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1994/09/07 :
1997/11/04 :
2003/03/07 :

التدريب بعد التخرج :
1995/02/28 – 1994/12/1
1997/01/31 – 1997/01/20
1997/02/28 – 1997/02/01
1998/08/14 – 1998/06/08
1999/07/15 – 1999/06/07
2001/08/17 – 2001/07/31
2002/11/22 – 2002/10/21
2003/12/05 – 2003/12/01
2016/03/10 – 2016/03/01

انكلترا  ,العمل في مجال المسالك البولية عند األطفال في " مستشفى سات جيمس
الجامعي قسم جراحة األطفال "
انكلترا  ,العمل في " جامعة مانشستر مدرسة العلوم البيولوجية "
انكلترا  ,العمل في " مستشفى مانشستر الملكي لألطفال قسم جراحة األطفال "
انكلترا  ,العمل في " مستشفى مانشستر الملكي لألطفال قسم المسالك البولية عند
األطفال " بمنحة من " الجمعية األوربية للمسالك البولية عند األطفال "
الواليات المتحدة  ,العمل في " مركز لونغ ايسلند جويش الطبي  ,مستشفى شنايدر
لألطفال  ,قسم الجراحة التجميلية عند األطفال "
الواليات المتحدة  ,العمل في " مؤسسة كليفالند كلينيك  ،قسم الجراحة التجميلية
والترميمية  ،مختبر الجراحة المجهرية "
الواليات المتحدة  ,العمل في " كلية الطب بجامعة هارفارد  ،مستشفى األطفال في
بوسطن  ،قسم المسالك البولية "
تركيا  ,جامعة ايجة كلية الطب اختصاص جراحة األطفال  ,اختصاص المسالك
البولية عند األطفال "
باكستان  /كراتشي  ,عمل في معهد السند لجراحة المسالك البولية وزراعة األعضاء
 ، SIUTقسم جراحة المسالك البولية لدى األطفال

الوظائف اإلدارية :
1997/11/05 – 1995/04/03
2005/11/24 – 1997/11/05
2005/11/24 – 2011/02/28
2005/11/24 – 2001/12/26
2005/11/24 – 2002/05/22
2005/11/24 – 2002/08/14
2005/11/24 – 2003/10/23
2005/11/24 – 2004/10/27
2010/12/10 – 2005/11/25
2010/12/10 – 2007/12/18
2014/12/18 – 2010/12/10
2016 – 2014
2016/07/27
2017/04/17

 :جامعة أرجياز كلية الطب  ,نائب رئيس لجنة األبحاث السريرية والتجريبية ومسؤول
مركز األبحاث السريرية والتجريبية
 :جامعة أرجياز كلية الطلب  ,مدير مركز هاكان جتين سايا لألبحاث السريرية
والتجريبية .
 :جامعة أرجياز كلية الطب  ,رئيس لجنة األبحاث السريرية والتجريبية
 :جامعة أرجياز كلية الطب  ,عضو مركز األبحاث والتطبيقات التكنولوجية
 :جامعة أرجياز كلية الطب  ,عضو لجنة األبحاث العلمية
 :جامعة أرجياز  ,رئيس لجنة المشتريات في مركز األبحاث العلمية والتكنولوجية
 :جامعة أرجياز كلية الطب  ,عضو أستاذ في مجلس الكلية
 :جامعة أرجياز كلية الطب  ,عضو أستاذ في مجلس اإلدارة
 :وزارة الصحة مستشفى غوزتبه التعليمي  ,رئاسة عيادة جراحة األطفال
 :وزارة الصحة  ,رئيس األطباء في مستشفى غوزتبه التعليمي
 :رئيس جامعة الحضارة في اسطنبول
 :جامعة الحضارة في اسطنبول كلية الطب  ,رئيس قسم جراحة األطفال
 :متقاعد
 :مستشفى ميديفيا الخاص  ,اختصاصي جراحة أطفال ومسالك بولية عند األطفال

عدد رساالت الماجستير والدكتوراه التي أشرف عليها 6 :
النشرات العلمية الطبية :
المقاالت المنشورة في المجالت الطبية العالمية ( جمعية العلوم الكيمائية  SCİو دليل االقتباس من العلوم االجتماعية
 SSCİو الفنون  ARTSو العلوم اإلنسانية ) 35 :
األطروحات  /البوسترات المقدمة في االجتماعات الدولية والمطبوعة في كتيب اإلجراءات 54 :
المقاالت المنشورة في المجاالت المحلية 54 :
األطروحات والبوسترات المقدمة في االجتماعات المحلية والمطبوعة في كتيب اإلجراءات 193 :
كتب 8 :
مشاريع 7 :
االنتساب إلى اللجان العلمية :
 .1وزارة الصحة – مركز رفيق صايدام لحفظ الصحة – عضو اللجنة األخالقية واللجنة االستشارية
 .2هيئة التخصص في الطب – عضو لجنة مفردات المسالك البولية عند األطفال
 .3عضو لجنة الكفاءة في الجمعية التركية لجراحة األطفال .
االنتساب إلى الجمعيات المهنية :
 .1الجمعية البريطانية للجراحة عند األطفال
 .2الجمعية األوربية للمسالك البولية عند األطفال
 .3الجمعية التركية للجراحة عند األطفال
 .4جمعية المضادات الحيوية والعالج الكيميائي
 .5الجمعية التركية للمسالك البولية عند األطفال
 .6جمعية األبحاث السريرية والتجريبية
 .7الجمعية الوطنية لألطفال

 .8اتحاد األطباء األتراك
 .9جمعية علوم حيوانات المختبرات .
االجتماعات التي اشتراك فيها كمتحدث :
أ .المؤتمرات والمحاضرات والندوات الدولية 5 :
ب .المؤتمرات والمحاضرات والندوات الوطنية 34 :
االجتماعات العلمية التي قام بتنظيمها 18 :
الدورات التي اشتراك فيها 71 :
المؤتمرات واالجتماعات التي اشترك فيها 161 :
األمراض التي يهتم بها :
األمراض الجراحية عند األطفال حديثي الوالدة
عدم وجود المري بالوالدة أو التشوهات الخلقية األخرى
التشوهات التي تتطور في الرئة  ,الكييسات
فتق الحجاب الحاجز
التشوهات الخلقية في األمعاء الدقيقة والغليظة ( انسداد  ,تضيق وما شابه )
تشوهات جدار البطن
عدم وجود الشرج بالوالدة أو التشوهات الخلقية األخرى
األمراض الجراحية في الرأس والرقبة
الكييسات والجيوب الخلقية
الكتل في الرأس والرقبة
أمراض الغدة الدرقية
الخراجات والحاالت الجراحية األخرى .
األمراض الجراحية في جهاز التنفس :
التشوهات الخلقية في جدار الصدر ( صدر الحذاء  ,صدر الحمام وما شابه )
المشاكل الجراحية للمجاري التنفسية
الفتق الخلقي للحجاب الحاجز
كييسات الرئة
األجسام الغريبة في المجاري التنفسية
تجمع الهواء أو السوائل في حجرة الصدر ( استرواح الصدر  ,تورم الصدر  ,الدبيلة وما شابه )
األمراض الجراحية في الجهاز الهضمي :
التشوهات الخلقية للمري ( رتق  ,تضيق  ,ناسور وما شابه )
انسداد المري بجسم غريب
أمراض المعدة ( القرحة وما شابه )
تفشي وانسداد المعدة
االرتداد المعدي المريئي كسبب للتقيؤ
المشاكل الجراحية لألمعاء ( البوليب وما شابه )
التهاب الزائدة الدودية
اإلمساك وسلس البراز
التشققات والبواسير في الشرج
كييسات وخزعات وأورام الكبد
أمراض المجاري الصفراوية

األمراض الجراحية للبنكرياس
كييسات الطحال واألمراض الجراحية األخرى
أمراض الكلية والمسالك البولية
التشوهات الخلقية للمسالك البولية ( تضيق  ,توسع  ,تشوهات المثانة وما شابه )
اضطرابات التبول
السلس البولي
أمراض الحصى في المسالك البولية
االرتداد المثاني الحالبي ( رجوع البول من المثانة إلى الحالب )
وجود فتحة البول في األسفل أو األعلى عند األطفال الذكور ( مبال تحتاني  ,مبال فوقاني )
دوالي الحبل المنوي
الخصية الغير نازلة ( عدم وجود الخصية داخل كيس الصفن عند األطفال الذكور )
الحاالت االلتهابية مثل التهاب الخصية والتهاب الجلد في الطهور .
التواء الخصية
كيس الصفن الحاد ( الحاالت االلتهابية أو الجراحية في كيس الصفن )
كييسات والتواء المبيض عند األطفال اإلناث
انسداد غشاء البكارة وتشوهات األعضاء الجنسية الخارجية
السرطان واألورام األخرى عند األطفال :
أورام النسج الرخوة
أورام العقد اللمفاوية
أورام الجهاز الهضمي
أورام الكلية والغدة الكظرية
أورام الكبد
أورام المبيض والخصية
األورام النسج العصبية
اإلصابات
حوادث األلعاب
حوادث المرور
إصابات األدوات القاطعة والثاقبة
الطهور
عمليات التنظير بالمنظار الداخلي والباطني

