
السنةالقسم/ الكلية الجامعةاسم الطالباسم االطروحةت

1
ي 
يوميكانيكية للجبس الفنز ز دراسة الخواص الكيميائية والمعدنية والفي 

والجص المحلي
2002علم االرض/العلومالموصلعدي محمد صالح

2
دراسة جيومورفولوجية لمنطقة القناة االثرية الواقعة عل الضفة 

اليرسى لنهر دجلة
2002علم االرض/العلومالموصلازهر خليل سليمان

3
يت عل مقطع  يا المؤكسدة للحديد والكير

ي وتاثي  البكير
التباين المعدنز

جنوب العراق- من المصاطب النهرية 
2002علم االرض/العلومالموصلاحمد محمد محمود

4
ي سهل شيخ ابراهيم الشمالي 

ز
شمال غرب / تحريات جيوكهربائية ف

العراق
2004علم االرض/العلومالموصلاحمد محمد سعيد

5
اق يت المرسر -M) دراسة مقارنة للخصائص الجيوكهربائية لحقل كير

شمال العراق, (1
2006علم االرض/العلومالموصلبشار عزيز محمود

6
ي قاطعيحاج عمران 

ز
كانية ف وغرافية وجيوكيميائية صخور واالش الير بير

ق العراق ق العراقحاج عمران وسيدكان شمال شر 2002علم االرض/العلومالموصلشمد عاصي عليوسيدكان شمال شر

ي طية قند 7
ز
2005علم االرض/العلومالموصلمحمد علي مال هللاشمال العراق- دراسة رسوبية لتكوين انجانة ف

ن الجنوبـي 8
ّ
2004علم االرض/العلومالموصلعلي سعد الدين عباسشمـال العــراق/ تحريــات جيوكهربائيـــــة لسهل عال

9
ي منطقة دوكان  (الكريتاسي العلوي)طباقية تكوين كوميتان 

ز
عين  –ف

دزه شمال شرق العراق
2005علم االرض/العلومالموصلآراز عمر صالح

10
اكودا من العرص الرباعي من بعض مناطق  دراسة تصنيفية لالوسير

جنوب العراق
2011علم االرض/العلومالموصلنرسين صالح إبراهيم

11
ز ي -دراسة رسوبية لتتابعات صخور االولوكوسي 

ز
ز المبكر ف المايوسي 

منطقة سنجار
2003علم االرض/العلومالموصلعمار جماد محمد

ض/ علم االرض / كلية العلوم 



12
ي العراق ومدلوالته 

ز
ي لشكل طيات نطاق الفورالند ف كينر التطور الير

التكتونية
2003علم االرض/العلومالموصلنبيل قادر بكر

13
ي آبار مختارة 

ز
ختيان ف طباقية التتابع لدورة الكامبانيان االعل ـ الماسير

ز زالة ، بطمة وجبل قند شمال غرب العراق من حقول صفية ، عي 
2003علم االرض/العلومالموصلعمر عادل محمد

14
ي آبار 

ز
دراسة الرسوبية والمسامية لصخور تكوين القمجوقة العلوي ف

ق العراق مختارة من حقل جمبور ، شمال شر
2002علم االرض/العلومالموصلبركان سعيد عثمان

15
ز األوسط  )جيوكيمياء األطيان الملونة لتكوين فتحة   (المايوسي 

ي مناطق مختارة من شمال العراق
ز
وأهميتها الصناعية ف

2005علم االرض/العلومالموصلمحمد اسود جاسم

16
ي نطاق طيات الفورالند

ز
اكيب التكرس الهش ف ي لير

-االستقصاء التكتونز

شمال العراق
2004علم االرض/العلومالموصلابراهيم سعد ابراهيم

17
ي دراسة تصنيف األرض  ( GIS)تطبيق نظام المعلومات الجغرافية 

ز
ف

ي منطقة  كويـر 
ز
ديبكـة_ واستخدام المياه الجوفية لألغراض الزراعية ف

2005علم االرض/العلومالموصلاكرم محمد صالح

18
ي تركيب بعشيقة شمال مدينة الموصل 

ز
ب ف دراسة توزيــــع أنماط الير

ي
باستخدام معطيات التحسس النان 

ز 2005علم االرض/العلومالموصلميادة محمود حسي 

19

ي دراسة المظاهر الجيومورفولوجية 
ز
ي ف

تطبيقات التحسس النان 

ي لمدينة دهوك وما حولها وتوسعها 
ي استخدامات األراصز

ز
ات ف والتغي 

المستقبلي
2002علم االرض/العلومالموصلعالء نبيل حمدون

20
ز الصفرة  شمال /دراسة جيوكيميائية لصخور ومياه عيون جبل عي 

العراق
2005علم االرض/العلومالموصلخليل حجي يوسف

21
ز         االعل  – الطباقية الحياتية والبيئة القديمة لتتابعات االيوسي 

ز الصفرة      وبعشيقة  ي عي 
ي طينر

ز
ز االوسط ف 2005علم االرض/العلومالموصلمحمد وليد سعيدشمال العراق/ المايوسي 

22
ز  ز المبكر واسفل  المايوسي  دراسة رسوبية لتتابعات اعل المايوسي 

ق كركوك االوسط جنوب شر
2003علم االرض/العلومالموصلعبد السالم مهدي صالح



23
دراسة هيدروجيولوجية ونمذجة لجريان المياه الجوفية لمنطقة 

الكوير شمال العراق
2003علم االرض/العلومالموصلطـارق محمد أرشيـد

24
ز نهري دجلة والزاب  اق المحصورة بي  هيدروجيولوجية منطقة المرسر

االعل
2003علم االرض/العلومالموصلزاهد عمر مصطفى

2003علم االرض/العلومالموصلعمر نبهان عبد القادرهيدروجيولوجية منطقة سينو شمال غرب العراق25

26
ة التورونيان األوسط  الكامبانيان – طباقية التتابع لتكوينات فير

ق العراق ي آبار مختارة من شمال شر
ز
المبكرف

2004علم االرض/العلومالموصلصباح نوري سليم

27
ي 
ز
ي والدالالت الجيوكيميائية ف

استخدام تقنيات التحسس النان 

ي وباي ي قره جوق الجنونر
ي منطقنر

ز
ظاهرة الشذوذ الحراري ف 2002علم االرض/العلومالموصلطورهان مظهر حسنتفسي 


