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Credentials/Certificates
 Obtained a license for Prosthodontist Specialist from the Qatar
Licensing Authority
 Achieved Master’s Degree in Prosthodontics (MDS), Cairo,
University (2011)
 GBOI German Board of Oral Implantology (2010)
 Privilege for the use of 940nm Diode Laser wavelengths in
Dentistry from Qatar Council for Health Practitioners (2016)
Professional Membership
• الحصول على ترخيص ألخصائي التركيبات السنية من هيئة الترخيص القطرية
•)2011( ( الحصول على درجة الماجستير في التعويضات السنية جامعة القاهرةMDS)
• GBOI ( المجلس األلماني لزراعة األسنان2010)
 طب االسنانnm 940 امتياز استخدام
2016 عضوية مهنية في المجلس القطري
 Member of the Academy of Laser Dentistry
 Member of American Academy of Cosmetic Dentistry
 Member of DGZI (Deutschen Gesellschaft fur Zahnarzliche
Implantologie)
 Member of International Congress of Oral Implantology
 Member of Egyptian Dental Syndicate
 Member of Egyptian Dental Association
 Member of Egyptian Scientific Society of Oral Implantologist
 Member of Arabic Society of Oral Implantologist
• عضو بأكاديمية طب األسنان بالليزر
• عضو في األكاديمية األمريكية لطب األسنان التجميلي
•  عضو فيDGZI ()
• عضو في المؤتمر الدولي لزراعة األسنان
• عضو نقابة أطباء األسنان المصرية
• عضو جمعية أطباء األسنان المصرية
• عضو الجمعية العلمية المصرية لزراعة األسنان

• عضو الجمعية العربية لزراعة األسنان الفموية
Experiences
 Worked at Faculty of Oral and Dental Medicine, Cairo, Egypt
(2013)
 Worked at El-Ramad Hospital, Egypt (2003)
 Worked in Student Hospital of Cairo University, Egypt (2004-2015)
 Worked in El-Radi Dental Center in 6th October City, Egypt for 10
years
 Worked in Zircon Dental Center as Prosthodontics Specialist
(2015-2017)
•  مصر،  القاهرة، ( عمل في كلية طب الفم واألسنان2013)
•  مصر، ( عمل في مستشفى الرمد2003)
•  مصر، ( عمل في مستشفى الطالب بجامعة القاهرة2004-2015)
•  سنوات10  مصر لمدة،  أكتوبر6 عمل في مركز الراضي لطب األسنان بمدينة
• Zircon Dental Center عمل كأخصائي في التعويضات السنية في مركز
(2015-2017)
Trainings
 Smile Design, Degital Workflow and Emotional Dentistry (2016)
held at institute of Vilafortuny, Dubai
 Implant Dentistry (2016) authorized by the University of Hong
Kong
 ALD Standard Proficiency Dental Laser (2015) conducted by the
Academy of Laser Dentistry
 Radiation Protection in Dental Radiology (2015) conducted by the
Hamad Medical Corporation
 The Eleventh Cosmetics and Restorative Program (2013)
recognized from ASCDE and includes crown, operative, endo and
bleaching in dental treatment
 Advancements in Automated Endodontics (2010) by the Dentsply
UK Eport
• ) الذي عقد في2016(  ورشة ديجيتال وطب األسنان العاطفي، تصميم االبتسامة
 دبي، معهد فيالفورتوني
•) المرخص من قبل جامعة هونغ كونغ2016( زرع األسنان
• ALD Standard Proficiency Dental Laser (2015)

مهارة اتقان ليزرطب االسنان الذي أجرته أكاديمية ALD
الحماية اإلشعاعية في األشعة السنية ( )2015التي أجرتها مؤسسة حمد الطبية •
•
 ASCDEبالبرنامج الحادي عشر لمستحضرات التجميل والصحة الترميمية ()2013
ويشمل التاج والعالج الجراحي والتهوية والتبييض في عالج األسنان
 Dentsply Uالمتقدم في عالج الجذور المؤتمتة (• 2010

