
Excel 

קורות חיים של רופאה - דוגמה
•בוגרת תואר M.D לדוקטור לרפואה מטעם אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

•עברה בהצלחה את בחינות הרישוי לרפואה מטעם משרד הבריאות.
•מומחית ברפואת אף אוזן גרון מטעם בית החולים סורוקה בבאר שבע. 

•בעלת יחסי אנוש מעולים ויכולות מתן שירות גבוהות.

פרטים אישיים

יישוב מגורים: באר שבעדוא”ל: resume@nivrevah.co.ilטלפון: 0500000001

ניסיון תעסוקתי

2019-היום

רופאה מומחית ברפואת אף אוזן גרון - מרפאת אף אוזן גרון של ד"ר שטייף
•בניית תוכניות טיפול מותאמות אישית. 

•ביצוע בדיקות מיקרוסקופיות של האוזניים ובדיקות אנדוסקופיות של חלל האף ומיתרי הקול.
•ליווי המטופל בתהליך תוך מתן הסברים אודות אופן הטיפול והאפשרויות העומדות בפניו. 

•טיפול בדלקות אוזניים, דלקות גרון, מקרי שפעת. 
•ביצוע טיפולים לילדים ברגישות ומקצועיות. 

•ביצוע בדיקות מעקב.

השכלה

2014-2019

התמחות ברפואת אף אוזן וגרון - בית החולים סורוקה בבאר שבע
•קבלת וליווי מטופלים, בניית תוכניות טיפול ארוכות טווח. 

•למידה ממיטב המומחים בתחום האף, אוזן גרון. 
•טיפול במגוון מחלות, כגון דלקות אוזניים, דלקות גרון, זיהומים.

•ביצוע ניתוחי FESS, מחיצות, שתל שבלול, הסרת שקדים וניתוח קונכיות באף. 
•ביצוע ניתוחי שקדים, אדנואידים וצינוריות אוורור, ניתוחים בבלוטות הרוק. 

•טיפול במטופלים עם מחלות ממאירות בגרון. 
•טיפול בילדים ומתן טיפול מניעתי. 

•טיפול במגוון רחב של אוכלוסיות ומציאת פתרונות יצירתיים וייחודים לבעיות שונות.

2008-2014

תואר M.D לרפואה - אוניברסיטת בן גוריון בנגב - ממוצע ציונים: 93
•סיום התואר M.D לרפואה כמצטיינת דיקן.

•לאחר השנים הפרה-קליניות קבלת תואר ראשון BSc של בוגר למדעים במדעי הרפואה. 
•במהלך התואר שימשתי כנציגת סמסטר מול הסגל.

•במהלך השנים הקליניות התנסויות מעשיות במחלקות שונות. 
•ביצוע שנת סטאז' בבית החולים סורוקה.

2000-2004
בגרות מלאה - בית הספר התיכון מקיף א', באר שבע

•5 יחידות במקצועות הבאים: מתמטיקה, אנגלית, ביולוגיה וכימיה.
•השתתפות בפרויקט חונכות בו העברתי שיעורי עזר לתלמידים בשכבות נמוכות. 

שירות צבאי / לאומי

2005-2007

חובשת
•מתן עזרה ראשונה לחיילי הבסיס.

•ניהול לוגיסטי של מרפאה צבאית, הזמנת ציוד והשלמת חוסרים.
•עבודה בצמוד לרופא הבסיס וסיוע בטיפול בחיילים.

שפות ומיומנויות

עוזר לך להתקבל לעבודה

רוצה גם קורות חיים כאלה?

לחץ כאן, זה בחינם!

https://www.nivrevah.co.il/



