
 ناصر طاهر العيداني  مهند: المساعدالمدرس  
 ( اللقب العلميحسب او االستاذ المساعد الدكتور او الدكتور او المدرس المساعد ) 

 الصيدلة  قســـم:
 ماجستير صيدالنيات 

  ختصاص والوظيفة االدارية ان وجدت( يتم ذكر اال)رئيس القسم او مسؤول وحدة كذا   –
 (يوضع االيميل الجامعي الرسمي) dr.mohanad.naser.aliedani@alfarabiuc.edu.iqااليميل:  

 

 الشهادات العلمية

 جامعة ...................................، السنة  الدكتوراه،

 2016 السنة ،بغدادجامعة الماجستير، 

 2004 السنة ،البصرةجامعة ، سالبكالوريو

 

 الوظيفي التاريخ 
 عن التاريخ الوظيفي او التعريف بالخبرة واالختصاص او العناوين الوظيفية حسب السنين(  أسطر 5-4)نبذة شخصية: 

 قسم العراق. )  -في مستشفى الصدر التعليمي في مدينة البصرة    متدرب   صيدلي(:  2006/ 7/    2005-4/    6/ 6)  -

 األورام( 

 

 العراق -في مدينة البصرة  العام في مستشفى القرنة تدرج صيدلي(  2006/ 9/   7/2006-30/ 5) -

 

 كلية الصيدلة.  -درس الدبلوم العالي في الصيدالنيات / جامعة بغداد (: 2008/ 3/   2006-4/   10/ 1) -

 

 صحة البصرة / قسم الصيدلة. دائرة(: العمل في وزارة الصحة العراقية / 2010/ 5/ 1الى   3/2008/ 5) -

  

قسم الصيدلة بالبصرة )ألقي محاضرات نظرية وعملية في   -  لفني ملحوظة: عملت كمحاضر خارجي في المعهد ا

 . 2010/ 5/ 1إلى  2004/ 10/ 1الصيدلة الصناعية( من 

 

 

العمل  2012/ 5/9الى    2010/ 5/ 2)  -  :)  / العراقية  الصحة  االمورفي وزارة  /    دائرة  الصيدلة  قسم   / شعبة  الفنية 

 المصانع الوطنية 

 

  شعبة التسجيل /    قسمالفنية /    دائرة االمور(: العمل في وزارة الصحة العراقية /  2013-19-10الى    2012/ 6/9)  -

 الصيدالنية.  المستحضرات تسجيل 

 

 كلية الصيدلة. -/ جامعة بغداد  النيات ماجستير الصيد درس :  ( 2016-3-12 الى 2013/ 20) -

 

  شعبة التسجيل /    قسم  /الفنية    دائرة االمور(: العمل في وزارة الصحة العراقية /  2019/ 31/1الى    13/ 3/ 2016)  -

 الصيدالنية.  المستحضرات تسجيل 

 إجازة دورية من وزارة الصحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. : 2019/ 2/ 1

 عة.الجامكلية الفارابي في  كمدرس مساعد إلى اآلن: العمل  2020/ 9/ 8 -
  

 

 

 

 صورة شخصية واضحة  



 

 التدريـــس 
 )تذكر المواد الدراسية التي يدرسها التدريسي االن مع موجز بسيط عن كل منها( 

 الصيدلة الفيزياوية  -

 

 

 

 ي ــاالهتمام البحث
 )تذكر مجاالت البحث العلمي السابقة والحالية بشكل نقاط( 

 التحاميل الفوارة -1

 صياغة وتقييم مستحلبات النانو باستخدام دومبيريدون كدواء نموذجي للطريق الفموي. -2
 

 

 ة ــورات العلمي ــالمنش
 منشور ( 15-10)تدرج أهم وأحدث المنشورات العلمية والبحثية بشكل مصادر على اال تتجاوز 

 

( 2) 24المجلد  العراقية،العلوم الصيدالنية  مجلة ،الفمويللطريق  دومبيريدونلل يةصياغة وتقييم مستحلبات نانو

2015 
 

 

 النشــاطات العلميــة 
 (الجمعيات العالمية والمحلية او ادارة تحرير مجلة او غيرهاأية معلومات اخرى مثل االنتماء الى 

 

   


