
  .........عمر عبداالله فاضل مصطفى......   املدرس املساعد
 ( اللقب العلميحسب او االستاذ المساعد الدكتور او الدكتور او المدرس المساعد ) 

 ....................... الصيدلةقســـم ............
ختصاص  يتم ذكر اال)رئيس القسم او مسؤول وحدة كذا   –.......................... دكتوراه  

  والوظيفة االدارية ان وجدت( 
 (يوضع االيميل الجامعي الرسمي)omar.abdulelah@alfarabiuc.edu.iqااليميل:  

 

 الشهادات العلمية

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

 2013 ....................، السنةالموصل..........الماجستير، جامعة 

 2002 .............، السنة الموصلالبكلوريوس، جامعة ..... 

 

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

الصحة من   مناصب مسووليات عدة من ضمنها مسول وحدة    2016لغاية    2002سنه  موظف على مالك وزارة  شغلت خاللها 

االدوية والسموم و مسول قسم الصيدلة و مسوول المذخر واالستشارياات و مسوول تدريب الصيادلة السريريين . عملت على عدد 

ة الصحة  و بعد حصولي على شهادة  من االسهامات التي حصلت من خاللها علي عدد من كتب السكر من دوائر الصحة ووزار

االماجستير توليت عدد من المسوليات ذات الصلة ومن ضمنها عضو االرتباط ب مقرات مكاتب ااالدوية والسموم المرتبط بورزارة 

 الصحة

 

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

 

البشرية تدرس للمرحلة االولى من قسم الصيدلة في كلية الفارابي الجامعة وهيه من المواد االساسية في منهاج تاهيل مادة االحياء  

 الطالب للحصول على المعلومات االساسيه التي تمكنه من الوصول الى المستوي المطلوب للحصول على المناهج الدراسيه االخرى 

 

المادة االدوية لقسم االسنان   المواد االساسيه ويالمرحلة  التي ثالثه وهيه من  يتعرف من خاللها الطالب على كل مجاميع االدويه 

 يمكن ان بتعامل معها كطبيب

 

 

 

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

 وعالقتها بمرض السكر من االنوع الثاني البحث العلمي من خالل دراسة الماجستير في علوم االدوية  -1

 حاليا البحث في مجال موثرات االعشاب على مستقبالت االدوية السرطانيه في الخاليا البشريه  -2

 

 

 

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

 

 

 

 



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

 

   


