
نوع  اسم الباحث اسم الرسالة او االطروحة  ت    
 الدراسة

عدد 
 الصفحات

  السنة

دراسة استقرارية المنحدرات الضوئية  1
وبعض الخواص الجيوتكنيكية في طية 

 حمرين/شمال شرق تكريت

جمال محسن 
 علي 

 2010 155 ماجستير

الجيوتكنيكي والمنجمي  التقييم 2
في تكوين الفتحة  للصخور الجبسية

وصالحية استخدامها كعوازل حرارية 
 في منطقة الفتحة /شمال العراق

 2011 68 ماجستير نهاد سعود نجم

تقييم الظروف الهيدروجيولوجية وبناء  3
الموديل الرياض للمكمن المائي في 

 موقع سد الحضر المفتوح

محمد عبدالفتاح 
 علي 

 2011 170 ماجستير

الصخور الجبرية تقييم صالحية  4
لتكوين الفتحة لصناعة االسمنت في 
مواقع مختارة من محافظة صالح 

 الدين

حسن علي 
 حسن

 2011 110 ماجستير

صالحية اطيان تكوين انحانة لصناعة  5
الطابوق الطيني في منطقة الحانوكة 

 محافظة صالح الدين/

حيدر فاضل 
 اكبر

 2011 111 ماجستير

لصخور وادي  التقييم الجيوتكنيكي 6
الثرثار قرب الحضر شمال غرب 

العراق لمعرفة مدى مالئمها النشاء 
 سد

ماجد سعيد 
 محمد 

 2011 131 ماجستير

الخواص الجيوتكنيكية لصخور الحجر  7
الجيري من تكوين الفتحة وصالحيتها 
كاحجار بناء وتحكم للسكك الحديدية 

 في منطقة الفتحة /شمال العراق 

احمد ابراهيم 
 محمد

 2011 88 ماجستير

هيدروجيولوجية حوض غرب وادي  8
 زغيتون /شمال شرق تكريت

ايهاب محمد 
 امين

 2012 129 ماجستير

دراسة تركيبية لحقل بلد ومدلوالتها  9
 المكمنية

احمد ابراهيم 
 صالح

 2012 128 ماجستير

دراسة هيدروجيولوجية ورسوبية  10
 لخزان سد الدبس /كركوك 

محمد هواس 
 هياس

 2012 146 ماجستير

معدنية وتلوث رسوبيات نهر دجلة  11
بين حمام العليل وسامراء /شمال 

 العراق

طاهر محمود 
 طه

 2012 103 ماجستر

الظروف الهيدروجولوجية مشروع  12
 االروائي جنوب مدينة تكريتدجلة 

ورود سعود 
علوان 

 الناصري

 2012 139 ماجستير

فتحة  امكانية استخدام اطيان تكويت 13
النتاج سوائل حفر االبار النفطية 

 لمواقع مختارة/محافظة صالح الدين

ناطق حسن 
محميد حمزه 

 الجميلي 

 2012 84 ماجستير 



التحليل التركيبي ومدلوالته التكوينيه  14
 لقبه الفضول في طيه حمرين الشمالي 

عايد حسين 
 ورد

 2012 125 ماجستير

البيئية  التقييم الجيوتكنيكي والتاثيرات 15
لمقالع الحصى الحايط في منطقة قرة 

 سالم/كركوك 

اريان صالح 
الدين 

 محمدالبرزنجي

 2012 124 ماجستير

دور الكثبان الرملية تغذية المياه  16
الجوفية في منطقة الناعمة /جنوب 

 شرق تكريت

ميادة احمد 
عبدهللا 

 الجبوري

 2013 153 ماجستير

الجيوتكنيكية  دراسة بعض خواص 17
لترسبات في مواقع مختارة في مدينة ل

 بيجي /صالح الدين

مهند عيسى 
 خضر الدرويش

 2013 114 ماجستير

صالحية اطيان المايوسين لصناعة  18
القرميد في منطقة الزوية /صالح 

 الدين

اساور طالل 
 ابراهيم الدليمي

 2013 89 ماجستير

 تقييم الظروف الهيدروجيولوجية 19
للمكمن المائي الجوفي باستخدام 

طريقة الحبس الكهربائي العمودي 

VES في منطقة غرب الطوز /بئر

 احمد شمال العراق

حسن شهباز 
 زين العابدين 

 2013 126 ماجستير

التحليل التركيبي للغاطس الجنوبي  20
 الشرقي لطية كركوك المحدبة 

ريم حسين 
 عطيه العبيدي

 2013 121 ماجستر

تغاير الشحنات الرسوبية  تاثير 21
والنسيجية على الخواص 

الهيدروتركيبية للخزان الجوفي عفر 
المحصور في مدينة بيجي/شمال 

 العراق

ريم مشرف 
 جاسم العظاوي

 2013 139 ماجستير

اثار الظواهر الخطية ودالالتها  22
الجيومورفولجية في قبة عالس/طية 

 حمرين الشمالي 

نجم عبدهللا 
كامل خطاب 

 راعي الك

 2013 132 ماجستير

صالحية صخور الحجر الجيري  23
وصخور الجبس لتكوين الفتحة في 

طية حمرين الشمالي /شمال العراق 
 الغراض البناء والعزل الحراري 

اسامة حمد 
 عبدهللا 

 2013 90 ماجستير

دراسة بعض الخواص الجيوتكنيكية  24
لترسيات الشرفات النهرية في 

بيجي شمال المنشات الصناعية /
 العراق

لؤي موسى 
 راوي 

 2013 99 ماجستير

الظروف الهيدروجيولوجية لخزانات  25
المياه الجوفية في تكوين انجانة لمنطقة 

 غرب مكحول /شمال تكريت

سجى سامي 
 محمد نصيف 

 2013 124 ماجستير

الخواص الجيوتكنيكية لترب مناطق  26
مختارة في قضاء  الحويجة/محافظة 

حسناء صالح 
 خلف المفرجي

 2013 95 ماجستير



 العراق كركوك شمال

دراسة رسوبية ومكمنية لتكوين  27
الجريبي البار مختارة في قبة عالس 

 حقل حمرين الشمالي 

دعاء توفيق 
 فاضل 

 2013 120 ماجستير

دراسة باثومترية لمقاطع نهر دجلة  28
عندماخذ المنشات الصناعية وتقييم 

 دينة بيجي الرسوبيات في احواضها /م

اكتفاء طه 
عبدالقادر  
 عبدالرحمن

 2014 114 ماجستير

دراسة الخواص الهيدرولوجية  29
والرسوبية لمقطع وادي الثرثار في 

 منطقة الحضر /شمال العراق 

عمر رياض 
 عبدالرحمن 

 2014 136 ماجستير

تقييم اطيان تكويني الفتحة وانجانة في  30
 موقع محافظة صالح الدين الغراض

 تصنيع الركام خفيق الوزن 

قتيبة فاضل 
 عبدالقادر طه

 2016 85 ماجستير

دراسة بعض الخواص الجيوتكنيكية  31
للتربة في مناطق مختارة في قضاء 

 طوزخرماتو /شمال العراق 

عبدهللا فؤاد 
 ابراهيم 

 2016 85 ماجستير

لمواقع  بعض خواص الجيوتكنيكية 32
مختارة في ترسبات العصر الرباعي 

 في ناحية يايجي /كركوك 

عمر 
عبدالناصر 

 ويس

 2016 73 ماجستير

دراسة الخواص الرسوبية والكمنة  33
باجوان وبابا البار مختارة في لتكويني 

حقل كركوك النفطي قية بابا/شمال 
 العراق

هوازن نبيل 
 فرحان 

 2016 118 ماجستير

دراسة رسوبية ومكمنة تكوين ثيرانش  34
في حقل كركوك /قبة بابا شمال 

 العراق

عبدالقادر 
 عدنان خلف 

 2016 114 ماجستير

صالحية صخور تكوين كوميتيان  35
الجيريةالغالض البناء وكحجر تحكيم 

للسكك الحديدية في منطقة دوكان 
 محافظة السليمانية شمال العراق /

سالم صبحي 
 حميد 

دبلوم 
 لي عا

59 2017 

 صالحية صخور تكوين الفرات 36
الجيرية الغراض البناء وكحجر 

تحكيم لسكك الحديد في منطقة حديثة 
 غرب العراق /

سعد عجاج 
 رجب

دبلوم 
 عالي 

52 2017 

دراسة رسوبية لتكوين عليجي البار  37
مختارة ضمن حقل كركوك /شمال 

 العراق 

طي حاتم 
 منصور 

   ماجستير

دراسة رسوبية لتابعات المايوسين  38
السفل االوسط في ابار مختارة من 

 حقلي جميو خبار /شمال شرق العراق 

رؤيا يلماز 
 احمد 

 2017 118 ماجستير

دراسة رسوبية لدوكان في طية خلكان  39
 محافظة سليمانية /

علي حكيم 
 دوهان الشمري

 2017 55 ماجستير



تقييم السحنات الرسوبية العضوية  40
لتكوين فادكليكان )الجودالي 

المتاخر(في ابار مختارة من حقلي بلد 
 وعجيل النفطيين

مصطفى توفيق 
 حسيب 

 2017 105 ماجستير

امكانية استعمال اطيان الفيضان  41
لصناعة الطابوق الطيني في منطقة 

 السلمان /مثنى

خالد محمد 
 احمد

دبلوم 
 عالي 

92 2017 

دراسة رسوبية ومكمنة لتتابعات  42
النوجين في حقل جمبور النفطي 

 كركوك /

ازهر زيدان 
 خلف

 2017 71 ماجستير

دراسة رسوبية ومعدنية لتكوين انجانة  43
 مقطع باتورة شمال العراق /

ساره علي 
 خلف 

دبلوم 
 عالي 

51 2017 

في  دراسة بتروغرافية لتكوين الدماح 44
 بنزين مختارين جنوب العراق 

محمد علي 
 حامد 

دبلوم 
 عالي 

56 2017 

تقييم الخصائص الهيدروكيميائية للمياة  45
 الجوفية في مدينة كركوك  

عدنان حسين 
 مجيد 

دبلوم 
 عالي 

76 2018 

دراسة وتحسين بعض الخواص  46
لترسبات العصر  الجيوتكنيكية

الرباعي في منطقة الفرسان شمال 
 تكريت 

صالح راكان 
 شالل 

 2018  ماجستير

دراسة رسوبية وطاقية لتتابعات دورة  47
البايلوسين االوسط المتاخر في دوكان 

 شمال العراق 

ياسر كريم 
 جاسم 

 2018 101 ماجستير

 دراسة هيدرو جيوهندسية لتاهيل 48
قطاع نهر دجلة داخل مدينة تكريت 

 الغراض الجذب السياحي 

مها شاهر 
 بدوي 

 2018 128 ماجستير

 


