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 براهيماد.أشرف 

 والفكين تقويم األسنان اختصاص -طبيب أسنان

  :1984-01-12تاريخ الوالدة                          

 سوريا -عنوان اإلقامة: الالذقية       Email: dr.ashrafibrahim11@hotmail.com 

 

 العمل و الخبرة
 

 سوريا: -حمص -األسنانكلية طب  -جامعة الوادي الدولية الخاصة 2019-2020
 األسنان والفكين رئيس قسم تقويم

و مويس  لموايت تقوويم األسونان و الفكوين لطونب السونت الخامسوت  عضوو ييةوت تيسيسويت 
 .ومايت علم اإلطباق لطنب السنت الثالثت

 سوريا: -الالذقية -كلية طب األسنان -جامعة الشام الخاصة 2017-2018
 اإلطباق( -مايت ) تقويم األسنان و الفكين -مشسف على الجوانب العمليت

 
 العمل في عيايتي الخاصت باختصاص تقويم و تجميل األسنان و الفكين. اآلن -2015

 
 سوريا: -طرطوس-كلية طب األسنان -جامعة األندلس الطبية الخاصة 2013-2018

المووواي  -اإلطبوواق -و الفكووين  مووايت ) تقووويم األسوونان -مشووسف علووى الجوانووب العمليووت 
 السنيت(

 
  

 سوريا -الالذقية -كلية طب األسنان -جامعة تشرين 2012-2018
المووواي  -اإلطبوواق -و الفكووين تقووويم األسوونان مشووسف علووى الجوانووب العمليووت فووي  سووم -

 سوسيا. -النذ يت -جامعت تشسين -كليت طب األسنان –السنيت( 
 

  و التدريبالتعليم 
           سوسيا. -جامعت تشسين-كليت طب األسناندكتوراه في تقويم األسنان و الفكين،  2018

و اآلليت االنزال يت الميعمت  Choyسسيسيت لفعاليت كن من نابض البحث بعنوان: مقاسنت ) 

 بالزسيعات إلسجاع القطاع األمامي ككتلت واحيت.(
 

                                        الفكين شهادة البورد السوري في تقويم األسنان و 2014

  
          سوسيا. -جامعت تشسين -، كليت طب األسنانماجستير في تقويم األسنان و الفكين 2013

البحث بعنوان: يساست انتشاس و أسباب سوء اإلطباق فوي مسحلوت اإلطبواق المخوتلط فوي ) 
 (منطقت الساحل السوسي.
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                            سوسيا -كليت طب األسنان، جامعت تشسين  األسنان،إجازة في طب  2008

 الدورات و الشهادات
 

 IDI France Systemسنان بنظام األشهايت مشاسكت في يوست تيسيبيت في زساعت  - 2019

حتى   30/03/2019فسنسا من تاسيخ:  -بباسي   AIIO/ Academieمن 

 ساعت. 100بعيي ساعات 30/09/2019

 الفيلس وفق بسنامج عمليشهايت مشاسكت في يوست تيسيبيت في مجال حقن البوتوك  و  - 2016
 2016-02-11و نظسي: 

 .16/11/2013: اليوليت( يايت الحاسوب ) سخصت  ICDLشهايت ال  2013

 شهايت المعهي العالي للغات: اللغت اإلنكليزيت. 2013
 سوسيا -النذ يت-جامعت تشسين -اليكتوساهشهايت مؤيلت للحصول على يسجت 

 

 المشاركات و المؤتمرات
 

 عضو الرابطة السورية لتقويم األسنان و الفكين. اآلن -2019

  
بتاسيخ  انبيوست تيسيبيت لميت شهس + Erasmus+/ AVEMPACE نيل المنحت األوسبيت  2015

 اسبانيا   - Santiago de Compostelaفي جامعت  2015

 2019المشاسكت في المؤتمس العلمي الحايي عشس للسابطت السوسيت لتقويم األسنان/  2019

 بمحاضست بعنوان:
 ."Choy-Burstoneإسجاع األسنان األماميت ككتلت باستخيام نابض   " 

 
  

 المهارات
 اللغات:

 العسبيت              متحيث أصلي              
 جيي جيا        اإلنكليزيت                  
 األلمانيت             متوسط              

 مهارات الحاسب:

 Microsoft Office  
 


