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الدكتور خا�ي سانشيث رواس
(Dr. Jaime Sánchez Ruas)

· بكالوريوس الطب من جامعة كومبلوتنيس �دريد (2007).
 · حاصل عىل شهادة الدكتوراه بدرجة امتياز مع مرتبة الرشف يف الطب من جامعة كومبلوتنيس �دريد

.(2017)

 · طبيب معاود مقيم يف جراحة العظام وجراحة الرضوح/ الرضوض. مستشفى رامون اي كاخال (مدريد،
.(2013-2008

 · شهادة دورة تدريبية يف مجال جراحة العظام وجراحة الرضوح/الرضوض �ستشفى جامعة كيورين (طوكيو،
اليابان، 2008).

 · شهادة دورة تدريبية يف وحدة طب الرضوح/الرضوض يف مستشفى هوتبيغ (Hautepierre)(سرتاسبورغ،
 فرنسا، 2011).

 · منحة دراسية من OTC اإلسبانية ألفضل مداخلة علمية يف جراحة الرضوح/ الرضوض عن طريق تخليق
العظام، تم إلقاؤها لألطباء املقيم´ يف جراحة العظام و الرضوح/ الرضوض.

  · شهادة دورة تدريبية يف قسم جراحة اليد والطرف العلوي التابع لِلدكتور أليخاندرو باديا.
مركز باديا لِليد و الكتف (ميامي، الواليات املتحدة، 2011).

 · شهادة دورة تدريبية يف وحدة جراحة اليد للدكتور بيدرو ماركوينا. رشكة تأم´ الحوادث يف رسقسطة
(رسقسطة، 2011).

 · شهادة دورة تدريبية يف قسم جراحة اليد والجراحة التجميلية و الِجراَحة االْسِتبْنائِيَّة التابعة لِلدكتور بيدرو
كافاداس. مستشفى مانيسيس وعيادة الطبيب بيدرو كافاداس (فالنسيا، 2012).

 · شهادة دورة تدريبية يف قسم جراحة اليد والتجميل والجراحة االْسِتبْنائِيَّة وجراحة العظام وجراحة الرضوح/
 الرضوض من الدكتور بينيال. معهد الجراحة التجميلية وجراحة اليد الدكتور بينيال ورشكائه ورشكة التأم´

مونتانيسا (سانتاندر، 2013).

.(EWAS) املعصم Ìعضو يف الجمعية األوروبية لتنظ ·
.(SECMA) عضو يف الجمعية اإلسبانية لجراحة اليد ·

.(GRECMIP) عضو يف فريق البحث والدراسة يف العمليات الجراحية طفيفة التوغل لِلقدم ·
.(Spain - OTC) Îعضو يف جمعية رعاية و تثبيت طريف العظم الناتج من الرَّْضح يف قسمها االسبا ·
.(INVESCOT) عضو يف الجمعية اإلسبانية لألبحاث يف جراحة العظام وجراحة الرضوح/ الرضوض ·

.(SECOT) عضو الجمعية اإلسبانية لجراحة العظام و جراحة الرضوح/ الرضوض ·
.(SOMACOT) عضو يف جمعية مدريد لِجراحة العظام وجراحة الرضوح/ الرضوض ·

 · عضو يف جمعية (كاستيا ــ ليون ــ وكانتاريا وال ريوخا(، لِطب الرضوح/ الرضوض وجراحة العظام
.(SCLECARTO)

 · الشهادة التاسعة يف التقييم النهاÔ الطوعي (طبيب معاود مقيم) الجمعية اإلسبانية لجراحة العظام
.MIR SECOT والكسور

· مداخالت شفهية يف املؤÚرات الوطنية والدولية: ١٤ مقال كمؤلف أول و ٤١ كمؤلف مشارك.
· املشاركة �لصقات علمية يف املؤÚرات الوطنية والدولية: ٢٤ ملصق كمؤلف أول و٤٢ كمؤلف مشارك.


