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 الشهادات العلمية

 1970/  ويلز / بريطانيا الدكتوراه ، جامعة 

  1967برمنكهام / بريطانيا / الماجستير، جامعة 

  1964ويلز / بريطانيا / البكلوريوس، جامعة 

 

 التاريخ الوظيفي
وعملت على تأسيس اللبنة الرئيسية لقسم الجيولوجي في الموصل وكنت رئيس القسم  1989حاصل على لقب األستاذية في عام 

في مجال الجيولوجيا . كما كنت لعدة سنوات مسؤول  آنذاك لسنوات طويلة ولدي كم هائل من البحوث واألشراف على األطاريح

  قسم الشؤون العلمية في رئاسة جامعة بغداد . ولدي تكريمات وكتب شكر عديدة .

 

 

 التدريـــس
 الصف األول لهذا العام / لغة أنكليزية -

 الصف الثاني / جيولوجيا تركيبية  -

 الصف الثالث / جيوفيزياء -

  وإشراف بحثيالصف الرابع / لغة إنكليزية  -

 

 يــاالهتمام البحث
 األكتشافات النفطية 
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 النشــاطات العلميــة
 .النصف سنوية لعدة سنوات "جيولوجيا العراق "سكرتير مجلة

   


