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  تلفون
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القریبة من مصافي  لآلبارالجوفیة  في المیاه رةالنزالعناصر 

البصرة جنوب العراق-الشعیبة الجنوب في منطقة
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 العراق

 المھارات
المھارات

  جید جدااللغة العربیة
  جیداللغة االنكلیزیة

لغات اخرى

  الدورات التدریبیة
رةتاریخ الدومدة الدورةمكان الدورةاسم الدورة

التعلیم المستمر جامعة البصرة مركز  دورة في االنترنیت والبرید االلكتروني    ٢٠١٣-٣- ١٧ اسبوع 
مرجامعة البصرة مركز التعلیم المست والتنصیب   والفرمتة الحاسبة  صیانھ دورة   ٢٠١٠-٥- ٣٠ اسبوع 

رجامعة البصرة مركز التعلیم المستم  دورة في اختصاص الكیمیاء    ٢٠١١-٦-٥ اسبوع 
رجامعة البصرة مركز التعلیم المستم دورة في اختصاص علوم الحیاة    ٢٠١٠-٦- ٢٧ اسبوع 

رجامعة البصرة مركز التعلیم المستم  مة وواجبات الموظف االوظیفة الع دورة   ٢٠١٠-١١- ٢١ اسبوع 
رجامعة البصرة مركز التعلیم المستم  موظفي الدولة  انضباط  دورة    ٢٠١٠-٣- ١٤ اسبوع 

االداریة المناصب  
)تبدأ من الوظیفة الحالیة ( الوظیفة   إلى الفترة من الفترة 

   
   
   

 
 

 النشاط البحثي
 تاریخ النشرمكان و بحثاسم ال

تركیز الھیدروكربونات النفطیة الكلیة في المیاه الجوفیة الالبار القریبة من مصافي 
  جنوب لعراقمدینة البصرة –الجنوب في منطقة الشعیبة قضاء الزبیر 

  ٢٠١٦- كانون االول ) ١(٦مجلة علوم ذي قار المجلد

Comparison of total hardness calcium and  ٢٠١٣مجلة االھوار العدد االول للمجلد الثامن  

 ٢٠١٧:     /   /  تاریخ آخر تحدیت
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magnesium concentration in drinking water (RO)and 
municipal water WHO and local authorities at Basrah 

Province ,Iraq 
    
    

    

   

  

  )المشاركات في المؤتمرات والندوات وغیرھا( النشاطات الثقافیة 
 اسم النشاط    مكانھ  وزمانھ

  البلد  التاریخ  المؤتمر  او الندوة

      
      
      

     
      
      
      
      
      
      
      

     
     
      
      
      
      
      
      
      

 شھادة تقدیریة وشكر وتقدیر

دةالشھا  سبب المنح الجھة المانحة تاریخ 

        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
    
    

 الخبرات التدریسیة
  المرحلة الدراسیة اسم المادة 
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 اإلشراف على الدراسات العلیا االطاریحو/ عدد الرسائل 
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region - Basrah, Southern Iraq 

Thi-Qar Iraq 

Higher Diploma    
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other language  

training courses 
Course Name Place Duration Date 

Course in ternet and E.mail 

University of Basra 
Center for Continuing 
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Course in maintenance of 
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computer 
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Center for Continuing 

Education 
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University of Basra 
Center for Continuing 

Education 
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5-6 -2011  
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University of Basra 
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Research 
Activity Seminars Place and date of publication 

Concentration of petroleum Hydrocarbons in 
Groundwater of Well near South Refineries in region 
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Journal of Science Thi Qar Volume 6 (1) 
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magnesium concentration in drinking water 
(RO)and municipal water WHO and local 
authorities at Basrah Province ,Iraq 
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Cultural activities 
Seminars Place and date 
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Certificate data issued by reason 
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