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 الخبرات العلمية:
لحد االن: 2013من   
.النفط والتعدين، جامعة الموصل، العراق هندسة كلية رس في قسم هندسة المكامن النفطية،مد  

 قمت بتدريس المواد االتية:
الجيولوجيا للمهندسين        طلبة المرحلة االولى-  
مبادئ هندسة المكامن النفطية      طلبة المرحلة الثانية-  
هندسة المكامن التطبيقية     طلبة المرحلة الثالثة-  

:2013الى  2012من   
ر،، كلية العلوم، جامعة الموصل، العراق.مدرس في قسم علوم اال  

 قمت بتدريس جيولوجيا النفط العملي لطلبة المرحلة الرابعة و الجيوفيزياء العملي لطلبة المرحلة الثالثة.
:2011الى  2003من   

، جامعة الجبل الغربي، ليبيا.بدر-محاضر في قسم جيولوجيا النفط، كلية االداب والعلوم  
االتية:قمت بتدريس المواد   

طلبة المرحلة الثالثة    جيوفيزياء  -  
الطباقية      طلبة المرحلة الثالثة-  
جيولوجيا النفط      طلبة المرحلة الثالثة-  
جيولوجيا تحت السطح       طلبة المرحلة الثالثة-  
جيوتكتونكس       طلبة المرحلة الثالثة-  
جيولوجيا حقلية      طلبة المرحلة الثالثة-  
م تكاوين      طلبة المرحلة الرابعةتقيي-  
احوا، رسوبية       طلبة المرحلة الرابعة-  

:2003الى  2001من   
الزنتان، جامعة السابع من ابريل، ليبي.-محاضر في قسم الجيولوجيا، كلية االداب والعلوم  

 قمت بتدريس المواد االتية:
جيوفيزياء     طلبة المرحلة الرابعة-  
طلبة المرحلة الرابعة  بصريات المعادن  -  
الطباقية    طلبة المرحلة الثالثة-  
تحسس نائي     طلبة المرحلة الثالثة-  
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جيوتكتونكس     طلبة المرحلة الثالثة-  
علم الصخور    طلبة المرحلة الثانية-  
جيولوجيا عامة    طلبة المرحلة االولى-  
 

المؤهالت العلمية:   
1999ايلول   

الجيوفيزياء من قسم علوم االر،، كلية العلوم، جامعة الموصل، العراق.دكنوراه فلسفة في    
العراق.-"ادلة جيوفيزيائية عن احوا، رسوبية وسيطة وقديمة في الجزء الشمالي من الصحراء الغربية" عنوان االطروحة  

1989ايلول   
 ماجستير في الجيوفيزياء من قسم علوم االر،، كلية العلوم، جامعة بغداد

الرسالة "استخدام المغناطيسية القديمة في تحديد اعمار الترسبات الحديثة في جنوب العراق". عنوان  
1983حزيران   

 بكلوريوس علوم في علوم االر، من قسم علوم االر،، كلية العلوم، جامعة الموصل، العراق.
 

 المهارات العلمية:
احترافي في التفسير الزلزالي.-  
الجذبي.احترافي في التفسير -  
احترافي في التفسير المغناطيسي.-  
احترافي في تفسير المغناطيسية القديمة.-  
مهارة في تدريس كورسات هندسة المكامن النفطية.-  
 

  البحوث المنشورة:
اني، تحديد اعمار الترسبات الحديثة باستخدام المغناطيسية القديمة ومضامينها التكتونية، مجلة الموارد المائية، المجلد الث-

.1994، 13العدد   
من االدلة الجيوفيزيائية. بحث مقدم الى المؤتمر  االحوا، الرسوبية القديمة في الجزء الشمالي من الصحراء الغربية-

، بغداد.2000تشرين االول  14الجيولوجي العراقي   
ائية. بحث مقدم الى المؤتمر االحوا، الرسوبية الوسيطة في الجزء الشمالي من الصحراء الغربية من االدلة الجيوفيزي-

، بغداد.2000تشرين االول  14الجيولوجي العراقي   
التطور التكتونوستراتكرافي في الجزء الشمالي من الصحراء الغربية من االدلة الجيوفيزيائية. بحث مقدم الى المؤتمر -

، بغداد.2000تشرين االول  14الجيولوجي العراقي   
ين النظيفة من مجسات االبار. بحث مقدم الى المؤتمر العالمي الثالث في العلوم االساسية، تقييم نسبة التشبع في التكاو -

، غريان، ليبيا.2009نيسان   
دراسة جيولوجية عن هيدرولوجية منطقة بدر ومضامينها التكتونية. بحث مقدم الى المؤتمر العالمي الثالث في العلوم -

، غريان، ليبيا.2009االساسية، نيسان   
 



 
 

 
 


