
 سيرة ذاتية:     

                                                                                              

 

  نور ضياء عزيز محمد الموسوي. -االسم الرباعي واللقب:

 كربالء  -الوالدة :محل 

 حي العباس –كربالء  -العنوان :

 انثى -الجنس :

      متزوجة -الحالة االجتماعية :

        66467660870 -الهاتف :

 noor.dheyaa@gmail.comالبريد االلكتروني : 

 )مدرس مساعد (   -اللقب العلمي :

 فرع الصيدلة السريرية.–كلية الصيدلة –جامعة كربالء -عنوان العمل:

 

 -: التحصيل الدراسي

 بتقدير جيد عالي .9660 / كلية الصيدلةجامعة الكوفة –بكلوريوس في الصيدلة 

 بتقدير جيدجدا .9602/ كلية الطبجامعة الكوفة   – ير في االدويــــة والعالجيات  ماجست

 

ء محررة لدوااالستجابة االلتهابية الحادة بعد زراعة الدعامة الشريانية العنوان االطروحة: 

حقيقة تأثير لدى مرضى السكري المصابين بتضيق أو انسداد الشرايين التاجية و النوفوليماس

01والكو انزيم كي  

 

mailto:noor.dheyaa@gmail.com


 السيرة المهنية:

صيدالنية مقيمة ومتدربة في برنامج الصيدلة السريرية في مستشفى الحسين التعليمي -

9606-9600. 

 .9609-9600فرع الصيدلة السريرية –معيدة في كلية الصيدلة /جامعة الكوفة  -

 .9602-9609فرع االدوية والسموم -معيدة في كلية الصيدلة /جامعة كربالء-

 .9602-9602في فرع االدوية والعالجيات س مساعد رمد -

 ولحد االن. 9607مقرر فرع الصيدلة السريرية -

 

  :فعاليات التدريس

 

  .السموم  النظري والعملي لطلبة كلية الصيدلة 
  لطلبة كلية الصيدلة .االقتصاد الدوائي 
 لطلبة كلية الصيدلة . النظري والعملي الصيدلة السريرية 
 . المصطلحات الطبية لطلبة كلية الصيدلة 
 .العالجيات لطلبة كلية الصيدلة 
 .االدوية النظري لطلبة كلية طب االسنان 

 

 -الخبرة:

 اجيد التحدث والكتابة باللغة االنكليزية. -

 جامعة الكوفة .  MICROSOFT POWERPOINT برنامج  حاصل على شهادة دورة في -

 جامعة الكوفة .  MICROSOFT Excelحاصل على شهادة دورة في برنامج -

 حاصلة على شهادة دورة في فسلجة الدم -

 حاصلة على شهادة دورة في فسلجة الرياضة -

 حاصلة على شهادة دورة في فسلجة السمع -

 التدريسحاصلة على شهادة دورة في طرائق  -

 حاصلة على شهادة مشاركة في دورة مهارات التواصل.-

 حاصلة على شهادة مشاركة في دورة كيفية التعامل مع الحيوانات المختبرية.-



 

 -البحوث المنشورة:

-Acute inflammatory response after Novolimus drug eluting stent 

insertion in diabetic patients with coronary artery disease and the 

impact of co-enzyme Q10. 

- Effect of tamsulosin for reduction  of lower  urinary  tract  

symptoms after  double  J  stent  insertion. 

 

- Comparing the toxic effects of non steroidal anti-inflammatory 

drugs (celecoxib and ibuprofen) on heart, liver and kidney in rats. 

-The analysis of the protective feature of Nigella sativa in reducing 

carbimazole toxicity including liver and kidney parameters on 

Albino male rats. 

 

  -الشهادات التقديرية :

 الندوات والدورات التدريبية. المؤتمرات و للمشاركة فيالعديد من الشهادات التقديرية 

 

 كتب الشكر:

 العديد من كتب الشكر   


