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التدريـــس
مبادئ الجيولوجيا :ويشمل البلورات والمعادن والصخور الرسوبية والصخور النارية و التجوية والتعرية والمياة الجوفية
والجيولوجيا التركيبية وتكوين الجبال والهزات االرضية والزمن الجيولوجي و الجيولوجيا التاريخية والصفائح التكتونيكية.
اللغة االنجليزية (المرحلةالثانية) :وتشمل اقسام الكالم واالزمنة واللفظ .وتشمل ايضا حل التمارين والقراءة من الكتاب
المنهجي ( )head way plusوالمطلوب تدريسة في الجامعات العراقية من قبل وزارة التعليم العالي.
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النشــاطات العلميــة
عضو الجمعية الجيولوجيا العراقية
1992-1991 , )1984-1981( عضو هيئة تحريرمجلة الجمعية الجيولوجية في العراق
)1998-1993( عضو هيئة تحرير مجلة جامعة سبها – ليبيا
مشرف على عدة اطاريح ماجستير في جامعتي بغداد و الموصل
مناقشة اطارح الدكتوراة و الماجستير في الجامعات العراقية المختلفة
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