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 االختراص العشــــــــــؾان الدشة الذيادة ؼــاألســـــ ت
 الجقيق

 اســؼ السذخف

صباح عباس  1
 مجيج الجاوودي

 
 

دراسة بتخوغخافية وسحشية  0212 ماجدتيخ
لتكؾيؽ ججالة آلبار مختارة 

 في شسال العخاق

عبج هللا  د. الخسؾبيات
                سمظان شياب

لفتو  د. 
 سمسان كاعؼ

نؾفل حدؽ  0
عمي طحظؾح 

 الجبؾري 

الغخوف الييجروجيؾلؾجية  0211 ماجدتيخ
 لحؾض

 تكخيت الثانؾي -بيجي

أ . د . صبار  ىيجروجيؾلؾجي
عبج هللا صالح 

 القيدي
جسال دمحم عمي  3

 بظاح الجشابي
استقخارية السشحجرات دراسة  0212 ماجدتيخ

الرخخية وبـعض الخؾاص 
الجيؾتكشيكية لمتكؾيشات 

السشكذفة في طية 
 حسخيؽ/شسال شخق تكخيت

الديجة أميخة  تظبيقي
إسساعيل 

حديؽ      
الجكتؾر دمحم 
 راشج عبؾد

زيجون طو عبج  4
 الخزاق

تظبيق طخيقة الجذ  0211 ماجدتيخ
الكيخبائي العسؾدي لتحجيج 
وتقييؼ خؾاص الخدانات 
الجؾفية في حؾض بيجي 

 تكخيت –

 الييجرو
 جيؾفيدياء

د. صبار عبج 
     هللا صالح

د. ميشا متعب 
 أحسج

 دمحم رؤوف 5
 محسؾد

 الحياتية الظباقية دراسة 0211 ماجدتيخ
 وطبيعة شيخانر لتكؾيؽ
 عميجي تكؾيؽ مع تساسو

/  وبمكانة 54/  قيارة لبئخي 
 شسالي مؽ السختاريؽ 7

 العخاق

 
 طباقية 

 
 
 

د. عبجالمة 
 سمظان شياب

أحسج إبخاىيؼ  6
 دمحم

الخؾاص الجيؾتكشيكية  0211 ماجدتيخ
 لرخؾر الحجخ الجيخي 
مؽ تكؾيؽ الفتحة 

وصالحيتيا كأحجار بشاء و 
الحجيجية في  تحكيؼ لمدكػ

 مشظقة الفتحة
 

الجيؾلؾجيا 
 اليشجسية

أ.م.د. دمحم راشج 
عبؾد      أ.م. 
أميخة إسساعيل 

 حديؽ



 اطاريح جامعة تكريت / علوم االرض
 

 
173 

 االختراص العشــــــــــؾان الدشة الذيادة ؼــاألســـــ ت
 الجقيق

 اســؼ السذخف

نياد سعؾد نجؼ  7
 الجبؾري 

التقييؼ الجيؾتكشيكي  0211 ماجدتيخ
والسشجسي لمرخؾر 

في تكؾيؽ الفتحة  الجبدية
وصالحية استخجاميا 

كعؾازل حخارية في مشظقة 
 الفتحة/ شسال العخاق

الجيؾلؾجيا 
 اليشجسية

د. دمحم راشج 
 عبؾد

دمحم عبجالفتاح  8
عمي شخار 
 الجبؾري 

تقييؼ الغخوف  0211 ماجدتيخ
الييجروجيؾلؾجية، وبشاء 
السؾديل الخياضي لمسكسؽ 

السائي في مؾقع سج 
 الحزخ السقتخح

د . صبار عبج  ىيجروجيؾلؾجي
هللا صالح 

 القيدي

حيجر فاضل  9
 أكبخ دمحم البياتي

صالحية أطيان تكؾيؽ  0211 ماجدتيخ
إنجانة لرشاعة الظابؾق 

الظيشي في مشظقة الخانؾگة 
 / محافغة صالح الجيؽ

 

د. لفتة سمسان  الخسؾبيات
 كاعؼ

د. سؾسؽ 
 حسيج اليداع

حدؽ عمي  12
 حدؽ الؾنجاوي 

تقييؼ صالحية الرخؾر  0211 ماجدتيخ
الجيخية لتكؾيؽ الفتحة 
لرشاعة اإلسسشت في 

مؾاقع مختارة مؽ محافغة 
 صالح الجيؽ

 

د . عبجالدالم  الخسؾبيات
ميجي صالح       

د . سؾسؽ 
 حسيج فيرل

ماجج سعيج  11
 دمحم خزيخ

التقييؼ الجيؾتكتيكي  0211 ماجدتيخ
الثخثار قخب  لرخؾروادي

الحزخ شسال غخب العخاق 
لسعخفة مجى مالئستيا 

 النذاء سج
 
 
 

الجيؾلؾجيا 
 اليشجسية

د. دمحم راشج 
عبؾد     أ.م. 
أميخة إسساعيل 

 حديؽ
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 االختراص العشــــــــــؾان الدشة الذيادة ؼــاألســـــ ت
 الجقيق

 اســؼ السذخف

جان إبخاىيؼ  10
إسساعيل 
 بيخقجار

دراسـة رسؾبية ومكسشية  0211 ماجدتيخ
لتكؾيشي شخانر وىارثة 

)الظباشيخي االعمى( ألبار 
 مختارة شسال العخاق

.د عبج الدالم  الخسؾبيات
ميجي صالح

أ.م.د  
لفتة سمسان 

 كاعؼ
 أميؽ دمحم أرجان 13

 ألرالحي
 
 
 
 

 ىشجسية جيؾلؾجية دراسة 0210 ماجدتيخ
 الجشؾبي الغظذ لسشظقة
/  خانؾكة لظية الذخقي
 العخاق شسال

الجيؾلؾجيا 
 اليشجسية

 احسج خالج2د
 هللا عبج

 حديؽ عايج 14
 ورد

 
 
 

 ومجلؾالتو التخكيبي التحميل 0210 ماجدتيخ 
 في الفزؾل لقبة التكتؾنية
 الذسالي حسخيؽ طية

 جيؾلؾجيا
 تخكيبية

 راشج دمحم   2د 
                              عبؾد

مرظفى  15
عبجهللا ذياب 

 الدامخائي
 
 
 
 
 

دراسة رسؾبية    0210 ماجدتيخ 
ومكسشية لتكؾيؽ القسجؾقة 

العمؾي )مؾدود( الظباشيخي 
بار مختارة في سفل  آلاأل

 –حقل كخكؾك الشفظي 
 شسال العخاق

 

د سؾسؽ حسيج  الخسؾبيات 
 فيرل

ورود سعؾد  16
عمؾان حسج 

 الشاصخي 
 
 
 
 

 

الغخوف    0210 ماجدتيخ 
لسشظقة  الييجروجيؾلؾجية

مذخوع دجمة االروائي/ 
 جشؾب مجيشة تكخيت/ العخاق

 

ىيجروجيؾلؾ 
 جي 

د . عسخ صباح 
 ابخاىيؼ التسيسي
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 االختراص العشــــــــــؾان الدشة الذيادة ؼــاألســـــ ت
 الجقيق

 اســؼ السذخف

طاىخ محسؾد  17
 طو 
 

معجنية وتمؾث رسؾبيات   0210 ماجدتيخ 
نيخ دجمة بيؽ حسام العميل 

 شسال العخاق/ وسامخاء
 

د . سؾسؽ  رسؾبيات 
 حسيج فيرل  

 

ناطق حدؽ  18
محيسيج حسدة 

 الجسيمي

إمكانية استخجام أطيان   0210 ماجدتيخ 
تكؾيؽ فتحة إلنتاج سؾائل 

لسؾاقع  حفخ اآلبار الشفظية
صالح  محافغة / مختارة

 الجيؽ
 

سؾسؽ حسيج د. تظبيقية 
 اليداع                         

مياده أحسج   19
حديؽ  عبجا هلل

 الجبؾري 
 

دور الكثبان الخممية في    0213 ماجدتيخ 
تغحية السياه الجؾفية في 

مشظقة الشاعسة/جشؾب 
 شخق تكخيت

 

د  لفتو سمسان  تظبيقية 
 كاعؼ      

عباس فالح   02
 غخيب 

 

 دراسة رسؾبية ومكسشية  0210 ماجدتيخ 
لتكؾيشي الفخات والجخيبي 
في أبار مختارة مؽ حقل 

 عجيل شسالي العخاق
 

عبج الدالم . د تظبيقية 
 ميجي صالح

دمحم ىؾاس   01
ىياس 
 الكؾزەچي

 

دراسـة ىيجرولؾجيـة    0210 ماجدتيخ 
ورسؾبيـة لخدان سـج 

 الـجبذ/كخكـؾك
 

سؾران  . د تظبيقية 
 نياد صادق

آريان صالح  00
الجيؽ دمحم 
 البخزنجي

 

التقييؼ الجيؾتكشيكي   0210 ماجدتيخ 
والتأثيخات البيئية لسقالع 

الحرى الخابط في مشظقة 
 العخاق  -قخه سالؼ/ كخكؾك 

 

  جيؾلؾجيا 
د . أوميج أحسج 

 تؾكسجي

إيياب دمحم أميؽ   03
 محسؾد الجوري 

ىيجروجيؾلؾجية حؾض   0210 ماجدتيخ 
غخب وادي زغيتؾن/ شسـال 

 شخق تكخيت

ىيجروجيؾلؾ 
 جي 

د . صبار عبج 
هللا صالح 

 القيدي
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 االختراص العشــــــــــؾان الدشة الذيادة ؼــاألســـــ ت
 الجقيق

 اســؼ السذخف

مرظفى احسج  05
سمسان 
 الدامخائي

 

الخؾاص الجيؾتكشيكية لتخبة   0215 ماجدتيخ 
ناحية دجمة في محافغة 

صالح الجيؽ / شسالي 
 العخاق

 

  جيؾلؾجيا 
خالج أحسج د 

 عبج هللا

 أنسار اء وف  06
 يؾنذ

 ومكسشية رسؾبية دراسة  0215 ماجدتيخ 
 واندعجي اليارثة نتكؾيشي

 حقؼ مؽ مختارة أبار في
 انعخاق شسال قيارة

فؾزي  2د رسؾبيات 
 مخدان عسخ 

محسؾد نايف   07
 عاىخ البخدي

 

   0214 ماجدتيخ 
تحديد مدتوى الماء الجوفي 
ومناطق الضعف باستخدام 

تقنية رادار االختراق 
األرضي في منطقتي حمام 

 شمالي العراق/العليل وبيجي
 

ىيجروجيؾفي
 زياء 

د.ميشا متعب 
 احسج

غدان فاضل  08
تؾفيق دمحم 
 االطخقجي

 

الغخوف    0215 دبمؾم 
الييجروجيؾلؾجية لحؾض 

 ليالن الثانؾي 
 

صبار عبج  د . ىيجرولؾجي 
هللا صالح 

 القيدي

ياسخ محسؾد   09
 جادهللا 

 

دراسة رسؾبية    0214 ماجدتيخ 
وجيؾمؾرفؾلؾجية لسكاشف 

مختارة لتكؾيؽ إنجانة/ 
 شسال العخاق

 

أميخة  2د رسؾبيات 
اسساعيل 

 حديؽ

 دمحم عدالجيؽ 32
 الحدؽ عبجهللا

دراسة رسؾبية لتخسبات   0215 ماجدتيخ 
السرظبة الشيخية االقجم 
لشيخ دجمة في مشظقة 
 الذخقاط شسال العخاق 

 
 
 

عبج الدالم  2د عمؾم ارض 
 ميجي صالح 
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 االختراص العشــــــــــؾان الدشة الذيادة ؼــاألســـــ ت
 الجقيق

 اســؼ السذخف

 صبخي  مشترخ 31
 عؾاد

 اضيجيعالس

الجيؾتكشيكي التقييؼ   0215 ماجدتيخ 
لمخكام في مشظقتي جيسؽ 

وشؾر او شسال شخق 
مجيشة كخكؾك الستخجام في 
 اعسال الظخق والخخسانية 

 

خالج احسج  2د جيؾلؾجيا 
 عبجهللا الحجاد 

احسج اسؾد حسج   30
 الفحل 

تقييؼ كفاءة انتاج السياه   0213 دبمؾم 
الال ايؾنية في محظة 

الحخارية /  كيخباء بيجي
 شسال العخاق 

 

صبار  2د تظبيقية 
 عبجهللا صالح 

ابخاىيؼ حسيج   33
 ابخاىيؼ المييبي 

 

صخؾر تكؾيؽ  صالحية  0215 ماجدتيخ 
 انجانة في مشظقة

قيتؾل/ محافغة  
الدميسانية لألغخاض 

 اليشجسية 
 

أوميج احسج  2د جيؾلؾجيا 
 دمحم 

مخيؼ ناجح   34
عؾاد 

 السذيجاني
 

الجيؾتكشكية الخؾاص    0215 دبمؾم 
 الغالبية  مشظقو لتخبة

/ شسالي ديالى  محافغة 
 العخاق

 

خالج احسج  2د جيؾلؾجيا 
 عبجهللا الحجاد 

 بياء بـالل  35
 الـعاصي حدـؽ

 لرخؾر رسؾبية دراسة   0216 ماجدتيخ 
 وتحجيج ساركمؾ تكؾيؽ

 فييا العزؾي  السحتؾى 
 حقمي في مختاره آلبار
 شسال/  زالة وعيؽ بظسة
  العخاق

 
 
 
 

سؾسؽ  2د تظبيقية 
 حسيج فيرل 
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 االختراص العشــــــــــؾان الدشة الذيادة ؼــاألســـــ ت
 الجقيق

 اســؼ السذخف

مخوان ايؾب   36
 مخىؾن 

 

دراسة جيؾلؾجية ىشجسية   0216 ماجدتيخ 
لسحظات مختارة عمى 

الظخف الذسالي الذخقي 
لظية بؾر السحجبة/ شسال 

 العخاق
 

اميخة إسساعيل  جيؾلؾجيا
 حدؽ 

 احســــــــــــــج أروى   37
 بيــــــــجر

 استقخاية دراسة   0214 ماجدتيخ 
 لجدء الرخخية السشحجرات

 الذسالي الغاطذ مؽ
  مكحؾل لظية الغخبي

 

اميخة إسساعيل  جيؾلؾجيا 
 حدؽ

سسيخ شاكخ   38
عباس 
 الفيجاوي 

 

سيظخة العؾامل التخكيبية   0215 ماجدتيخ
عمى تبايؽ ممؾحة وأصل 
السياه السكسشية في حقل 
حسخيؽ الشفظي، شسال 

 العخاق
 

ىيجروجيؾ 
 كيسياء

صابخ  2د
 عبجهللا صالح 

مشال سسيخ  39
 دمحمقادر 
 

دراسة بعض الخؾاص   0215 ماجدتيخ 
الجيؾتكشيكية لمتخبة في 
مؾاقع مختارة مؽ مجيشة 

 كخكؾك/العخاق
 

دمحم راشج  2د جيؾلؾجيا 
 عبؾد 

قتيبة فاضل   42
عبج القادر طو 

 الجؾعاني 

تقييؼ اطيان تكؾيشي    0216 ماجدتيخ 
الفتحة وانجانة في مؾاقع 

مختارة في محافغة صالح 
الجيؽ ألغخاض ركام خفيف 

 الؾزن 

سؾسؽ  2د رسؾبيات 
 حسيج اليداع 

معاذ شكخي   41
 سخحان العبجلي

 

تقييؼ صالحية صخؾر   0215 ماجدتيخ 
تكؾيؽ السقجادية لبعض 

اإلستخجامات اليشجسية في 
طية حسخيؽ الذسالي / 

 شسال شخق تكخيت

أميخة  2د جيؾلؾجيا 
اسساعيل 

 حديؽ خؾششاو              
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 االختراص العشــــــــــؾان الدشة الذيادة ؼــاألســـــ ت
 الجقيق

 اســؼ السذخف

احسج ليث    43
 ضاحي قجوري 

 

صالحية صخؾر الحجخ   0215 دبمؾم
تكؾيؽ الفتحة في الجيخي ل

كخكؾك لألغخاض اليشجسية 
 /شسالي العخاق

 

دمحم راشج د. تظبيقية 
 عبؾد                       

 أعذيؾي  زعال 44
 عيدى

 الحج رسؾبية دراسة   0215 دبمؾم 
 مشظقة في الشيخية الذخفات
 العخاق شسال الذخقاط

 

عبجالدالم  2د عمؾم ارض 
 ميجي صالح 

 نبيل ىؾازن   45
 فخحان

دراسة الخؾاص الخسؾبية   0216 ماجدتيخ 
والسكسشية لتكؾيشي باجؾان 
وبابا آلبار مختارة في حقل 

 –كخكؾك الشفظي / قبة بابا 
 شسال العخاق 

 

لفتة سمسان  2د رسؾبيات 
 كاعؼ 

 عبجالقادر  46
 خمف  عجنان

 الدشجخي 

  ومكسشية رسؾبية دارسة   0216 ماجدتيخ 
 حقل في  شيارنر تكؾيؽ
 -بابا قبة/ الشفظي كخكؾك
 العارق  شسال

سؾسؽ  2د رسؾبيات 
حسيج فيرل 

 اليداع 
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