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        دمحم طفش دغش خهف انيٍراًي:     ـم ـــــــــاالســ

  .1/7/16:1: االنثاس  : ذاسٌخ انمٍـالد 

 مرضًج . انحانح انضًجٍح :

  سرو .   ذد األًالد  :ــعـــ

 مسهم .  :   انذٌـــــــــــانح

         . جشاحح انقهة ًانصذس ًاالًعٍح انذمٌٌح:     صــانرـخـص

 اسرار فً كهٍح طة االنثاس .:       و ــــــانٌظٍف

     اسرار مساعذ .  انذسجح انعهمٍح :

           كهٍح طة االنثاس .:      عنٌان انعمم

     006:87601711726انعمم   :     ىاذف

   006:87906226178:       انياذف اننقال

   m_tafash@yahoo.com كرشًنً :انثشٌذ إالن

mohammedtafashthoracic@gmail.com 
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 .أًالً : انمؤىالخ انعهمٍح  

 التارٌخ الكــلٍــــت  الجامعت  الذرجت العلمٍت 

ذبؽالورووس

ذ

1993ً-1992ًاؾطبًًادليمـصرقةً

ذهالدكًورا

ذ

اجملؾسًاؾعراؼيًؾالخمصاصاتً

ًاؾطلقةًدؽموراهًً

2006ًًاؾطب

 

  . ثانٍاً : انرذسج انٌظٍفً 

 ثانثاً : انرذسٌس انجامعً . 

 الى -مه الفترة   الجامعت )المعهذ / الكلٍت(  الجهت ث

ًوحلدًاالن2007ًًًاالـلارًًؽؾقةًاؾطب1ًً

 

 ى قمد ترذسٌسيا.ساتعاً : انمقشساخ انذساسٍح انر 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

ًاؾناـقة ؿلاديًاؾمشرقحً/اؾصدرًواؾؼؾبًواؾرئمانًًؼيمًًاؾمشرقح1ًً

 الى -الفترة مه  الجهت الىظٍفت ث

 ولحذ االن  2002 كلٍت طب االوبار  تذرٌسً  1

 2011 كلٍت طب االوبار  امٍه مجلس كلٍت الطب االوبار   2

جراحت الصذر ستشاري ا 3

والقلب واالوعٍت الذمىٌت فً 

مستشفى الرمادي التعلٍمً 

 والفلىجت التعلٍمً

 ولحذ االن  2012 صحت االوبار 

عملٍاث القلب  بأجراءاالشتراك  4

ىح فً مركز ابه البٍطار المفت

 لجراحت القلب /بغذاد

 2014ولغاٌت  2002 مركز ابه البٍطار 
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ًادلرحؾةًاؾناؾنةً ؿلاديًجراحةًاالوعقةًاؾدؿوقةًًؼيمًاجلراحة2ًًً

ًاؾرابعةً ًءؿلاديًجراحةًادلريًؼيمًاجلراحة3ًً

ًاخلاؿيةً اؾؼؾبًؿلاديًجراحةًاؾصدرًوًؼيمًاجلراحة4ًً

اؾمدرقبًاؾيرقريًجلراحةًاؾصدرًواؾؼؾبًواالوعقةًًؼيمًاجلراحة5ًً

 اؾدؿوقة.

ًادلرحؾةًاؾياددةً

رؾلةًاؾدبؾومًاؾعاؾيًيفً اؾدؿوقةًًةؿلاديًجراحةًاؾصدرًواألوعقًؼيمًاجلراحة6ًً

ًاجلراحة.
 

 :انرً أششف عهٍيا( انشسائم  ،االطاسٌح  )خامساً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

1ً
Molecular differentiation between cystic and 

alveolar  echinococcosis (Hydatid disease)ً
2016ً-2014ًاالحقاءًاجملفرقةً

2ًًًً

 

 انرً شاسك فٍيا.انعهمٍح ًاننذًاخ انمؤذمشاخ سادساً:  

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

ثذ/ذبودرتذ)ذحب

ذحضور(

دائشج  \نمؤذمش انطثً انعهمً انشاتع ا1ً

ًصحح االنثاس  

عضوًجلـةًعؾؿقةًواؾؼاءًًاالـلار2010ًً

ًحبثً.

عضوًجلـةًعؾؿقةًؿعًًاالـلار2012ًًًادلؤمترًاؾطيبًاؾعؾؿيًاؾيادس2ًً

ًاؾؼاءًحبث.

ًانمؤذمش انسنٌي نذائشج مذٌنح انطة3ً

ً/بغدادً

ًاؾؼاءًحبثًًبغداد2012ًً

مؤذمش نقاتح أطثاء انعشاق انمؤذمش 4ً

80ًانعهمً 

ًاؾؼاءًحبثًًاؾيؾقؿاـقة2011ًً

منظمح انصحح انعانمٍح  ًانمجهس 5ً

ًانرمشٌضً األسدنً

جشاحح انقهة ًانصذس ًاالردنً/ًعؿان2011ًً

ًنألطفال ؽؾقةًربًًمؤذمش انٌٍتٍم انزىث6ًً

ًادلوصلً.

ًاؾؼاءًحبثًًادلوصل2012ًً

ًؿشاركًًؿصرً/اؾؼافرة2015ًًًمؤذمش انقهة نهعشب7ً

ًسشح كٍفٍح كراتح مقرشحاخ انرمٌٌم  8

 ًانمنح

عؾىًؼاعةًاؾشفقدًاؾدؽمور2017ًً

ًحمؿدًحينًربًادليمـصرقة

ًؿشاركً

تانمؤذمش انذًنً انخامس نجمعٍح  9

 انقهة ًانصذس انعشاقٍح

اؾؼاءًحبثًوؽمابًًبغدادً/ػـدقًبابل2017ًً

ًذؽؾر

الق محاضشج  انقانٌن انطثً ًاالخ 10

 انطثٍح

خالصةًؾؾؿؤمترًاؾعادلي2017ًً

ؾؾؼاـونًاؾطيبًادلـعؼدًيفًباؽوً

اذربقهانً.احملاضرًد.ًؼادمً

ًؿشاركً

ً



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسج انرعهٍم انعانً ًانثحث انعهمً

 جامعح االنثاس

قسم ضمان انجٌدج ًاالعرماد 

  ٌمًداالكا

ً

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

طلقةًؽؿمطوعًاالعؿالًاؾطوعقةًؾمؼدقمًاخلدؿاتًاؾًعضوًاؾؾهـةًاؾعؾؿقةًؾؼيمًاجلراحةً.

ًؾؾـازحنيًداخاًوخارجًاحملاػظةًً

عضوًاؾؾهـةًاؾموضريقةًؾؾؿؤمترًاؾعؾؿيًاؾطيبًادلشرتكً

األولًؾؽؾقاتًاجملؿوعةًاؾطلقةًواؾيابعًؾؽؾقةًربً

2011ًآذار31ًً-30االـلارًً

ً.اؾؼاءًاحملاضراتًاؾطلقةًاؾمنؼقػقةًؾؾؿهمؿع

عضوًجلـةًاإلعدادًؾدؾقلًاؾطاؾبًؽؾقةًربًاالـلارً

ً.2011\10ً\27يف1868ًًأؿرًإداري2011-2012ًً

ًممنلًأرلاءًاالـلارًيفًمجعقةًاؾؼؾبًواؾصدرًاؾعراؼقة

ً\26يف1847ًًأؿنيًجمؾسًؽؾقةًربًاالـلارًأؿرًأداريً

10\2011.ً

ًعضوًجلـةًاؾمشوفاتًاخلؾؼقةًيفًحماػظةًاالـلار

عضوًاؾؾهـةًاؾعؾؿقةًدلؤمترًدائرةًصوةًاالـلارًً

2017ًاؾيابعً

هـةًاؾموضريقةًالـمىاباتًـؼابةًارلاءًعضوًاؾؾ

ًاالـلار2017/

 

 .ذأوذتطوورذالًعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

 2009 جمؾةًاالـلارًاؾطلقةً االؿاؽنًاؾـادرةًحلاالتًاالؽقاسًادلائقةً 1

 2010 جمؾةًربًاؾؽوػةًاؾطلقةً ؿيًواؾؼصلاتًاهلوائقةًاالجيامًاؾغرقلةًيفًاؾرغا 2

ـمائجًاؾمداخلًاجلراحيًيفًاصاباتًاالوعقةًاؾدؿوقةً 3

 يفًؿشػىًاؾػؾوجة2010ً

40ًؿؤمترًـؼابةًارلاءًاؾعراقً

 يفًاؾيؾقؿاـقةً

2011 

دبوسًاحلهابًؽهيمًغرقبًيفًاؾؼصلاتًاهلوائقةً 4

 اؾػؾوجةً

اجملؾةًاالوربقةًؾؾعؾومً

 واؾلووثً

2014 

 

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

 .عضوًـؼابةًارلاءًاؾعراقًًًً-1

ً.عضوًاجلؿعقةًاؾطلقةًادلؾؽقةًًًًً-2

ً.عضوًوًممنلًأرلاءًاالـلارًيفًمجعقةًاؾؼؾبًواؾصدرًاؾعراؼقة .3
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ً

 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنةذ لشفادةكًابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذا ت

مجعقةًؿؽاػوةًاؾمدرنًواالؿراضًًذفادةًتؼدقرقة1ً

ًاؾصدرقة

2017ًتشرقنًاول6ًً

374ًاؿرًوزاريًاؾعددًًوزارةًاؾصوةًواؾلقكةًاؾعراؼقةًًؾؼبًادمشاري2ً

ؽاـونًثاـي9ًًبمارقخً

ؽاـون8ًً.ؿوؼعًقومً

ً.2017ًثاـيًؾيـةً

2017ًًو2016ًًًدائرةًصوةًاالـلارًاؽنرًؿنًؽمابًذؽر3ً

2017ًًو2016ًًؿشػىًاؾػؾوجةًاؾمعؾقؿيًًاؽنرًؿنًؽمابًذؽر4ًً

 

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

  القوجدً 1

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

 العربٍت. -1

 .واالوكلٍزٌت  -2

         .والكردٌت    -3

             

 

 

   CD ٌتم تسلٍم وسخت على  


