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 المؤهالت: 

( من مدرسه الرمثا الثانوية للبنين. وحصولي على 89.9المعدل ) -الفرع العلمي -الثانوية العامة •

 لدراسة في فرنسا.منحه من وزاره التربية والتعليم ل

 1980 فرنسا -دكتور في الطب من جامعه فرانش كونتيه •

 1985فرنسا  -من جامعه لويس باستور العامة الجراحةفي  الفرنسيةاالختصاص  شهادة •

  1986شهادة المجلس الطب األردني في الجراحة العامة  •

  1997من كليه ادنبره للجراحين  ةشهادة الزمالة البريطاني •

  2002شهادة المجلس الطب األردني في جراحه األوعية الدموية  •

 

 :والترقيات األكاديمية الجامعية الدراسة

  1973-1972الفرنسية  اللغة دراسة •

 1979-1973الطب  دراسة •

    1980-1979فرنسا  -سنه االمتياز في المستشفى الجامعي •

  1985-1980فرنسا  -في المستشفى الجامعي العامة الجراحةفي  اإلقامةبرنامج  •

  1987-1985فرنسا  -العام في المستشفى الجامعي الجراحةاختصاصي مساعد في  •

  1989-1987 العالجية الطبية والمؤسسة الطبيةمدينه الحسين  -العامة الجراحةاختصاصي في  •

  1996-1989 الصحةفي وزاره  العامة الجراحة واستشاري فياختصاصي  •

 1996والتكنولوجيا وايفادي الى بريطانيا في جراحه األوعية الدموية جامعه العلوم في تعييني  •

 2003-1996أستاذ مساعد في الجراحة في كليه الطب  •

  2009-2003أستاذ مشارك في الجراحة في كليه الطب  •

 ...-2009أستاذ في الجراحة في كليه الطب  •
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 : اإلداريةالخبرات 

 1999-1998والتكنولوجيا جامعه العلوم  -الطب في كليه الدموية األوعيةرئيس شعبه جراحه  •

  2001-1999والتكنولوجيا جامعه العلوم  -مساعد عميد كليه الطب •

  2002-2001والتكنولوجيا جامعه العلوم  -في كليه الطب العامة الجراحةرئيس قسم  •

 2004-2003والتكنولوجيا جامعه العلوم  -في كليه الطب الدموية األوعيةرئيس شعبه جراحه  •

 2005-2004والتكنولوجيا جامعه العلوم  -نائب عميد كليه الطب •

 2008-2007والتكنولوجيا جامعه العلوم  -في كليه الطب الدموية األوعيةرئيس شعبه جراحه  •

  2014-2006نائب رئيس وحده زراعه الكلى في مستشفى الملك المؤسس  •

  2017-2014وحده زراعه الكلى في مستشفى الملك المؤسس  رئيس •

  2012-2011والتكنولوجيا جامعه العلوم  -العليا اتلدراساعميد كليه  •

  2014-2012مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد هللا الجامعي  •

مليون  12عه بكلفه شتمويل من المنحه الخليجيه لبناء مركز العالج باالمستشفى على حصول ال)

 (ردوال

 

 المشاركة في المؤسسات الوطنية: 

  2005-2003عضو اللجنة العلمية المتحان شهادة المجلس الطبي األردني في الجراحة العامة  •

 2016-2003العلمية المتحان شهادة المجلس الطبي األردني في جراحه األوعية الدموية عضو اللجنة  •

  2016-2014عضو مجلس اداره مستشفى الجامعة األردنية  •

  2014-2012عضو مجلس اداره اعتماد المؤسسات الصحية  •

 ...-2016عضو لجنه الدراسات العليا في المجلس الطبي األردني  •

 ...-2016مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها عضو مجلس هيئه اعتماد  •

 رئيس وعضو في لجان الترقية ألعضاء هيئه التدريس في كليه الطب  •

  وكليه الطبرئيس وعضو في لجان أكاديمية في قسم الجراحة العمه  •

 عضو في لجان العطاءات لمستشفى الملك المؤسس عن التأسيس  •

 .ودوليا ه محلياوطبيمؤتمرات علميه  والحضور في المشاركة

 .ودوليا وتدريب محلياورشات عمل  والحضور في المشاركة

 عضو مؤسس في نادي خريجي الجامعات الفرنسية في األردن

 عضو مؤسس في جمعيه جراحه األوعية الدموية في نقابة األطباء األردنية 


