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C.V  السيرة الذاتية  
 الخبرة المهنيت: 

 

 ورئٌس , فضال عن عضوألكثر من ثالث سنوات /كلٌة هندسة النفط والتعدٌندسة التعدٌنرئٌس قسم هن مهنٌا شغلت منصب
لكثٌر من اللجان العلمٌة واالدارٌة من ضمنها رئٌس اللجنة االمتحانٌة لقسم هندسة التعدٌن, وعضو فً اللجنة االمتحانٌة 

  .2512حتى  2515 لسنوات الدراسٌةل المركزٌة لكلٌة هندسة النفط والتعدٌن
جٌوكٌمٌائٌة, فضال عن خبرة عملٌة ال وأ جٌولوجٌةالمسوحات ال سواء   الجٌولوجٌة امتلك خبرة ممتازة فً المسوحات الحقلٌة

 فً بٌئات من العمل الجماعً والمستقل وبكفاءة المٌدانً بالعمل , مع قابلٌة جٌدةومعالجتها فً رسم الخرائط الجٌولوجٌة
 .فرق المسوحات الجٌولوجٌة ضمن

وتوصٌل  جٌدة للفصول الدراسٌة بإدارة تتمٌز, ولغاٌة االن ةسن 12جامعة الموصل لمدة اكثر من  فً مارست التدرٌس
 من التفاعل الناجح والقٌادة ضمن مجموعات متنوعة خاصةطوٌل ومواكبة متطورة للمسٌرة التعلٌمٌة و تارٌخ  المادة العلمٌة,

متقارب ومتفاعل  , فضال عن كونًفً ظل االزمات الحرجة فً الموقع البدٌل الثالثة اقسام هندسة النفط والتعدٌن مع ادارات
تنشٌط تطوٌر و, اهدافً التعلٌمٌة مكرسة لخلق فصول دراسٌة شاملة ومتكاملة وابتكار الطرق لالطلبة فً كل المستوٌات مع

 العملٌة التعلٌمٌة.
 

 : الملف الشخصي
 االسم: مجاهد عبدالواحد سعدهللا النقٌب 

 موصل/عراق. 1261نٌسان  3تارٌخ/مكان المٌالد: 
 اربعة اوالد. الحالة االجتماعٌة: متزوج ولدي 

 الجنسٌة: عراقً.
 

  :العلمي التحصيل
 دكتوراه فً جٌوكٌمٌاء الصخور الرسوبٌة, جامعة الموصل/عراق.     2513
 ماجستٌر فً الجٌوكٌمٌاء, جامعة الموصل/عراق.    1292
 فً علوم االرض, جامعة الموصل/ عراق. سبكالورٌو    1293

 
 اللغات:
 .اجادة جٌدة فً التكلم والكتابة(االنكلٌزٌة ) & )لغة االم( العربٌة

 
 )خالل اثنى عشر سنة تدرٌس فً جامعة الموصل( الخبرة العملية:

 للسنواتدسة النفط والتعدٌن/جامعة الموصل/عراق, رئٌس قسم هندسة التعدٌن/كلٌة هن       2512 تموز  - 2516 ماٌس
 (.2512-2519, 2519-2512 ,2512-2516راسٌة )الد                                        

 كلفت بإدارة قسم هندسة التعدٌن.       2516 ماٌس  - 2515اٌلول 
 كلفت كمقرر لقسم هندسة التعدٌن.         2515اٌلول   - 2514اذار 
 مناهج دراسٌة نظرٌة ولغاٌة االن          مدرس فً قسم هندسة التعدٌن/كلٌة هندسة النفط والتعدٌن, ادرس  - 2514اذار 

 وعملٌة تتضمن )هندسة المناجم, هندسة عملٌات انتاج الكبرٌت, فضال  عن تدرٌس مادة                                        
 الجٌولوجٌا العامة كمنهج تدرٌسً فً الصف االول لكل من قسم هندسة التعدٌن وقسم                                       
 . (2516-2515هندسة المكامن النفطٌة  للعام الدراسً                                        

 سبعة سنوات من ضمنها ستة سنوات مدرس مساعد فً قسم علوم االرض/كلٌة العلوم/     2514اذار -2552الثانًكانون 
 جٌوكٌمٌائً, دراسٌة عملٌة تتضمن) جٌوكٌمٌاء, استكشافجامعة الموصل, ادرس مناهج                                        
 نظائر مشعة, خامات, جٌولوجٌا عامة(.                                       

 كلفت بإدارة وحدة الجٌوكٌمٌاء واالشعة السٌنٌة فً قسم علوم االرض/كلٌة العلوم/ جامعة                     2552 - 2552
 الموصل.                                       
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 :اخرى المسؤوليات

ل من كرئٌس قسم هندسة التعدٌن, كلفت كرئٌس وعضو لكثٌر من اللجان االدارٌة والعلمٌة فً ك باإلضافة للمسؤولٌات اعاله
ة بطلو قسم هندسة التعدٌن/كلٌة هندسة النفط والتعدٌن, فضال عن االشراف على مشارٌع تخرج  قسم علوم االرض/كلٌة العلوم

   شهادة البكالورٌوس فً كلٌة هندسة النفط والتعدٌن. ول على للحصكمتطلب جزئً الصف الرابع 
 

 ً مدٌنة الموصل.خدمة كجٌولوجً بصفة عقد فً الوحدة الهندسٌة/ الكلٌة التقنٌة, ف           2555خالل عام 

  
 

 (اكثر من ثالث سنوات فً مشروع سد بادوش, موصل)خالل  الخبرة العملية:

 0991نيسان  - 0991شباط 
الجٌوكٌمٌائً فً المسح  كال من المسح الجٌولوجً و ًاكتسبت خبرة عملٌة من خالل العمل ألكثر من سنتٌن كرئٌس لفرٌق

 مهام واهداف المسوحات هو جمع المعلومات الجٌولوجٌة ورسم الخرائطمشروع دراسات الجدوى/مدٌنة الموصل, احد 
من البوسٌف/مدٌنة الموصل ولغاٌة مدٌنة  ابتداء   ضفتً نهر دجلةولوجٌة ضمن المسوحات الجٌولوجٌة على الجٌ والمقاطع
ى ضفاف نهر دجلة جنوب جنوبا, هذه الدراسة جزء من مشروع دراسات الجدوى االقتصادٌة والفنٌة ألنشاء سدود عل القٌارة

 مدٌنة الموصل.
ضمن المهام المكلف بها المشروع  اٌضا وضمن نفس المشروع عملت ألكثر من ستة اشهر كرئٌس فرٌق المسح الجٌولوجً 

, ألنشاء محطة كهرومائٌة تعمل بألٌة الخزن بالضخ  ألجراء مسوحات جٌولوجٌة مكثفة فً سد الموصل/شمال مدٌنة الموصل
 (.1224ولغاٌة منتصف عام  1223)تقرٌبا من نهاٌة 2صل قرب سد المو

  0990خالل عام 
وجٌولوجٌة وكمشرف جٌولوجً الهٌدرضمن المسوحات  فً قسم الهندسة المدنٌة  فً مشروع سد بادوش عملت كجٌولوجً

 (.2, 1) سد بادوش فًالعملٌات الكونكرٌتٌة والبناء  على
 

 :النشاط العلمي

مشاركة,  فً مؤتمرات, ندوات , ورش عمل فضال عن الدورات التدرٌبٌة.          21      
بحث علمً منشور.            1      
كتاب شكر وتقدٌر.          12                   
                   

     (Word, Excel, P.P …etc.)   هامتلك خبرة جٌدة فً استخدام الحاسوب وبرامج 

الجٌوكٌمٌائٌة باستخدام برامج الحاسوب الجاهزة. الجيولوجية لمعالجة قراءات وبيانات التحاليلوخاصة البرامج   

 


