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Professor Dr Tayeb Sabir Kareem  

Professor and Consultant general & GIT surgeon in Par Hospital & 

Rizgary Teaching Hospital in Erbil 

Prof.  Kareem performs both laparoscopic & conventional operations. 

He has performed thousands of successful minor, major & 

supermajor surgical operations, in addition to thousands of 

Gastroscopies & colonoscopies.   

Prof Kareem is an internationally famous surgeon. He is qualified 

FRCS from Royal College of Surgeons of England in London, and 

FACS from American college of Surgeon in Chicago, USA. He is a 

fellow of International College of Surgeons in Chicago, and a member 

of New York Academy of Science in New York, USA. He graduated 

from College of Medicine/ Salahaddin University in Erbil in1988. He 

has Board qualification of General Surgery from Iraqi Board for 

Medical Specializations in Baghdad since 1996.  

Prof. Kareem speaks Kurdish (his mother language), Arabic, English, 

& Persian. He has supervised more than 15 postgraduate students’ 

theses. He has published about 15 medical articles in local & 

international English Medical Journals. He attended medical training 

courses for different periods in the following cities: Baghdad, San 

Francisco, Boston (Harvard University), New York; Giessen 

(Germany), London, Birmingham, Beirut (American University) & 

Sharjah (UAE).  

In addition to his job as consultant Surgeon in PAR Hospital & 

Rizgary Teaching Hospital, Prof kareem also Has the following 

scientific & administrative positions & activities: 
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1. He is a clinical Examiner of MRCS in Royal college of Surgeons of 

England in London.  This is intercollegiate examination in UK & 

Ireland.  

2. Coordinator of Arab Board for Health Specializations in Erbil which 

is beyond Arab League & recognized by all Arab countries. 

3. Program Director of GIT Surgery in Kurdistan Board for Medical 

Specialization in Kurdistan Region in Iraq. 

4. Director of Erbil Training Center for General Surgery of Arab Board 

for Health Specializations.  

5. Professor of Surgery in College of Medicine/ Hawler Medical 

University.  

 

His email:  tayebsk@yahoo.com 

Facebook page: www.facebook.com/DrTayebSKareem 

Tel No. Office : +9647504943325 

 

 

 پرۆفیسۆر دکتۆر طیب صابر کریم

 .و نەشتەرگەری کۆئەندامی هەرس گشتی ڕاوێژکاری نەشتەرگەریپرۆفیسۆر و دکتۆری پسپۆری  

ازدەگرێ و بە هەزاران نەشتەرگەری سەرکەوتووی ئەنجامداوە وە بە هەزاران نازووری گەدە ودو 

 وە نەشتەرگەری بە نازوری سک دەکا. نازووری کۆلۆنی ئەنجامداوە.

 گەری راوێژکار ناسراوە.لە سەر ئاستی جیهانی وەکو پرۆفیسۆر و دکتۆری پسپۆری نەشتەر

 کار دەکات. لە هەولێر کۆلیژی پزیشکیوە هەروەها و نەخۆشخانەی ڕزگاری نەخۆشخانەی پار لە 
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ئاوەڵی وە  لەندەن )بەریتانیا(  (FRCS) ئاوەڵی کۆلیجی نەشتەرگەرانی شاهانەی بەریتانیبڕوانامەی 

ئاوەڵی  گرتووە. وە هەروەهاوەر شیکاگۆ )ئەمریکا(  (FACS)کۆلیجی نەشتەرگەرانی ئەمریکی   

جیهانیە لە شیکاگۆ لە ئەمەریکا وە ئەندامی ئەکادیمیای زانستییە لە  نیۆیۆرک. وە  کۆلیجی نەشتەرگەرانی

بڕوانامەی بۆرد )دکتۆرای( لە نەشتەرگەری لە بەغدا وەرگرتووە وەهەروەها بڕوانامەی بەکەلۆریۆسی 

  تەواو کردووە.  ١٩٨٨پزیشکی لە هەولێر لەساڵی 

 بااڵی نەشتەرگەری کردووە. خوێندنی توێژینەوەی قوتابیانی  ١٥نزیکەی سەرپەرشتیاری 

 باڵو کردۆتەوە بە زمانی ئینگلیزی  توێژینەوەی پزیشکی ١٥نزیکەیلە گۆڤاری ناوخۆ و جیهانی دا 
 ئەو زمانانەی کە دەیزانی:

 . فارسی٤ینگلیزی . ئ٣عەرەبی  . ٢ .کوردی )بە هەردوو شێوەزاری سۆرانی و بەهدینانی(١

 بۆ ماوەی جیا جیا: یان ڕاهێنانی پزیشکی یان ئیداری کردووە ەشارانەی کە تێیدا خوێندوویەتی و ئەو

. گیزن ٦. نیویۆرک ٥( د. بۆستن )زانکۆی هارڤەر٤. سانفرانسیسکۆ ٣. شیکاگۆ ٢بەغدا  .１

ریکی لە بەیروت( . بەیروت ) زانکۆی ئەم٩ . بێرمینگهام )بەریتانیا(٨لەندەن  . ٧)ئەلمانیا(.

 . شارجە لە ئیماراتی عەرەبي ١٠

لە   جگە لەوەی کە دکتۆری پسپۆری ڕاوێژکارە ئەو کارە ئیدارییانەی کە ئێستا پێی هەڵدەستێت

 :نەخۆشخانەی پار و نەخۆشخانەی ڕزگاری

 لە کۆلیجی شاهانەی بەریتانی لە لەندەن .  ( MRCSرە لە ) مامۆستای ئەزموونکا .１

کە سەر بە  شکی لە هەولێرسپۆرایەتی  پزیبۆ پ یەرەببەرپرسی بۆردی عە .２

 وواڵتی عەرەبی دانیپێدانراوە. ٢٢کۆمکاری عەرەبیە وە لەسەر ئاستی 

هەرێمی کوردستان لە  کۆئەندامی هەرسە لەنەشتەرگەری  بەڕێوەبەری پرۆگرامی .３

 .شکیردی کوردستانی بۆ پسپۆرایەتی  پزیبۆ

 ییە لە بۆردی عەرەبی لە هەولێر.بەرپرسی بنکەی ڕاهێنانی نەشتەرگەری گشت .４

 پرۆفیسۆرە لە کۆلیجی پزیشکی/ زاکۆی هەولێری پزیشکی لە هەولێر .５

 009647504943325ژمارەی مۆبایلی سکرتێر:   

 tayebsk@yahoo.comئیمێل: 

 www.facebook.com/DrTayebSKareem  ماڵپەڕی فێیس بووک :

mailto:tayebsk@yahoo.com
http://www.facebook.com/DrTayebSKareem
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 ریمالبروفیسور الدکتور طیب صابر ک

پروفیسور و طبیب جراح استشاري جراحة عامة و جراحة الجهاز الهضمي في مستشفی پار 

 و مستشفی رزگاري التعلیمي في اربیل.

 ی والکبری و فوق الکبری. باجراء االف العملیات الجراحیة الناجحة منها عملیات الصغر القائم

عملیات ناظور المعدة و االثناعشري و ناظور القولون و کذلک یقوم باجراء الیقوم باجراء 

 ریق ناظور البطن. عن طالجراحیة 

کطبیب جراح استشاري و هو حامل شهادة زمیل کلیة الملکیة عالمیا  الدکتور طیب مشهور

ة زمیل کلیة االمریکیة للجراحین في امریکا. و هو البریطانیة للجراحین فی لندن و حامل شهاد

 زمیل کلیة العالمیة للجراحین و عضو اکادیمیة العلوم في نیویورک في امریکا.

 و حاصل علی شهادة البورد في ١٩٨٨یل لسنة ارب خریج کلیة الطب / جامعة صالح الدین في

  ١٩٩٦بغداد  سنە  جراحة عامة من الهیئة العراقیة العلیا لالختصاصات الطبیة في

 یتکلم الدکتور باللغات التالیة: الکردیة ، العربیة ، االنکلیزیة و الفارسیة

اطروحة طبیة للطالب الدراسات العلیا . و ناشر لحد االن حوالي  ١٥الدکتور قائم باشراف  

 بحوث طبیة في المجالت الطبیة المحلیة و الدولیة باللغة االنکلیزیە . و هو مشارک في ١٥

 عدا مدن العراقیة( : ة )التالی  الدورات التدریبیة الطبیة في المدن

 سانفرانسیسکو ، بوستن )جامعة هارڤد( و نیویورک في الوالیات المتحدة االمریکیة

گیزن في المانیا  و لندن و بیرمنگهام في بریطانیا و بیروت)جامعة االمریکیة( في لبنان. و 

 حدة .شارقە في االمارات العربیة المت

طبیب جراح استشاري في مستشفی پار و مستشفی رزگاري التعلیمي، اضافتا علی واجباتە ک

 یقوم الدکتور بواجبات التالیة :

 ( في الکلیة الملکیة البریطانیة للجراحین في لندن. MRCS ممتحن لشهادة )استاذ  .１

معة الدول جامن قبل   یدار لذياصاصات الصحیة في اربیل منسق المجلس العربي لالخت .２

 .العربیة

مدیر البرنامج لجراحة الجهاز الهضمي في المجلس  الکردستاني لالختصاصات الطبیة في  .３

 اقلیم کوردستان العراق
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 الصحیة في اربیل. تلجراحةعامة للمجلس العربي لالختصاصا مسئول مرکز التدریبي .４

 ة في اربیل.پروفیسور و عضو الهیئة التدریسیة في کلیة الطب / جامعة هولیر الطبی .５

 009647504943325   رقم تلفون السکرتیر :

 email:  tayebsk@yahoo.com 

Facebook page: www.facebook.com/DrTayebSKareem 
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