
CV – ABBAS ALHAJ 

 

Adresse Bjørndalsveien 12, 1395 Hvalstad  

E-post  hajdds@gmail.com 

Telefon 411 25 467 

Født  20.03.85 

PRESENTASJON 
6 års erfaring som tannlege, hvorav 2 år med egen klinikk. Bred arbeidserfaring som tannlege, 
samt noe erfaring som kirurg. Solid kompetanse på tannlegeassistering. Liker alltid å utvikle 
mitt norske språk, og derfor jobbet jeg som tolk. Er kvalitetsbevisst, grundig, strukturert og 
ansvarsfull.   
 

ARBEIDSERFARING  
01.19-03.19     Tannlegene Iversen og Tomseth As, Periospisialist klinikk, vikar. 
01.19-02.19     Colosseum tannklinikken på Majorstuen, vikar.  
12.18-dd Tannlegene Nygaard AS, Tannlegeassistent. Sykevikariat. 
 
06.18-09.18 Afa-tolk DA, Easytranslate, Tolk.  

Hovedvekt av oppdrag var rettet mot helsevesenet. 
 
06.18-09.18  TolkeNett AS, Salita, Tolk.  

Hovedvekt av oppdrag rettet mot helsevesenet, eksempelvis Bærum sykehus, 
kirurgisk avdeling. 

 
01.15-08.15 Bærum-Sandvika Tannlegevakt, Arbeidspraksis som tannlegeassistent.  

Assistere tannlegene med røntgenbilder, sterilisering, utvalg av materiale for 
behandling, sekretær/administrative oppgaver, pasientmottak. 

 
01.15- 08.15 Tannlege på egen klinikk, Gazi Antep, Tyrkia 

Behandling av syriske flyktninger i Tyrkia, 100%. 
 

01.13- 12.14 Tannlege, Beirut, Libanon                                                       
Ulike tannmedisinske behandlinger som endodonti, ekstraksjon, proteser, 
smilrehabilitering, periodonti og pedodonti, barnetannpleie. Sterilisering av 
utstyr. 60% 

 
02.10- 12.12 Dr. Abbas klinikk (egen klinikk), Aleppo, Syria 

Personal- og økonomiansvar for 2 ansatte.Behandling av barn og voksne.  
Pediatrisk tannbehandling for grunnskolebarn. Endodonti (rotfylling). 
Tanntrekkingog kirurgi. Fast og avtakbare proteser, samt karies-behandling. 
Tannkjøtt; Munn- og gingivalsykdommer.Sterilisering av instrumenter. 100%. 

 
09.06- 07.08 Lærer, Aleppo, Syria 



Underviste i fysikk, kjemi og matematikk,  
50% vikariat. 

 

UTDANNING 
2004-2010 Universitetet i Aleppo, Odontologi, Tannlege 

4 av disse årene er godkjent av Nokut. Har siden dette deltatt på 12 
tannlegefaglige nettkurs ved California Universitet og Dentalcare institute i 
2017, til sammen 26 timer 

 

KURS/FRIVILLIG ARBEID 
2019                Universitetet i Bergen 

 Opptaksprøve for kvalifiseringsprogram: Inngår som en del av prosessen med å 
få autorisasjon som tannlege i Norge. Programmet begynner januar 2020. 

 
2018  Universitetet i Oslo 

Språkpraksis og trinn 3-kurs i akademisk språk. Hovedmålet med kurset var å 
lære odontologi-språk og gi språkkompetanse for studier på universitetsnivå. 
Vi fulgte blant annet med på operasjoner på pasientene ved Odontologisk 
fakultet og diskuterte sakene(4 mnd.), samt trinn 3-kurs (3 mnd). 
Språkkompetansen tilsvarer B2, C1 
 

2017-2018 Universitetet i Bergen 
Opptaksprøve for kvalifiseringsprogram: Inngår som en del av prosessen med å 
få autorisasjon som tannlege i Norge. 
 

2016-2018 Folkeuniversitetet i Asker 
Introduksjonsprogram. Ca. 550 timer i norsk og samfunnsfag, bla. kurs i juss i 
arbeidslivet i Norge. 

 
2017  Røde Kors Asker, Caritas Organisasjon 

Jeg var veileder digitale kurs. Bruk av nettbrett for eldre mennesker og 
flyktninger. 

 
2017  Asker kommune 
   Aktivitetsvenn. Frivillig aktivitetsvenn for folk som har demens.   

SPRÅK 
Arabisk: Flytende muntlig og skriftlig (morsmål) 
Engelsk: Flytende muntlig og skriftlig (IELTS) 
Norsk:    Nivå B2 muntlig og skriftlig, samt Trinn 3 fra UiO 

FRITIDSINTERESSER   

Hobbyjournalist, sjakk, dikt, leser mye medisinske bøker, samt skjønnlitteratur 

REFERANSER 
Oppgis ved forespørsel 


