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المقدمة

عملت في مجال التدريس الجامعي منذ عام 1995 ولحد اآلن وتنقلت بين عدة جامعات حيث كانت البداية في جامعة التحدي في ليبيا ,ثم جامعة الموصل -كلية العلوم وأخيرا
في جامعة الموصل -كلية هندسة النفط والتعدين والتي الزلت لحد اآلن ضمن كادرها التدريسي 

الخبرات السابقة

المسمى الوظيفي: مبرمج
مؤسسة الشروق للكمبيوتر

عمان- األردن
Jun 1994 - Nov 1995

مدرس جامعي
جامعة التحدي- كلية العلوم

هون-ليبيا
Nov 1995 - Aug 2001

مدرس جامعي
جامعة الموصل-كلية العلوم- قسم علوم األرض

الموصل-العراق
Dec 2005 - Oct 2013

مدرس جامعي
جامعة الموصل - كلية هندسة النفط والتعدين - قسم هندسة المكامن النفطية

الموصل- العراق
Oct 2013 - حتى اآلن

التعليم االكاديمي

الثانوية
إعدادية الرسالة للبنين

الموصل- العراق
Oct 1977 - Jul 1983

بكالوريوس علوم
جامعة الموصل-كلية العلوم-قسم علوم األرض

الموصل-العراق
Oct 1983 - Jul 1987

ماجستير علوم -جيوفيزياء - زلزالية
جامعة الموصل-كلية العلوم-قسم علوم األرض

الموصل-العراق
عنوان األطروحة: دراسة التضاغط في حقل شرق بغداد النفطي باستخدام تحاليل السرع الزلزالية

Oct 1990 - Mar 1993

دكتوراه علوم- جيوفيزياء-جذبية
جامعة الموصل-كلية العلوم-قسم علوم األرض

الموصل- العراق
عنوان األطروحة: إسهامات جيولوجية جديدة في منطقة الطيات العالية شمالي العراق باستخدام التحريات الجذبية.

Oct 2008 - Jun 2013



اللغات

اللغة اإلنجليزيةاللغة العربية
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الدورات التدريبية

سالمة اللغة العربية

جامعة الموصل- كلية التربية بنات- قسم اللغة العربية
Apr 2018

Research gate البوابة البحثية

جامعة الموصل- كلية هندسة النفط والتعدين
Nov 2018

المهارات التقنية

%90باور بوينت%90مايكروسوفت أوفيس

%90شبكة الويب والمهارات االجتماعية%70مايكروسوفت أكسس

المهارات الشخصية

%90إدارة الفريق%90مهارات التواصل

%90القيادة%80إدارة الوقت
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