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 1999دور مايو  -جامعة طنطا  –بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان  •

 2007  /نوفمبر  -جامعة طنطا –الفم  باثولوجياماجستير  •

 2013  /سبتمبر –جامعة طنطا  -الفم باثولوجيادكتوراة الفلسفة فى  •

 

 السجل الوظيفي: 

 

 .2000أكتوبر   -1999نوفمبر   -جامعة طنطا –بكلية طب أسنان طنطا  إمتياز طبيب •

نوفمبر  - الوحدة الصحية بالعثمانية، المحلة الكبرى ، محافظة الغربية ، وزارة الصحةطبيب مقيم ب •
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2013. 
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 الدورات التدريبة الحاصل عليها:

 المدة التاريخ مكان انعقادها  الدورة  م
 نظم التقييم و االمتحانات  1

Student evaluation and 

Examination techniques 

 
المركز الدولى 

لتنمية قدرات 

أعضاء هيئة  

التدريس و  

 القيادات 

 جامعة طنطا

 

 

 

 

Faculty and 

Leadership 

Development 

Project, 

Tanta 

University 

 أيام 3 2013يونيو 

 تنمية مهارات االتصال  2

Effective Presentation Skills 
 أيام 3 2013يونيو 

 مهارة االستفادة من الوقت  3

Time Management 
 ايام 3 2013يونيو 

 اخالقيات البحث العملي 4

Scientific Research Ethics 
 أيام 3 2013يونيو 

 النشر الدولي 5

International Publishing of 

Research 

 أيام 3 2013يوليو 

 التنافسية  االبحاث مشاريع 6

Competition projects 
 أيام 3 2013يوليو 

البرنامج التدريبي لتنظيم المؤتمرات العلمية  7

Conference Organization     
 ايام 3 2017يوليو 

البرنامج التدريبي لإلدارة الجامعية   8

University Administration 
 ايام 3 2017يوليو 

  البرنامج التدريبي ألخالقيات البحث العملى 9

Research Ethics    
 ايام 3 2017يوليو 

البرنامج التدريبي لمعايير الجودة فى العملية   10

 Quality Standards inالتدريسية 

Teaching    

أغسطس 
2017 

 أيام 3

البرنامج التدريبي للتحليل اإلحصائي للبيانات  11

 SPSS بإستخدام برنامج 
أغسطس 

2017 
 يومين

البرنامج التدريبي لنظام الساعات المعتمدة    12

Credit Hour System 
أغسطس 

2017 
 يومين

 TOT)الدورة التدريبية لتدريب المتدربين  13

1) 
 أيام 6 2018يناير 

 

 

 

 


