السية الذاتية لالستاذ الدكتور ابراهيم سعيد كاطع الحياوي
ر
ً
أوال  :المعلومات الشخصية
اإلسم  :ابراهيم سعيد كاطع مهدي الحياوي
مكان وتاريـخ الوالدة  :بغداد 1967
الحاله االجتماعيه :م زيوج
الجنسية  :عراق
اللقب العلم :استاذ
رز
والفكي
االختصاص الدقيق :زمالة البورد العراق لالختصاصات الطبيه زق جراحة الفم والوجه
االختصاص العام  :طب اسنان
الوظيفة الحالية  :رئيس جامعة وارث االنبياء (عليه السالم)
رز
االنكلييه  ,الكورديه
لغات التواصل :العربيه ,
ثانيا :المؤهالت العلمية
رز
الفكي \ المجلس العراق لالختصاصات الطبيه 2001
1.زمالة البورد العراق لجراحة الفم والوجه و
2.بكالوريوس زق طب وجراحة الفم واالسنان \ كلية طب االسنان جامعة الموصل 1990
السية المهنية االكاديمية
ثالثا :ر
1.معاون العميد للشؤون العلميه كلية دجله الجامعه  2020ولحد االن
تسيي اعمال عمادة كلية دجلة الجامعة االهلية 2020-2019
 2.ر
ز
3.الحصول عىل لقب االستاذيه ق اختصاص جراحة الفم والوجه والفك 2015
 4.ر
مشف ومدرب لطلبة البورد العرب لالختصاصات الطبية  2018ولحد االن.
 5.ر
مشف ومدرب لطلبة البورد العراق لالختصاصات الطبيه  2008ولحد االن.
ز
 6.ر
مشف ومدرب لطلبة البورد الكوردستاب لالختصاصات الطبيه .2017-2011
ز
ز
7.طبيب اختصاص منسب ق مستشف الواسط للجراحه التقويميه دائرة صحة الرصافه.
8.محا زض خارج لمادة جراحة الفم \ كلية طب االسنان جامعة السليمانيه .2005-2004
ز
محاض و ر
مشف دراسة دبلوم جراحة الفم وزارة الصحة اقليم كوردستان .10 . 2012 -2006تدريس
9.
ز
ق قسـم جرا حـة الفـم للدراسـات االوليـه \ كليـة طـب االسـنان جامعـة السـليمانيه .2017-2005
 11.ر
ماجستي و دكتوراه \ كلية طب االسنان جامعة السليمانيه .2017-2005
مشف دراسات عليا
ر
 12.عضو لجنة امتحان ممارسة جراحة الفم دائرة صحة السليمانيه . 2015
رز
الفكي  2017ولحد االن
13.عضو لجنة التدريب للبورد العرب لطلبة جراحة الفم والوجه و
ز
ز
محاض معتمد ق مجال زراعة االسنان.
14.
ز
محاض و مدرب لطب الطوارئ للصليب االحمر الدول .2007
15.
 16.رئيس اللجنه العلميه \ كلية طب االسنان جامعة السليمانيه . 2017 -2011
ز
17.تدريس ق قسم طب االسنان كلية دجله الجامعه  2017ولحد االن.

السية المهنية االدارية
رابعا :ر
ز
1.ممثل جمهورية العراق ق البورد العرب لالختصاصات الصحية منذ  2017ولحد االن
2.عضو لجنة اليقيات جامعة السليمانيه \الكليات الطبيه 2016 -2012
3.عضو لجنة امتحانات الدراسات العليا جامعة السليمانيه 2015 -2012
4.رئيس قسم طب االسنان \ كلية دجلة الجامعه منذ  2018ولحد االن
5.رئيس قسم جراحة الفم \ كلية طب االسنان جامعة السليمانيه 2017-2012
6.مقرر قسم جراحة الفم \ كلية طب االسنان جامعة السليمانيه 2012 -2009
ز
رز
مستشف السليمانيه التعليم 2007-2004
والفكي
7.رئيس قسم جراحة الوجه
8.عضو لجنة انضباط الطلبة 2014-2009
9.عضو لجنة كتابة منهج جراحة الفم لكليات طب االسنان زق العراق 2017
ز
رز
مستشف السليمانيه التعليم 2017-2008
الفكي زق
10.مسؤول المركز التدريب لجراحة الوجه و
ز
رز
الفكي زق البورد الكوردستاب 2017-2012
11.مسؤول دراسة جراحة الوجه و
12.عضو لجنة ضمان الجودة كلية طب االسنان \ جامعة السليمانيه 2017-2014
13.عضو اللجنه االمتحانيه كلية طب االسنان \ جامعة السليمانيه 2014-2010
خامسا  :عضوية الهيئات والمجالت االكاديمية
1.عضو نقابة اطباء االسنان العراقيه منذ  1990ولحد االن
2.عضو نقابة اطباء اسنان اقليم كوردستان  2004ولحد االن
رز
والفكي منذ  2010ولحد االن
3.عضو الجمعية العالمية لجراحة الفم و الوجه
4.عضو الجمعية العالمية لبحوث طب االسنان 2010 -2008
5.عضو المجلس العراق لالختصاصات الطبيه
6.عضو المجلس العرب لالختصاصات الصحيه
 7.رئيس تحرير مجلة كلية طب االسنان جامعة السليمانيه 2017-2015
8.عضـو تحريـر مجلـة  International Journal of Oral and Craniofacial Scienceلسـنة 2015
9.عضو هيئة تحرير مجلة كلية دجلة الجامعة
سادسا :ر
االشاف وعضوية لجان المناقشة للدراسات العليا
 1.راشاف عىل طلبة الدبلوم العال جراحة الفم  10طالب
الماجستي زق جراحة الفم وعلوم طب االسنان  8طالب
 2.راشاف عىل طلبة
ر
رز
الفكي  9طالب
 3.راشاف عىل طلبة الدكتوراه والبورد جراحة الوجه و
4.عضوية لجان مناقشة الدبلوم 10
ز
الماجستي ق علوم طب االسنان 23
5.عضوية لجان مناقشة
ر
6.عضوية لجان مناقشة الدكتوراه والبورد 12

 النشاطات العلميه:سابعا
1- The 24th Scientific Conference of the Iraqi Dental Association 2002.
2- The 25th Scientific Conference of the Iraqi Dental Association 2004.
3- The 47th Scientific conference of the Iranian dental association 2006.
4- Special course on Dental Implantology, Germany 2006.
5- International medical corps. Training Course in Burn care & reconstructive surgery 2007, Sulaymaniyah Iraq.
6- The 4th International congress of Iranian Society of Oral and Maxillofacial surgery.
7- ADEEC Dubai 2009.
8- International Association for Dental Research. Barcelona, Spain, 2010 Poster.
9- Special Training Course Dental Implantology, Austria 2007.
10- Workshop for dental implants since 2007
11- Workshops for maxillofacial surgery
12- Workshops for laser
13- Workshop for postgraduate training programs 2019

ً
 البحوث المنشورة:ثامنا
1- Bilateral Agenesis of parotid glands, an extremely rare condition: Report of a case and review of literature. Oral
Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontics 2008; 105:73-75
2- Precise computer-based localization of mental foramen on panoramic radiographs in a Kurdistan population.
Oral Radiology 2008; 24: 59-63
3- The diagnostic value of computed tomography in evaluation of maxillofacial trauma. Kufa Medical Journal 2008.
4- Evaluation of immediate one stage reconstruction of the avulsive maxillofacial injuries. Journal of Baghdad
College of Dentistry 2008; 2: 7984.
5- Evaluation of the effectiveness of two methods using methyl prednisolone on postoperative sequelae following
lower third molar surgery. Kufa Medical Journal 2009.
6- Patterns of maxillofacial injuries caused by terrorist attacks in Iraq: retrospective study. International Journal of
Oral and Maxillofacial Surgery 2011; 40:65-70
7- Evaluation of the effects of different regimes for prevention of dry socket after extraction of lower wisdom
teeth. Tikrit Journal for Dental Sciences 2012; 1: 76-80
8- Fine calcified human dentin particle grafts in experimental bone defect in rabbit femur accelerate bone healing
and maturation. International
Journal of Dental Sciences and Research 2015; 1: 8-13
9- Primary Hyperparathyroidism presented as a central giant cell granuloma of jaw bones. A report of Three Cases.
IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR- JDMS) 2015; 14:75-97.
10- Oral and Dental malformations associated with Treacher Collins syndrome. Journal of Medical Science and
Clinical Research 2015; 3: 77127718.
11- The role of marsupialization in treatment of odontogenic keratocystic tumors: A clinical study of 21 cases.
International Journal of Current Research in Medical Sciences. 2015; 5:23-29.
12- New features in Mucous-Ameloblastoma. A case report of rare entity.
International Journal of Oral and Craniofacial Science. 2015; 1: 1-5.
13- CT Scan image analysis of maxillary sinus dimensions as a forensic tool for sexual and racial detection in a
sample of Kurdish population. European Scientific Journal. 2015; 11:272-281.
14- Patterns and surgical significance of facial nerve branching within the parotid gland in 43 cases. Oral and
Maxillofacial Surgery 2016;20:161-165
15- An Extrafollicular cystic adenomatoid odontogenic tumor of the mandible associated with clear cell calcifying
epithelial odontogenic tumor: a rare case report. Journal of Baghdad College of Dentistry 2016; 2: 47-51
16- Massive craniofacial Gorham Disease treated successfully by cisplatin and 5-flurouracil with ten years of
follow-up: A case report and literature review. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2016; 74: 1774-1782.

17- CD34 and Wnt3 expression in potentially malignant oral disorders.
Journal of Baghdad College of Dentistry 2017;29(3):59-67.

