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 رياض مصطفى مرتضى آلصالح الشهرستاني: االسم واللقب

 1791 -بغداد مكان وتاريخ الوالدة: 

 عراقيالجنسية: 

 متزوجالحالة الزوجية: 

 انكليزي -عربياللغات: 

 3112/ منذ  : استاذ مساعداللقب العلمي

  جامعة كربالء/ كلية الصيدلةمحل العمل: 

 اختصاص الطب الباطني طبيبالمهنة: 

 dr_riyadhs@yahoo.comيد االليكتروني: البر

 :الشهادات الحاصل عليها

 )جامعة بغداد(عامة بكلوريوس طب وجراحة 

 اختصاص الطب الباطني )جامعة الكوفة(عالي دبلوم 

 دكتوراه في الطب الباطني )زميل المجلس العراقي لالختصاصات الطبية(

 م تخصص ايكو القلب )جامعة فيينا الطبية(دبلو

 :المناصب التي شغلها

 رئيس فرع الصيدلة السريرية

 االدوية والسموم رئيس فرع

 :المواد التي قام بتدريسها

 :الدراسات األولية -أ

 ، وتدريب المستشفيات / كلية الصيدلة والعالجيات الصيدلة السريرية، الفسلجة 

 كلية الطب / الطب الباطني والتدريب السريري

 :الدراسات العليا -ب

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا:

  المنشورة: بحاثاأل

 3117 الخزع الجراحيةب تشخيص تدرن العقد اللمفاوية .1

 3111االستجابة العالجية لمستوى الدهون في الدم لألتورفاستاتين عند مرضى السكري  .3

 3113ربالء نزيف الجهاز الهضمي العلوي : اسبابه ومعالجته في ك .2

 3112 هل يوجد عالقة بين دالئل نقص فيتامين )د( الكيموحياتية مع داء السكري النوع الثاني .4

 3115التقييم الكيميائي والسريري لمستخلص زيت النعناع والزيتون لعالج متالزمة تهيج القولون  .5

 3111يدية وخطورة الرجفان االذيني استخدام مضادات االلتهاب الالستيرو .1

 3119لتأثيرات العكسية لمضاد التخثر اينوكسابارين وعالقته بمؤشر كتلة الجسم اوقوع  .9

 3118ل سن اليأس قياء القلب عن النساء قبيمل ومرض إالعالقة بين استخدام حبوب منع الح .8
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 النشاطات العلمية
 المؤتمرات العلمية:

 3117 جامعة الكوفة –مؤتمر العلوم الطبية الثاني  .1

 3117 جامعة كربالء –ثالث لكلية الطب المؤتمر العلمي ال .3

 3117المؤتمر العلمي التاسع والثالثون لنقابة األطباء في بغداد  .2

 3111 جامعة كربالء –لكلية الطب  الرابعالمؤتمر العلمي  .4

 3111وورشة العمل في عالج تخثر االوردة العميقة في بيروت  المؤتمر العلمي .5

 3111 امعة كربالءج –لكلية الطب  الخامسالمؤتمر العلمي  .1

 3113المؤتمر العالمي للجمعية االوربية ألطباء القلب في ميونخ/المانيا  .9

 3113الملتقى العلمي للقلب في الشرق االوسط في اسطنبول/ تركيا  .8

 3112مؤتمر جمعية القلب االوربية في اسطنبول/ تركيا  .7

 3114جامعة كربالء  –مؤتمر كلية الطب  .11

 3111طباء القلب في روما /ايطاليا مؤتمر الجمعية االوربية ال .11

 3111جامعة كربالء  –مؤتمر كلية الطب  .13

 3119مؤتمر القلب للشرق االوسط في بيروت  .12

 3119مؤتمر جمعية اطباء القلب والصدر العراقية في بغداد  .14

 3119مؤتمر الجمعية الدولية المراض التخثر في برلين/المانيا  .15

 3119دبي/االمارات  –ة االمريكية ألطباء القلب في الشرق االوسط مؤتمر الكلي .11

 

 الندوات العلمية:الدورات و

 3117مشارك في دورة ضمان الجودة في جامعة كربالء  .1

 3117مشارك في دورة التدريب السريري في مستشفى سان كاميلو/ قسم القلبية في روما  .3

 3117جامعة كربالء  –ة دورة الصيدلة السريرية / كلية الصيدلمحاضر في  .2

 3111جامعة كربالء  -ة الصحية االولية / كلية الصيدلةدورة االعشاب الطبية في الرعايمحاضر في  .4

 3111جامعة كربالء  –/ كلية الصيدلة  حلقة نقاشية حول ارتفاع نسبة الدهون في الدممحاضر في  .5

 3111ء جامعة كربال –ندوة المضادات الحيوية / كلية الصيدلة محاضر في  .1

 3111دورة الربو القصبي لألطباء الممارسين / مستشفى الحسين التعليمي محاضر في  .9

 3111جامعة بغداد  –ندوة المناطرة الدوائية / كلية الصيدلة مشارك في  .8

 3113جامعة كربالء  -صحية واالقتصادية / كلية الصيدلةندوة االدوية الزائفة وآثارها المحاضر في  .7

 3112جامعة كربالء  -/ كلية الصيدلة مستجدات في عالج عجزالقلبال ندوةمحاضر في  .11

 3112جامعة كربالء محاضر في الندوة العلمية حول المشاكل القلبية عند النساء الحوامل /  .11

 3115مهارات التواصل في جامعة كربالء  دورة يمحاضر ف .13

 3118محاضر في ندوة مكافحة التدخين في جامعة كربالء  .12

 3118االسبوع العلمي والثقافي لجامعة اهل البيت محاضر في ندوة  .14
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 :والجمعيات عضوية اللجان

 3115 -3111 رئيس لجنة التدريب الصيفي .1

 3115منذ  في الكلية عضو لجنة الترقيات .3

 3118-3119رئيس اللجنة العلمية في الكلية  .2

 3111منذ  عضو جمعية اطباء القلب والصدر العراقية .4

  3111منذ  ألوربيةعضو جمعية اطباء القلب ا .5

 3112 عضو جمعية السكري األمريكية .1

 3111 ألطباء القلب عضو الكلية االمريكية .9

 

 

 كتب الشكر والتقدير :

  3111و اثنان في  3117/ 8/13شكر وتقدير من قبل رئيس الجامعة في  .1

 3111/ 2/2في  الوزيروتقدير من قبل  شكر .3

 3113شكر وتقدير من قبل مساعد رئيس الجامعة في عام  .2

  3111اثنان في ،  3111، اربعة في  3117شكر وتقدير من قبل عميد الكلية : اثنان في  .4

 3114 -3112، اثنان في 3113شكر وتقدير من قبل عميد الكلية : اربعة في  .5

 3111، خمسة في  3115: اربعة في  شكر وتقدير من قبل عميد الكلية .1

 3111/ 33/2شكر وتقدير من قبل رئيس الجامعة في  .9

 3118 - 3119: اربعة في  شكر وتقدير من قبل عميد الكلية .8

 


