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 الغٍشة الزاتٍت
 

 تفاصٍل شخصٍت:
 

 .هحوذ علً فشوكه فهوًعن : اال

 

 .اللقب : فشوكه

 

 .الجٌظ : ركش

 

 م.11/00/1793تاسٌخ الوٍالد : 

 

 لٍبٍا - ههكاى الوٍالد : هصشات
 

 .أبٌاء 3+  جتواعٍت : هتضوجالحالت اال

 

  .الجٌغٍت : لٍبً

 

 اللغاث : 

 .عشبً ) اللغت األم ( -

 .) قشاءة وكتابت وهحادثت ( إًجلٍضي -

 

 العٌىاى : 

 .لٍبٍا - ههصشات -شاسع الجضٌشة 

  

  :هعلىهاث عي التعلٍن

 

 .م2010هتٍاص اال - م2009لٍبٍا   طشابلظ - جاهعت طشابلظ - طب وجشاحت طبكالىسٌى

 الوهاساث : 

  القدرة على التكلم والكتابة والقراءة للغة اإلنجليزية. 
  العمل الجماعي ومشاركة األخرين ألجل تحقيق أهداف العمل. 

 القدرة على التأثير في األخرين والنقاش للوصول لحلول لتحقيق أهداف العمل. 

 العمل تحت الضغط وفي أماكن مختلفة والتكيف مع الظروف الصعبة والغير مألوفة. 

 يل برامج الحاسوب المختلفة مثل )تشغMicrosoft Excel, Word, PowerPoint and Internet 

Explorer.) 

   مؤثرة لألهداف الصعبة وفي أوقات حرجة.القدرة على تحقيق النتائج ال 

 .مساندة زمالئي للوصول معا إلى أهداف العمل 
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 خبشة العول : 
 

 

  هشكض هصشاته الطبً. -1

 .جلدية وأمراض تناسلية وطب الذكورةال في قسم طبيبالمهنة : 

 مستمر إلى اآلن. - 2011المدة : 

 ليبيا - هالمكان : مصرات      

 الوغؤولٍاث:

 .تشخيص وعالج ومتابعة الحاالت المترددة على القسم 

  :مهارات جلدية 

 أخذ عينات الجلد. -

 الكي بالسائل النيتروجيني. -

 الكي بالكهرباء. -

 تحليل الفطريات. -

 بالليزر.العالج  -

 العالج الضوئي. -

  نشاطات داخل القسم( Case Presentations + Continues Medical Education 

CME) 

هتعاوى هع: ) هغتشفى الغالم الذولً + هشكض الجلذٌت واللٍضس + هصحت األبشاس      -2

 التخصصٍت(.

  : مستمر إلى اآلن. - 2013المدة 

 ليبيا - هالمكان : مصرات. 

 هشاسكاث          
 

 -مراض الجلدية والتناسلية المساهمة في تنظيم المؤتمر الخامس للجمعية الليبية ألطباء األ -
 Leprosy in Misurata / Aم، والمشاركة بمحاضرة بعنوان )9/12/2012-7ليبيا من  - همصرات

clinical Survey - Oral Presentation .) 
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   تاجوراء  -بمستشفى بئر األسطى ميالد  م2014في سنة المشاركة بورشة عمل حول مرض الجذام  -
تحت إدارة مكافحة الدرن واألخماج التنفسية والجذام بالمركز الوطني لمكافحة األمراض التابعة  ليبيا،

 وزارة الصحة. ل
 
ليبيا، تحت إدارة   -م بمدينة الخمس 2012سنة المشاركة بورشة عمل حول مرض الجذام في  -

 مكافحة الدرن واألخماج التنفسية والجذام بالمركز الوطني لمكافحة األمراض التابعة لوزارة الصحة.
 

 عضو مؤسس ومشارك في الجمعية الليبية لطب التجميل والليزر. -    

 

 تطىعٍت داخل وخاسج الوذٌٌت. حوالث طبٍتالوشاسكت فً  -              

 هعلىهاث عاهت : 

 سخصت قٍادة دسجت ثاًٍت.ذي ل 

 


