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 المعلومات الشخصية 1

 املعلومات
 مؤيد طاهر أحمد براك العزاوي الرابعي واللقباالسم 

 32/4/1691 التولد  اتريخ

 متزوج االجتماعية احلالة 

 muaiad.tahir@sciences.uodiyala.edu.iq الربيد اإللكرتوين

 87788719324 رقم  املوابيل 

 

 المؤهالت العلمية 3

 ماجستير التحصيل العلمي

 مدرس  الدرجة العلمية

 ا النفط والمعادنجيولوجيقسم  القسم العلمي

 تدريسي العنوان الوظيفي

 

 الشهادات 2

 الشهادة
االختصاص 

 العام
االختصاص 

 سنة التخرج الكلية اجلامعة الدقيق

 1663-1661 العلوم بغداد عام جيولوجي ريوسالبكالو 

 3886 العلوم بونا /الهند جيولوجي لوجيوجي املاجستري

      الدكتوراه

 

 األلقاب العلمية 4

 األمر الجامعي ) العدد وتاريخ األمر ( اللقب العلمي

 22/5/2122يف  8947 مدرس مساعد
 22/9/2127يف   5538 مدرس

  أستاذ مساعد
 

 

ورة ــص

شخصية 

 ونةــــمل
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9 
المواد والمراحل 

الدراسية التي 

 يدرسها

 املادة الدراسية املرحلة
 بلورات ومعادن)نظري وعملي( االوىل
 +طبقات عمليوعملي(+صخور انرية ومتحولة)نظري (ينظري وعمل)بلورات ومعادن الثانية
 ن متقدمة عمليبصرية معادن نظري وعملي+معاد الثالثة
 حفر آابر )نظري وعملي( الرابعة

 

7 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

 اتريخ النشر اجمللة عنوان البحث أو الدراسة
التلوث البيئي الناتج عن الصناعة النفطية ) االستخراج 

 والتصفية ( في المحافظات الشمالية

 ) نينوى , صالح الدين , كركوك ( 

 

يئة مؤمتر النفط والب
 األول

 مشاركة

Quantitative analysis of precipitated dust in 

Nineveh, Tikrit and Kirkuk Cities- IRAQ  for 

the years 2011 and 2012 compared with the 

previous years 

جملة دايىل للعلوم 
 الصرفة

2016 

 

 Effect of Oil Sites Near Kirkuk City On Air 

Quality In Nearby Residential Areas 

 مؤتمر دولي
 7th 

GEOCHEMISTRY 

SYMPOSIUM 

With International 

Participation 16-18 

May 2016 Side-

Antalya/TURKEY 

وقائع 
 27/5/2122املؤمتر

Performance of various Electrical Resistivity 

Configurations for Detecting Buried Tunnels Using 

2D Electrical  Resistivity Tomography Modelling  

Diyala journal 

Of engineering 

science  

3 septemper 
2018 

5 
 الرسائل عناوين

 واألطاريح

 العنوان شهادةال
 + عمل حقلي نظري وعملي كورسات املاجستري

1- FIELD – CUM- LABORATORY WORKSHOP ON 
MAPPING IN BASALTIC TERRAIN IN AND 

AROUND PUNE CITY 
2- GEOLOGIGAL STUDES  AND MAPPING IN 

AND AROUND CHITRADURGA 

3- GEOLOGICAL STUDY IN AND AROUND 
KONKAN AND GOA 

  الدكتوراه
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  Estimation of  Radon gas concentration in soil and 

drinking water supply sample of Kirkuk 

governorate,IRAQ 

Jurnal of 

University of 

Garmian 

April 2019  

 

1 

المؤتمرات والندوات 

وورش العمل 

 المشارك فيها

 

 التاريخ مكان انعقادها اسم املؤمتر / الندوة / ورشة العمل
 19/1/3812-14 شركة مصافي الشمال مؤتمر النفط والبيئة االول

ندوة الهايروجيولوجي  بحضور اساتذة من 

 جامعة فرايبيرك االلمانية

قسم الجيولوجي/كلية 

 بغداد العلوم/جامعة

3/13/3818 

  36/13/3818 كلية العلوم/جامعة ديالى ندوة قسم الرياضيات

 3/4/3812 كلية العلوم/جامعة ديالى ندوة)حقول النفط في العراق(

ندوة الجيوفيزياء في االستكشاف المعدني 

 والنفطي

 15/11/3812 كلية العلوم/جامعة ديالى

 1/13/3812 علوم/جامعة ديالىكلية ال الزالزل وتأثيراتهاندوة 

 28/2/3815 كلية العلوم/جامعة ديالى ورشة عمل حول األنظمة البلورية للمعادن

ورشة عمل استخدام االجهزة الحقلية 

المتمثلة بجهاز الثيودواليت والبوصلة 

 GPSوجهاز تحديد المواقع 

قسم جيولوجيا النفط 

كلية والمعادن/

 العلوم/جامعة ديالى

 

 

12/5/3815 

المؤتمر الطالبي السنوي الثالث لمشاريع 

 التخرج

 11/5/3819 كلية العلوم/جامعة ديالى

علم االرض/جامعة  مؤتمر انطاليا

 انقرة/تركيا

19-11/3819 

  SCPAS2019 3816 كالر-جامعة كرميان  مؤتمر 

 

 الدورات 6

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة
 18/1/3881 جامعة بونا  دورة اللغة االنكليزية

 1/18/3886 كلية التربية/جامعة ديالى دورة طرائق التدريس

 36/18/3886 -34 رئاسة جامعة ديالى دورة الحاسوب

 11/13/3813 كلية العلوم/جامعة ديالى دورة المكتبة االفتراضية

المدرسة الصيفية التي نظمتها هيئة التبادل 

 (DAADالثقافي األلماني )

 35/7/3811 جامعة فرايبيرك /المانيا

قسم جيولوجيا النفط  دورة تدريبية على استخدام االجهزة الحقلية

 والمعادن/جامعة ديالى

7-6/18/3812 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إىل -من  املنصب اإلداري / العلمي
 3884 موظف وحدة البحث والتطوير  

 3885 السيد عميد كلية العلوم/جامعة ديالى مدير مكتب

 32/13/3886من  مدير شعبة التسجيل

 21/18/3811الى

 33/5/3811من  تدريسي في كلية العلوم/جامعة ديالى
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المناصب اإلدارية  18

 والعلمية

الى  3811من  أمين مجلس كلية العلوم /جامعة ديالى

1/6/3813 

 الى 4/6/3813من  مقرر قسم جيولوجيا النفط والمعادن

1/18/3812 

  

 

 

 

 

 

 

 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشهادات التقويمية 

والتقديرية الحاصل 

 عليها

 (41شهادة تقويم المشاركة في دورة طرائق التدريس والتأهيل التربوي الدورة) 2
لقيادة الحاسوب الالزمة للدراسات العليا والترقيات  26شهادة كفاءة حاسبات )الدورة التأهيلية  2

 وبتقير امتياز )األول على الدورة( 36/18/3886 -34العلمية للفترة من 

 . 21/2/2117شهادة اللغة االنكليزية من جامعة بوان / اهلند  3
 شهادة من شركة شلمبرجر 9

Petrel Introduction G&G Course 

 شهادة من شركة شلمبرجر 5

Reservoir Engineering 

 المانيا في فرايبيرك جامعة من شهادة 2

Geoscience and Resorurces Iraq (GRI) 

 تكريم المتميزين في اقسام الكلية )درع الكلية( 39/2/3812يوم الكلية   8

 شهادة تقديرية للمتميزين في اقسام الكلية 2/4/3814يوم الكلية  7

شهادة مشاركة مع درع المؤتمر ببحث في مؤتمر النفط والبيئة األول في شركة مصافي  4

 3812الشمال كانون الثاني/
 3812شهادة تقديرية شركة مصافي الشمال  21

 شهادة تقديرية من جامعة ديالى كلية العلوم ضمن فعاليات مهرجان يوم الكلية الثالث 22

قسم جيولوجيا النفط  3/4/3812شهادة مشاركة)الندوة العلمية االولى( في  22

 ىوالمعادن/كلية العلوم/جامعة ديال

قسم جيولوجيا النفط  15/11/3812شهادة مشاركة )الندوة العلمية الثانية(في  23

 والمعادن/كلية العلوم/جامعة ديالى

 درع قسم جيولوجيا النفط والمعادن/كلية العلوم/جامعة ديالى 29

 

 

13 
التقويم العلمي 

 للبحوث واألطاريح

  
  

 

12 
كتب الشكر والتكريم الحاصل 

 عليها

 التاريخ رقم األمر اجلهة املاحنة لكتاب الشكر 
 22/22/2113 352 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 1
 25/3/2119 292 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 3
 22/22/2119 234 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 2
 23/2/2115 222 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 4
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 28/8/2115 522 جامعة ديالى -العلوم عميد كلية 5
 31/7/2115 212 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 9
 24/22/2114 2999 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 7
 22/9/2121 2137 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 1
  24/4/2121 2984 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 6
 8/22/2121 2847 جامعة ديالى -ومعميد كلية العل 18
 22/2/2122 382 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 11
 22/3/2122 523 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 13
 22/9/2122 5178 رئيس جامعة ديالى 12
 28/5/2122 2133 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 14
 24/2/2122 4225 رئيس جامعة ديالى 15
مساعد رئيس جامعة ديالى  19

 للشؤون العلمية
23397 29/4/2122 

 22/21/2122 2919 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 17
 2/22/2122 2728 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 11
 22/2/2122 479 رئيس جامعة ديالى 16
 22/2/2122 2832 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 38
 23/22/2122 3982 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 31
 22/2/2123 222 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 33
 8/3/2123 222 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 32
 3/9/2123 493 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 34
 22/9/2123 8331 شركة مصافي الشمال ممدير عا 35
 9/8/2123 2292 كلية التربية األساسية/ديالىعميد  39
 24/4/2123 2212 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 37
 9/22/2123 3232 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 31
 28/22/2123 3923 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 36
 8/5/2129 2931 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 28
 2/4/2129 22552ش.د  جامعة ديالى رئيس 21
جامعة  –عميد كلية الزراعة  23

 ديالى
217 24/3/2125 

 5/5/2125 2344 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 22
 4/7/2125 2199 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 24
 22/2/2122 228 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 25
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 9/9/2122 2178 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 29
 7/21/2127 3101 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 37  
 4/9/2124 2254 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 21 

 28/7/2124 2844 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 26
 22/5/2124 2788 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم 48
 24/8/2124 2587 ديالى جامعة -عميد كلية العلوم 41
 28/3/2124 5924 رئيس جامعة ديالى 43
مدير عام دائرة حماية وتحسين  42

 البيئة في المنطقة الشمالية
2139 25/9/2124 

 2/2/2124 2572و.ق/ وزارة البيئة–الوكيل الفني  44
 


