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الخاصة االستشارة  مواعيد 
القلبية النوبات  من  الوقاية   ·

الدماغية السكتة  من  الوقاية   ·
التوغل طفيفة  الجراحات  حالة  في  استشارة   ·

القلب جراحات  حالة  في  استشارة   ·
األذيني الحاجز  انغالق   ·

األذيني الرجفان  القلبي/  النظم  اضطرابات   ·
الدم ارتفاع ضغط   ·

القلب صمامات  أمراض   ·
القلب قصور   ·

اإلغماء حالة  في  تشخيص   ·
العصبية الدموية  واألوعية  القلب  طب   ·

الوقاية  ·
األطفال لدى  الدموية  واألوعية  القلب  أمراض   ·

الرياضي الطب   ·
األبهر بالشريان  الخاصة  االستشارة   ·

www.kardiologie-zentrum-bogenhausen.de

ريشارتس ماريا  باربارا  البروفيسورة  الدكتورة  األستاذة 
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دوسلدورف  هاينه  هاينريش  بجامعة  البشري  الطب  دراسة   1987 – 1981 
بون في  فيلهلم  فريدريش  وجامعة    

عامة استشارية  طبيبة    1992

الباطنة طب  في  استشارية  طبيبة    1993

الدموية واألوعية  القلب  في طب  تخصص    1995

واألوعية  القلب  أمراض  شعبة  الباطني،  الطب  قسم  زمالة   1997 – 1995 
جامعة  تيغتماير(،  هـ.  دكتور  )البروفيسور  الدموية     

دكتور  )البروفيسور  للقلب  تكساس  ومعهد  تكساس،  هوستن،     
تكساس هيوستن،  فريزيا(،  هـ.  أو.    

الطب  بمستشفى  األطباء  وكبيرة  علمية  أبحاث  أخصائية   9/03 – 11/97 
)البروفيسور  الدموية  واألوعية  القلب  قسم   ،I الباطني     
يينا في  شيللر  فريدريش  بجامعة  فيغوال(  ر.  هـ.  دكتور    

الدموية  واألوعية  القلب   ،I الطبي  بالمستشفى  األطباء  كبيرة   9/05 – 10/03 
المستشفيات  الجامعي،  فيست  ميونيخ  بمستشفى     

ميونيخ في  ماكسميليان  لودفيغ  بجامعة  األكاديمية  التعليمية    

العيادة  القلب،  تشخيص  ومركز  الدموية  واألوعية  القلب  عيادة   3/10 – 10/05 
لودفيغ  بجامعة  الطب  لكلية  التابعة  التعليمية     

ميونيخ في  مكسيميليان    

للقلب  األلمانية  للجمعية  التابعة  االستشارية  باللجنة  عضو   2005 – حالًيا 
الدموية واألوعية    

والطب  الدموية  واألوعية  القلب  الباطنة،  في طب  علمية  خبيرة   2007 – حالًيا 
والتليفزيون المطبوعة  اإلعالم  وسائل  لدى  الوقائي    

لصحة  األلمانية  بالمؤسسة  العلمي  االستشاري  المجلس  عضو   2012 – حالًيا 
برلين الرجل،    

الطبية  والمديرة  الدموية  واألوعية  القلب  بقسم  األطباء  رئيسة   2016 – 3/2010 
فييسيه باد  ييغرفينكل،  مستشفى  الباطنة،  طب  لقسم  باإلنابة    

في  الدموية  واالوعية  بالقلب  الخاص  الخارجي  العالج  مركز   4/2013 – حالًيا 
اإلدارة بوغنهاوزن،  ميونيخ    

للحياة!“ مؤسسة   - للقلب  القلب  „من  مؤسسة  أمانة  على  القائمة  2/2017 – حالًيا 

ميونيخ تلفاز  على  والجمال“  الطب  „منتدى  برنامج  مقدمة     2017

االسترخاء حالة  في  القلب  كهربائية  تخطيط   ·
اإلجهاد حالة  في  القلب  كهربائية  تخطيط   ·

األحداث مسجل  الكهربائي/  القلب  تخطيط  جهاز   ·
القلب( نبضات  معدل  )تغير  القلب  نبضات  معدل  تغير  تحليل   ·

الطويل المدى  الدم على  قياس ضغط   ·
القلب صدى  تخطيط   ·

األبعاد ثالثي  القلب  تخطيط صدى   ·
المتباين القلب  صدى  تخطيط   ·

التوتر لدى  القلب  تخطيط صدى   ·
السباتي للشريان  دوبلر  فحص   ·

الصوتية فوق  بالموجات  الطرفية  األوردة  فحص   ·
الصوتية فوق  بالموجات  الطرفية  الشرايين  فحص   ·

الصوتية فوق  بالموجات  البطني  األورطي  الشريان  فحص   ·

بون تخصص  في  فيلهلم  فريدريش  جامعة  من  الدكتوراه  درجة    1990 
األداء  عالي  السائلي  االستشراب  بطريق  الدوائية  „الدراسات     

لألطراف“ الموضعية  الدموية  „التروية  بمثال   HPLC   

„قصور  السريري  االختباري  العمل  مجموعة  وإدارة  تطوير   2003 – 1997 
م. ريشارتس( في مستشفى  الدكتور/ ب.  )اإلدارة؛  القلب“     

)البروفيسور  الدموية  واألوعية  القلب  قسم   ،I الباطني  الطب     
يينا في  شيللر  فريدريش  بجامعة  فيغوال(  ر.  هـ.  دكتور    

)اإلدارة؛  التداخلية“  القلب  „أمراض  العمل  مجموعة  عضو   2003 – 1997 
 ،I الباطني  الطب  بمستشفى  فيرنر(  جـ.  دكتور/  البروفيسور     

ر.  هـ.  دكتور  )البروفيسور  الدموية  واألوعية  القلب  قسم     
يينا في  شيللر  فريدريش  بجامعة  فيغوال(    

شيللر  فريدريش  جامعة  عبر  الباطني  الطب  في  تأهيل  أطروحة    2005 
بطانة  لوظيفة  والتجريبية  السريرية  „الفحوصات  يينا  في     

التوسعي“ القلب  اعتالل عضلة  لدى  الدموية  األوعية    

الباطني  للطب  التدريس(  )أهلية  األكاديمي  بالتدريس  تكليف    2005 
يينا في  شيللر  فريدريش  جامعة  عبر    

للطب  خارجي  كمحاضر  والتعيين  التدريس  رخصة  منح    2007 
يينا في  شيللر  فريدريش  بجامعة  الباطني    

ميونيخ  في  مكسيميليان  لودفيغ  بجامعة  لألستاذية  تأهيل  شهادة    2011 
عبر  بالتدريس  والتكليف  التدريس  ترخيص  منح  استمرار  مع     

ب.  دكتور/  )البروفيسور  مكسيميليان  لودفيغ  جامعة  رئيس     
هوبر(   

في  شيللر  فريدريش  جامعة  الطب  بكلية  التدريس  هيئة  عضو   2011 – حالًيا 
نيخ ميو   

في  الحدودية  والقضايا  الطب  „أخالقيات  بتدريس  تكليف   2016 – حالًيا 
ميونيخ  في  الفلسفة  بجامعة  اإللهيات“،  وعلم  والفلسفة  الطب     

مع  بالتعاون  فاالخر(  دكتور/  بروفيسور  الجامعة؛  )رئيس     
ميونيخ في  مكسيميليان  لودفيغ  جامعة    

المهنية السيرة  العلمية السيرة 

العيادة في  ريشارتسخدماتنا  ماريا  باربارا  البروفيسورة  الدكتورة  األستاذة 


