
 

 

 التصنيف  درجتها اسم المناقش اسم الرسالة ت

دراسة رسوبية  وطباقية لتكوين البختياري االعلى  1

 في شمال العراق
 1 ماجستير رافد مال هللا  محمود

 2 ماجستير احسان حمادي صدقي الزلزالية لمنطقة سد حديثةمراقبة الخلفية  2

دراسة رسوبية للصخور الرملية لتكوين الزبير في  3

 حقل شرق بغداد وسط العراق
 3 ماجستير زياد روفائيل عزيز

جيوكيميائية وصخرية احجار جير مجموعة  4

حقلي نفط كركوك وباي حسن شمال  -كركوك

 العراق

 4 ماجستير زكي محمد حسن

صفاء الدين فخري  دراسة جيولوجية تركيبية لطيات قرة جوخ 5

 عبد المجيد

 5 ماجستير

بايوستراتغرافية مجموعة كركوك في منطقتي  6

 كركوك وباي حسن
 6 ماجستير قحطان احمد محمد

كمال الدين كريم  بايوستراتغرافية تكوين سريكاكني 7

 خضر

 7 ماجستير

الترسبية لتكويني السحنات الرسوبية والبيئات  8

الملصة وزور حوران الترياسي االعلى في ابار 

 العراق-مختارة من الصحراء الغربية 

 8 ماجستير سالم حامد حسين

تحليل سحنات تكوين ام رضمة في مناطق مختارة  9

 من الصحراء الغربية 
 9 ماجستير عباس اكرم علي

 10 ماجستير عبدعلي عاشور  الشحنات الدقيقة لتكوين عن الجيري 10

دراسة جيوكيميائيةوهايدروكيميائية ورسوبية  11

 لمناطق سباخ وسط وجنوب العراق
 11 ماجستير ثائر محمد صالح

 12 ماجستير سعد خليفة التكريتي دراسة توصيف الموجات الزلزالية في العراق 12

 13 ماجستير جنان شوكت رزق هللا التجربة الجيوفيزيائي الجزيئي 13

دراسة رسوبية وجيوكيميائية السهل الرسوبي من  14

 المحمودية الى مندلي
 14 ماجستير شيماء صبري صبار

معدنية وجيوكيميائية االلميان والصخور المرافقة  15

 لها في منطقة 
 15 ماجستير عاهد يونس

 16 ماجستير ايسر عباس محمد الفخارية والشتهات الرسوبية 16

 

 17 ماجستير ابراهيم قاسم محمد بتروغرافيةوجيوكيميائية الصخور الفوسفاتية  17

طباقيةوترسبيةوتحويرية تكوين الطيارات غرب  18

 وجنوب العراق
 18 ماجستير لميس صادق حسون

دراسة بالينولوجية الجزء العلوي من تكوين الكرة  19

 في الصحراء الغربية العراقية 
 19 ماجستير رحاب ايوب يوسف

 20 ماجستير بيان محي حسين دراسة نوعية المياه الجوفية في منطقة بغداد 20

 21 ماجستير به ختيار قادر عزيز دراسة توزيع سماكة حبات الصخور الباليوزي 21

 22 ماجستير سعدية عبد الحسين دراسة الفورامسفير 22

 23 ماجستير فوزت رشاد اسماعيل الفوراميزالحياتية 23

 24 ماجستير سعد علي اسماعيل بتروغرافية 24

 25 ماجستيرسعد صالح نجم  الشحنات الصخرية في الصحراء الغربية  25

                                                           كلية التربية    

 لجيلوجيا



 الجميلي
 


