginalized areas in

 وزارة- دبلوم مهن طبٌة-محاضر فً جامعة األقصى
-2005 فلسطٌن( منذ سنة-ًالتربٌة والتعلٌم العال
+) (مساقات التشرٌح ووظائف علم األعضاء-)2008
)بكالورٌوس صحة عامة (مساق الصحة العامة
-2007  فلسطٌن (منذ سنة- محاضر فً جامعة األزهر
) (مساقات تشرٌح ووظائف علم أعضاء الجهاز2008
ً بكالورٌوس عالج طبٌع- )العصبً المركزي
محاضر فً معالجة ومكافحة االدمان وسوء استخدام
2007-2000  فلسطٌن-الدواء
 مدٌرٌة- معهد المرور-ًمدرب فً مهارات االسعاف األول
2007-2000 الشرطة الفلسطٌنٌة
2012 عمٌد كلٌة المهن الصحٌة فً جامعة فلسطٌن
عمٌد كلٌة الصحة العامة وعضو مجلس جامعة – جامعة
2013فلسطٌن – غزة
مدرب واستشاري فً مشروع " تدرٌب اللجان المحلٌة
ًفً موضوع إدارة الكوارث" فً المناطق المهمشة ف
: الشركة المنفذة-2013 -قطاع غزة – كارٌتاس القدس
.مركز النور للدراسات والتدرٌب

Gaza Strip- Caritas Jerusalem- 2013.
Executive Company: Nour Center For
Studies and Training


Research Activities:


Case- Control Study of Low Birth
Weight Infant and maternal risk



factors in Sana’a -Yemen (1995)
Epidemiology of Neonatal Deaths in

:النشاطاث البحثيت
دراسة حول عوامل الخطر لدى األمهات الالتً ٌنجبن أطفال
1995 الٌمن-  صنعاء- ًاقل من الوزن الطبٌع

2000 وبائٌة وفٌات األطفال حدٌثً الوالدة فً غزة

Gaza Strip (2000)


Hospital Case- Control Study of
Maternal Risk factors associated

عوامل الخطر لدى أمهات الموالٌد ذوي األوزان األقل من
)الطبٌعً فً قطاع غزة (رسالة الماجستٌر

with Low Birth weight in Gaza Strip


(Master
Thesis)
Demography
of (2000)
Aging in Palestine,



(2000)
Community Diagnosis of El-Remal
District, Gaza, (2000)

-دٌموغرافٌة األشخاص الكبار فً السن (الهرم) فً فلسطٌن
2000
2000 التشخٌص المجتمعً لحً الرمال فً مدٌنة غزة



Assisted Reproduction technique in
Gaza (Palestine)- Determinant



factors (2003-2004)
Master Advisory Thesis about
breast-feeding patterns and

 العوامل- التقنٌات المساعدة فً االنجاب فً فلسطٌن
2004-2003 والمحددات

مساعد إشراف على رسالة ماجستٌر بعنوان نماذج الرضاعة
 فلسطٌن-الطبٌعٌة فً شمال غزة فً جامعة القدس

practice in North Gaza (Public
health field) In Al- Quds University


Scientific review of the evidence
safe evacuation in emergency
situations Guide textbook (Gaza

مراجعة علمٌة لدلٌل اإلخالء اآلمن فً حاالت الطوارئ
(جمعٌة غزة للثقافة والتنمٌة و الصندوق العربً لإلنماء
االقتصادي واالجتماعً ) – مركز النور للدراسات والتدرٌب
.ووزارة التربٌة والتعلٌم

Society for Culture and
Development and the Arab Fund for
Economic and Social Development) Noor Centre for Studies and
Training and the Ministry of
Nutritional Impact Assessment study
Education.
ofMilk for Preschoolers Program -Gaza
City, 2008/2009. Submitted to ANERA
(American Near East Refugee Aid) &
Islamic ReliefGaza Office
An Epidemiologic Study About
Cystic Fibrosis in Gaza (Scientific
paper submitted for “ Cystic
Fibrosis World Wide/ Middle East

فٌمدٌنةغزة
دراسةأثربرنامجالحلٌبعلىالحالةالغذائٌةألطفااللروضات
 مقدم لمؤسسة أنٌرا واإلغاثة اإلسالمٌة _ مكتب. 2009-2008
.غزة

دراسة وبائٌة مرض التلٌف الكٌسً فً قطاع غزة (ورقة
علمٌة مقدمة للمؤتمر الدولً للتلٌف الكٌسً فً الشرق
ًاألوسط ) عقد المؤتمر فً مستشفى الملك فٌصل التخصص
ومركز األبحاث فً الرٌاض – السعودٌة دٌسمبر
.)حصلت الورقة على الجائزة األولى فً المؤتمر2011

Conference Held On December
2011, in King Faisal Specialist
Hospital & Research Center): The
paper is evaluated in the First Place
Participation
in preparation
Submitted
to and
.
authoring of Training guide

ANERA& Islamic Relief

textbook for Disaster management-

Gaza Office (Cnvevenio
Caritas Jerusalem-2013–


10 C01-105) : Through Nour Center
for Studies and Training: Executive
company for project

- المشاركة فً تألٌف وإعداد الدلٌل التدرٌبً إلدارة الكوارث
 ضمن مشروع- القدس- لصالح مؤسسة كارٌتاس- 2013
) عبر شركة النور للدراساتConvenio 10 CO1- 105(
. منفذ المشروع: والتدرٌب

:األبحاث المنشىرة

Publications:


: الطفرة الجٌنٌة والمظاهر الكبرى:التلٌف الكٌسً فً غزة
 العدد،2014  أغسطس، المجلة العالمٌة للكٌمٌاء وعلوم الحٌاة
1316-1312 ص،  البحث الرابع،الثالث

Cystic fibrosis in Gaza Strip:
Mutation and Major
Manifestations: International
Journal of Chemical and Life
Sciences (Int. J. Chem. and Lifescie,



2014,
3 (04) 1312-13-16
An
Epidemiologic
Study about Cystic

 مجلة جامعة: وبائة مرض التلٌف الكٌسً فً قطاع غزة
 مجلةعلمٌة محكمة نصف: فلسطٌن لألبحاث والدراسات
2013  العدد السابع – ٌولٌو: سنوٌة

Fibrosis in Gaza strip: University of
Palestine Journal for studies and


researches: Half Yearly Clinical and Biomedical Features of
Type 2 Diabetic Patients in Gaza

الخصائص السرٌرٌة والطبٌة الحٌوٌة لمرضى السكري من
 المجلة الطبٌة غرب. قطاع غزة-النوع الثانً فً محافظة غزة
.2011  فبراٌر- ٌناٌر-1  العدد-30  المجلد.أفرٌقٌا

Governorate, Gaza strip. West
African Journal Of Medicine. Vol 30,
No. 1 January-February ,2011

:المؤتمزاث

Conferences:


Participation in the Scientific and
Educational

Conference

about

"

University Courses between the recent
and future needs" – University of
Palestine- Gaza 2014: Study Title: " KAP

ًالمشاركة بورقة بحثٌة فً المؤتمر العلم
التربوي حول " المتطلبات الجامعٌة بٌن
الحاجات الراهنة والمستقبلٌة" – جامعة
- وبرنامج الفاخورةUNDP فلسطٌن بدعم من
 "واقع: عنوان البحث:2014 غزة ٌونٌو
التعلٌم اإللكترونً من وجهة نظر طلبة جامعة
"فلسطٌن

-

ًالمشاركة بمحاضرة علمٌة فً ٌوم دراس
"بعنوان " األمراض الوراثٌة فً قطاع غزة
ًفً قسم األحٌاء الحٌوٌة بكلٌة العلوم ف
- 2014  إبرٌل-الجامعة اإلسالمٌة – غزة
" " التلٌف الكٌسً فً غزة: عنوان المحاضرة

-

Study about Electronic Education from
the view of students of University of
Palestine"


Participation by lecture in Academic
Day about " Genetic Diseases in Gaza
Strip" in Biology Department in College
of Science in Islamic University- GazaApril 2014- Title of Lecture: Cystic
Fibrosis in Gaza".



Participation

in

The

Second

International Conference On Basic and

ًالمشاركة بورقة علمٌة فً المؤتمر العالم
الثانً للعلوم األساسٌة والتطبٌقٌة – جامعة
2012 األزهر – غزة

-

ًالمشاركة فً المؤتمر العالمً للتلٌف الكٌس
فً الشرق األوسط بورقة علمٌة فً مستشفى
ًالملك فٌصل التخصصً ومركز األبحاث ف
2011 الرٌاض – السعودٌة دٌسمبر

-

Applied Sciences (ICBAS2)- Al-Azhar
University, October 2012


Participation in The Cystic Fibrosis
World Wide/ Middle East Conference
Held On December 2011, in King Faisal
Specialist Hospital & Research Center



Attendance the “ Fundamentals of
Surveillance in Infection Control

حضور مؤتمر وورشة العمل الثانٌة لمكافحة العدوى
 نقابة أطباء:)(أساسٌات الترصد فً مجال مكافحة العدوى
)2010 مصر مقر اإلسكندرٌة (مارس

Conference” - Egyptian Medical
Syndicate Alexandria (March 2010)


Attendance in the First Scientific Day of
Jordanian Gaza Hospital (Gaza, July,

حضور الٌوم العلمً األول للمستشفى األردنً فً غزة
 إشراف الخدمات الملكٌة األردنٌة:)2011 (ٌولٌو

2011): Royal Medical services


Attendance in the Jordanian –
Palestinian Scientific Day held by

حضور الٌوم العلمً الفلسطٌنً األردنً (دٌسمبر
 إشراف الخدمات الملكٌة األردنٌة:)2012

Jordanian Gaza Hospital (Gaza,
December, 2012): Royal Medical
services


Participated in the activities of the
Academic Day of “ Development of
Tertiary Education Instructors
According to Quality Criteria” :
Collaboration between University of
Palestine and AMIDEAST Funded by
USAID & Open Society Institute
(June,2012)

ًمشاركة فً ٌوم دراسً حول تطوٌر األستاذ الجامعً ف
ضوء معاٌٌر الجودة بالتعاون بٌن جامعة فلسطٌن
وأمٌدٌست ضمن مشروع تطوٌر الهٌئات األكادٌمٌة
 ومؤسسةUSAID بتموٌل من الوكالة األمرٌكٌة الدولٌة
)2012  (ٌونٌوOSI المجتمع المفتوح

Specialty Courses:


Community Medicine Courses (1990-

:الدوراث التخصصيت
1995-1990 دورات فً طب المجتمع

1995)


Family Medicine One Full Week in Gaza

1996 طب األسرة فً أسبوع كامل

(1996)


Emergency Course by Smile Operation
(1997)



E.C.G. Course in Shifa Hospital (1999)



Biostatistics Course in Shifa hospital

دورة الطوارئ مع الجمعٌة األمرٌكٌة العملٌة المبتسمة
1997
1999 دورة فً تخطٌط القلب

2001 دورة االحصاء الحٌوي فً مستشفى الشفاء

(2001)


Preparing of postgraduate Teacher
Course in GCMHP and Islamic

دورة إعداد معلم جامعً فً برنامج غزة للصحة النفسٌة
2003 المجتمعٌة

University, Gaza (2003)


Molecular Medicine Course in Shifa

2004 ًدورة الطب الجزٌئ

Hospital (2004)


Symptomatic Approach of Sexual
Transmitted Diseases in El-Remal Clinic

تشخٌص األمراض التناسلٌة بواسطة األعراض فً عٌادة
2004 الرمال فً وزارة الصحة الفلسطٌنٌة

/ MOH Palestine (2004)


Management of health services in
hospitals (2005)/ (MOH)



Statistics of hospital Records and
registrations (2006)/ (MOH)



Lecture in Food Poisoning Course
(Cooperation between WHO/ MOH)
2007

2005 دورة فً إدراة الخدمات الصحٌة فً المستشفٌات
وزارة الصحة الفلسطٌنٌة
 وزارة2006 دورة أحصائٌات السجالت فً المستشفٌات
الصحة الفلسطٌنٌة
محاضرة دورة التسمم الغذائً بالتعاون بٌن وزارة الصحة
2007 الفلسطٌنٌة ومنظمة الصحة العالمٌة

:العضىياث

Memberships:


Arab Medical Association (Palestine)



Palestinian Surgeon association



Steering committee of mental health

نقابة األطباء الفلسطٌنٌة

جمعٌة الجراحٌن الفلسطٌنٌٌن

اللجنة التأسٌسٌة لجمعٌة الصحة النفسٌة

act

:المعزفىن

References:
Prof. Dr. Salem Sabbah - President of the
University of Palestine - Gaza - Madinat alZahra - Mobile 00970599815888

 مدينة- غزة-  رئٌس جامعة فلسطٌن- سالم صباح.د.أ
00970599815888  موبايل-الزهراء
0097082632001 : تلفون
0097082632002

info@up.edu.ps

Tel: 0097082632001
0097082632002
info@up.edu.ps
Prof. Dr. Yehya Abed- Prof. of
Epidemiology- University of JerusalemAbu dees- college of Public Health, Gaza

 جامعة- أ صتاذ الوبائيات- يحي عابد.د.أ
 غزة- كلية الصحة العامة-القدس أبو ديش
00970599404344 -موبايل
0097082878177 :تلفون
yabed333@yahoo.com

Mobile: 009700599404344
Tel:009082878177
yabed333@yahoo.com

Prof. Dr. Ali Hasab- Prof. of EpidemiologyHIPH- University of AlexandriaDepartment of Epidemiology- Egypt.
Mobile: 0020192434163
Tel: 002034285575
002034285576
hasab2012@hotmail.com
hiphegypt@yahoo.com

 المعهد-علي حضب –أصتاذالوبائيات.د.أ
العالي للصحة العامة – جامعة اإلصكندرية
 جمهورية مصر العربية.قضم الوبائيات
0020192434163 :موبايل
002034285575 :تلفون
002034285576

hasab2012@hotmail.com
hiphegypt@yahoo.com

