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06.11.1967

اللغات األجنبية

 :األلمانية – اإلنجليزية

العنوان

 :اتحاد غرف وبورصات تركيا ) (TOBBجامعة االقتصاد
والتكنولوجيا كلية الطب جراحة القلب واألوعية الدموية ،جادة
ياشام رقم 5 :سوغوت أوزو ،أنقرة

الهاتف

+ 90 312 292 98 06 :

اإليميل

tayfun@aybek.de :
ta@tayfunaybek.com

الموقع

www.tayfunaybek.com :

التعليم:
1978 – 1973

 :مدرسة دوملو بينار االبتدائية  ،اسكي شهير

1981 – 1978

 :مدرسة دوريم اإلعدادية  ،اسكي شهير

1984 – 1981

 :مدرسة أتاتورك الثانوية ،اسكي شهير

1990 – 1984

 :جامعة إسطنبول  ،كلية الطلب جراح باشا ،إسطنبول

19.09.87 – 20.07.87

 :التدريب الصيفيEichberg Psych. Krankenhaus ،
 / Eltvilleألمانيا

20.09.88 – 21.08.88

 :التدريب الصيفي  ،عيادة جراحة الصدر والقلب واألوعية الدموية
جامعة  / Johann Wolfgang Goetheفرانكفورت  /ألمانيا
رئيس القسم :البروفسور الدكتور الطبيب P. Satter

30.11.89 – 01.10.89

 :التدريب الصيفي ،عيادة جراحة الصدر والقلب واألوعية الدموية،
جامعة أناضول  /اسكي شهير  /تركيا

31.12.89 - 01.12.89

 :التدريب الصيفيEichberg Psych. Krankenhaus ،
 / Eltvilleألمانيا

31.01.90 – 01.01.90

 :التدريب الصيفي ،عيادة جراحة الصدر والقلب واألوعية الدموية،
جامعة  / Johann Wolfgang Goetheفرانكفورت  /ألمانيا

رئيس القسم :البروفيسور الدكتور الطبيب P. Satter

التدريبات العلمية:
30.06.92 – 01.10.90

 :مساعد دكتور  ،برنامج مسار االختصاصات عيادة الجراحة العامة
وجراحة األوعية الدموية المحيطة (األطراف) ،جامعة Johann
 / Wolfgang Goetheفرانكفورت  /ألمانيا رئيس القسم:
البروفسور الدكتور A. Encke
مساعد دكتور ،عيادة جراحة الصدر والقلب واألوعية الدموية جامعة
 / Johann Wolfgang Goetheفرانكفورت  /ألمانيا
رئيس القسم :البروفسور الدكتور الطبيب P. Satter
الجراحة العامة وجراحة البطن

15.11.90 - 01.10.90

:

30.06.92 – 16.11.90

 :جراحة الصدر والقلب واألوعية الدموية

31.12.96 – 01.07.92

 :مساعد دكتور  ،عيادة جراحة القلب واألوعية الدموية Herz- und
 /Kreislaufzentrum Rotenburg an der Fuldaألمانيا
رئيس القسم PD :الدكتور H. Oster
خالل هذه عملت باحثا ً لمدة  6أشهر في دولة الواليات المتحدة
األمريكية:
Transmyocardial Laser Revascularization,
 ExperimentalStudies in Animal Lab
Columbia Üniversitesi, Prespyterian Hospital NY /
New York /USA

 : 01.10.99 – 01.01.97مختص جراحة الصدر والقلب واألوعية الدموية جامعة Johann
 / Wolfgang Goetheفرانكفورت  /ألمانيا رئيس القسم:
البروفسور الدكتور A. Moritz
 : 01.06.2006 – 01.10.99مساعد أول – نائب المشرف
عيادة جراحة الصدر والقلب واألوعية الدموية
جامعة  / Johann Wolfgang Goetheفرانكفورت  /ألمانيا
رئيس القسم البروفيسور الدكتور A. Moritz
04.05.2006

 :األستاذ المشارك Thorax- Herz- und Gefäßchirurgie
من جامعة  /Johann Wolfgang Goetheفرانكفورت
شهادة األستاذة الفخرية أعطيت من قبل الحكومة البرازيلية بسبب
مساهماتي في إنشاء مركز (كرسي) جراحة القلب واألوعية الدموية
ومشاركاتي في األبحاث العملية في المركز .المركز تم تأسيسه من
خالل مشروع علمي مشترك بين جامعة Professor honoris

 برازيل) وجامعة، (ساو باولوcausa Famema Marilia “
 ألمانيا/  فرانكفورت/ Johann Wolfgang Goethe
 تركيا/  أنقرة/ )GÜVEN(  جراحة شرايين القلب مستشفى غووان: 01.11.2008- 01.06.2006
( جامعة االقتصاد والتكنولوجياTOBB)  اتحاد غرف وبورصات تركيا:
كلية الطب جراحة القلب واألوعية الدموية
مستشفى كلية الطب
رئيس القسم جراحة القلب واألوعية الدموية

01.11.2008

)PhD / أطروحة الدكتورة (الدراسات العليا
“Neue Aspekte bei der chirurgischen Therapie der Ulkusblutung aus dem oberen
gastrointestinalen
Trakt“ (1994)
„New Aspects in the Surgical Treatment of Bleeding from Gastrointestinal Tract”
Prof. Dr. C. Hottenrott, Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi Frankfurt am
Main/Almanya
:أطروحة األستاذ المشارك
“Entwicklung der operativen Koronarrevaskularisation am schlagenden Herzen ohne
Vollnarkose“
(2006)
„Development of Surgical Revascularization of Coronary Disease on the Beating Heart
without
General Anesthesia“
Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi Frankfurt am Main/Almanya

