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الطول –
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جامعة األسكندرية) .

التسلسل الوظيفى:
 الحالي:

طل –
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(كليوة
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 900إلى  9002مدرس مساعد باسم األمرال الجلدية والتناسلية وطل ال كورة (كلية الطل
9003
3 
– جامعة اإلسكندرية).
الطول –
 900طبيل مايم باسم األمرال الجلدية والتناسلية وطل ال كورة (كلية ال طل
9009
 922إلى 9
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2 
جامعة اإلسكندرية).

المهارات العملية:
 امالة ال عر بالليزر
 صنفرة الب رة بالليزر المالة آثار لل ال باب و آثار الجروح.
 صنفرة الب رة بالليزر المالة آثار التاد ف العمر.
 عالج الوشم و الولمات و ميادة صبغة الجلد بالليزر.
 العالج بالميزوثيراب لساوط ال عر و اذابة الدهون.
 العالج بالبوتوكس للتجاعيد و ميادة العرق.
 العالج بالفيلرم (المواد المالئة) للتجاعيد.
 الك الكهربائ و الك بالتبريد.
 التا ير الكيميائ .
 العالج باألشعة فوق البنفسجية.
 لان الدهون.
عضوية الجمعيات العلمية:
 األكاديمية األوروبية لألمرال الجلدية
 الجمعية المصرية لألمرال الجلدية
 جمعية اسكندرية لألمرال الجلدية
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