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 المؤهالت العلمية 2

 دكتوراه دولة التحصيل العلمي

 أستاذ الدرجة العلمية

 قسم جيولوجيا النفط والمعادن القسم العلمي

 تدريسي العنوان الوظيفي

 

 الشهادات 3

االختصاص  الشهادة
 العام

االختصاص 
 الدقيق

 سنة التخرج الكلية اجلامعة

 1177 العلوم الموصل جيجيولو جيولوجي البكالوريوس

جيولوجيا  جيولوجي املاجستري

 تركيبية

 2مونبليه

 /فرنسا

 العلوم

 والتقنية

1191 

جيولوجيا   الدكتوراه

 تركيبية

 2مونبليه

 /فرنسا

العلوم 

 والتقنية

1191 
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 5/8/8988 مدرس
 81/88/8995 أستاذ مساعد

 81/18/1188 أستاذ

 

 

4 
عناوين الرسائل 

 واألطاريح

 العنوان الشهادة
 Study of fractures in Prad le Lez ( North of Montpellier).(in املاجستري

English)     
Etude de fracturations aux Prade le Lez( Nord du 

Montpellier).(in French) 
 Study of microtectonic brittle fractures and their problems in the دولة الدكتوراه

trajectories of stress perturbations( Example North of 

Montpellier).(in English) 

Apport de la microtectonique cassante aux problèmes des 

trajectoires de contraintes et de leurs perturbations  ( exemple du 

Nord  de Montpellier).(in French)  

  

1 
المواد والمراحل 

الدراسية التي 

 يدرسها

 املادة الدراسية املرحلة
/ جيولوجيا النفط  الثالثة

 واملعادن/العلوم

 جيولوجيا تركيبية )نظري+عملي(

/ جيولوجيا النفط الثالثة 
 واملعادن/العلوم

 جيوتكتونك                         

الثالثة / جيولوجيا النفط 
 واملعادن/العلوم

 جيولوجيا حقلية

  
    
    

7 
البحوث 

والدراسات 
اتريخ  اجمللة عنوان البحث أو الدراسة

 النشر
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 المنشورة

 

Taha Munther A., AL-Saadi Saad, Ibrahim S. I  Microtectonic  

study of Dokan Area, - Northeast Iraq.  

 

 

  

Iraqi 

geological 

Journal Vol. 

28, No1,p,25-

35. 

1995 

Taha Munther A., Determination of tectonic phases  

 from striation measurements in Salahidine- 

    Shaqlawa NE of Iraq, 

Iraqi 

geological 

Journal Vol. 

28, No2, p12-

19. 

1995 

Al- Juburi Tha’ir Habeeb, Taha Munther A 

Study of fractures orientation in Southern Hemrin area and 

their relation to the tectonics of the region 

Journal of 

Diyala, Vol.,1, 

No,9, pp,161-

169 

2000 

Taha Munther A., AL-Saadi Saad, Al- Juburi Tha’ir Habeeb 

Fibrous Gypsum veins development in Southern Hemrin 

Mountain, East of Iraq 

 

Journal of 

Diyala, 

Vol.27, pp, 

24-47 

2008 

  Taha Munther A., Ammar Hussien Muhamed 

Geomorphologic model for morphometric characters and 

their applications on Kurdarah Basin East of Hemrin Lake/ 

Iraq 

 

Diyala 

Journal for 

Human 

Sciences, No, 

41.    

2009 

                               Taha Munther A.  

         The displacement criteria in fibrous crystallized gypsum veins in    

                      Southern Hemrin anticline East or Iraq. 

 

Journal of 

Basrah  

Researches  

Vol.36,  No.4. 

  

2010 

                     

                   Taha Munther A. Bends in transverse and longitudinal 

valleys  in part of South Hemrin  Anticline, Southwest Hemrin Lake 

,Iraq, and its relation with stress directions. 

Diyala 

Journal for 

Pure Sciences, 

No2, pp,135-

154. 

2010 
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9 
ؤتمرات والندوات الم

وورش العمل 

 المشارك فيها

 التاريخ مكان انعقادها / ورشة العمل الندوةاملؤمتر / اسم 
-11 سد ابدوش ندوة علمية حول سد ابدوش

11/8/8991 
 8998/كلية العلوم /جامعة  املؤمتر اجليولوجي العاشر

                    
                    

Taha Munther A.  Determination of stress directions 

using section and surface criteria in fibrous gypsum 

veins, samples North Muqdadia (Al-Sidoor)/East 

Iraq.                         

 

Hammod Raad R., Taha Munther A. 
Spatial analysis for  population activities and effects on 

contamination of  Diyala River between Settled Diyala Dam 

and South Buhriz.     

 

Diyala 

Journal for 

Pure Sciences, 

vol.7, No 2. 
 

 

 

Accepted in 

Prof. Journal 

College of 

Education Bin 

Rushed 

2011 
 
 
 
 
 
 

2013 

 منذر علي طه و دمحم عبود دمحم األعرجي  

 تغير التواءات مجرى نهر ديالى بين ا زغنية وبعقوبة والعوامل المؤثرة في تطور

ةفية الطبيعياد ا رسة مقارنة في الجغر مجرى النهر  

  

 منذر علي طه و أوس جمهور حسن

تحليل الخصائص الطبيعية للرواسب النهرية في ديالى االوسط دراسة في   

الجيومورفولوجيا التطبيقية    

 زيد عبد محمود و منذر علي طه الخالدي

مورفومترية حوض نهر الوند شمال شرق محافضة ديالى دراسة في الجيومورفولوجيا 

    التطبيقية
 

هعمار حسين دمحم و منذر علي ط ه  

 التعرية المائية وانواعها في حوض نفط شرق ديالى

 عمار حسين دمحم و منذر علي طه

في حوض نفط شرق ديالى ريحيةتعرية اال  

 مجلة ديالى

 12العدد 

 

 

 

العدد  مجلة ديالى

11 

مجلة ديالى العدد 

17 

 

مجلة األستاذ ملحق 

 217العدد 

مجلة األستاذ ملحق 

 219العدد 

4102 
 
 
 

4102 
 

4102 
 

4102 
4102 
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 بغداد 
 

كلية الرتبية  مؤمتر وحدة األحباث املكانية
 األساسية/ دايىل

1112 

مبناسبة يوم املياه النوة العلمية األوىل لقسم اجلغرافية 
 العاملي

كلية الرتبية 
 األصمعي/دايىل

11/3/1119 

 املؤمتر العلمي السادس لكلية الرتبية االصمعي
 العاملي

كلية الرتبية 
 األصمعي/دايىل

81-
85/1/1181 

جامعة البصرة/كلية  GRI Geo Resources Iraqورشة عمل 
 العلوم

1-5/5/1181 

 13/81/1181 جامعة الكوفة يف النجفندوةعلمية حول الرباكني 
كلية اآلداب/جامعة  املؤمتر العاملي للبحوث اإلنسانية

 مصر-الفيوم
81-

83/3/1181 
 12/3/1181 سد محرين املياه واألمن الغذائي

 

 

 

 

 

 الدورات 1

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة
   
   
   
   

     
     

 

 

 

 

 إىل -من  املنصب اإلداري / العلمي  
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11 
 

اصب اإلدارية المن

 والعلمية

 8988-8929 معاون جيولوجي في سد حمرين وسد الموصل 
تدريسي في قسم الجيولوجي/ كلية العلوم جامعة 

 صالح الدين
8989-8998 

كلية العلوم جامعة  قسم الجيولوجي/ تدريسي في

 الموصل 
8998-8991 

 8992-8991 مساحة المعهد التقني بعقوبةتدريسي في قسم ال
 1118-8992 رئيس قسم المساحة المعهد التقني بعقوبة

جامعة ديالى  -معاون عميد كلية التربية

 للدراسات العليا
1118-1113 

جامعة  -كلية التربية -رئيس قسم الجغرافية

 ديالى  
1115-1112 

العليا رئيس اللجنة اإلمتحانية ومقرر الدراسات 

 في قسم الجغرافية/ كلية التربية)األصمعي(

1112-1119 

للعلوم  تدريسي في قسم الجغرافية كلية التربية

 جامعة ديالى -اإلنسانية

1119-1183 

ى قسم  جيولوجية النفط والمعادن / تدريسي ف

 جامعة ديالى–العلوم  كلية
1183- 

 

 

 

 

11 
الشهادات التقويمية 

 والتقديرية الحاصل

 عليها

 عن رئيس جامعة البصرةشهادة تقديرية  
 شهادة تقديرية عن عميد كلية اآلداب جامعة الفيوم 
 شهادة كفاءة احلاسوب 
 شهادة دورة طرائق التدريس 
  

 

1

2 
التقويم العلمي 

 للبحوث واألطاريح
 -لمجيدصفاء الدين فخري عبد ا /التطور التكتوني والتركيبي لمنطقة عنه دكتوراه

 1991كلية العلوم جامعة بغداد 
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إيجاد اإلجهاد والمطاوعة ألنواع مختلفة من الصخور ضمن نطاق   دكتوراه

كلية العلوم  -سالم احمد خضر فنوش /الطيات في شمال العراق

 1991جامعة بغداد 

 
التقويم الجيوتكنيكي لصخور بوكسايت الخسفات شمال الحسينيات   دكتوراه

كلية العلوم جامعة  -بشار خضر عزيز/ /ربية/ العراقالصحراء الغ

 1999بغداد  

 
 Paleostress and Strain analysis of Cretaceous Rocks in the دكتوراه

Eastern Margin of the Dead Transform- Jordan  عبد هللا علي

 1999كلية العلوم جامعة بغداد /نوري ذيابات
هندسية الستقرار المنحدرات لمناطق مختارة في دراسة جيولوجية   دكتوراه

 2001كلية العلوم جامعة بغداد  -منير قاسم المؤمني /األردن

 
 - The study of finite strain in the Himrin North fold دكتوراه

Central Iraq 2003كلية العلوم جامعة بغداد  -دريد بهجت ديكران  

 
ل طيات نطاق الفورالند في العراق ومدلوالته التطور التكتوني لشك  دكتوراه

  2003كلية العلوم جامعة الموصل  -نبيل قادر العزاويالتكتونية/ 

 
االستقصاء التكتوني لتراكيب التكسر الهش في نطاق طيات   دكتوراه

كلية العلوم جامعة  -إبراهيم سعد الجميلي /شمال العراق -الفورالند

 2004الموصل 

 
عمران في اليمن واشتقاق -اسة استقرارية المنحدرات لطريق حجةدر دكتوراه

كلية  -عدنان عبد العزيز دمحم بارحيممعادالت االنقالب للكتل مثلثة المقطع/ 

 2004 العلوم جامعة بغداد
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 An integrated structural and tectonic study of the دكتوراه

Binabawi-Safin-Bradost region in Iraqi Kurdistan/-  عبد هللا

   2005كلية العلوم جامعة صالح الدين   -رعامر عم
    A tectonic study of the marshes –South of Iraq using دكتوراه

 geophysical and./2006كلية العلوم جامعة بغداد  انوار خوام علوان

sedimentological data 
 /ة استعماالت األرض في كويسنجقاثر العمليات الجيومورفولوجي  دكتوراه

 2001كلية التربية للبنات جامعة بغداد  -هالة دمحم سعيد مجيد

 
 The Effect of Abu-jir fault zone on the distribution and دكتوراه

quality of ground water in West of Iraq/  محمود عبد األمير

 .2010جامعة بغداد كلية العلوم سليمان 
 ,Geometric analysis and structural evaluation of azmar دكتوراه

surdash, piramagroom, miran, and darbandi bazian 

sagrma-qaradagh structures and their tectonic implication, 

Kurdistan region in NE of Iraq/ كلية العلوم  سالم حسن سليمان

 2011جامعة السليمانية 
التحكم التركيبي للنضوح الهايدروكاربوني في شمالي العراق   دكتوراه

، ريان غازي ذنون يونس البناء /باستخدام تقنيات التحسس النائي

 . 2012كلية العلوم جامعة الموصل، 

 
عالء نبيل  /العراق -تكتونية الفوالق المضربية في نطاق الفورالند  دكتوراه

 .2012جامعة الموصل كلية العلوم   حمدون العبادي

 
التطور التكتوني لجزء من حوض الفورالند الزاكروسي خالل الكريتاسي  دكتوراه

كلية العلوم /ربيع خلف حسن زاند، األيوسين المبكر، شمالي العراق-البكر

 2013جامعة الموصل
البنائي واالجهادي لمنطقة الطيات، شمال وشمال شرق العراق /  التحليل - ماجستري

 1991 كلية العلوم جامعة بغداد -رويدة الياس الحندوال
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دريد سامراء، وسط العراق/  –دراسة اولية للتكتونية الحديثة لمنطقة الفتحة  ماجستري

 . 1991كلية العلوم جامعة بغداد  بهجت ديكران
دراسة جيولوجية هندسية الستقرارية المنحدرات الصخرية لمنطقة السد  ماجستري

 .1999 كلية العلوم جامعة بغداد وليد خالد هاديم/ العظي
عدنان دراسة استقرارية المنحدرات الصخرية لمنطقة سد حمرين / العراق/  ماجستري

 .2000 كلية العلوم جامعة بغداد -عبد العزيز بارحيم
التطور التركيبي والتكتوني ألنظمة االنهدامات في شمال الصفيحة العربية/  ماجستري

 .2001كلية العلوم جامعة بغداد  -اء عبد األمير ناصروف
دراسة جيولوجية هندسية الستقرارية المنحدرات الصخرية على ضفاف  ماجستري

 .2001 كلية العلوم جامعة بغداد -ثائر ثامر السامرائيمجرى نهر دجلة/ 
بيل/ دراسة اإلنقطاعات الصخرية لألغراض الهندسية لمنطقة محور سد ج ماجستري

 .2003 كلية العلوم جامعة بغداد -جعفر حمزة الجوذري
ساطع عبد دراسة جيولوجية هندسية لالنقطاعات في منطقة سد بغداد/  ماجستري

 .2003 جامعة بغداد   كلية العلوم  -الستار
اشكفت ألمضربي وتأثيره على عمليات الطي  –دراسة تركيبية لصدع بخير  ماجستري

 كلية العلوم جامعة بغداد -هالة عطاء صالحطقة الموصل/ في شمال غرب من

2004. 
مكحول) شمال شرق العراق(/  -دراسة تكتونية وتركيبية لحزام طي حمرين ماجستري

 .2004كلية العلوم جامعة البصرة  -داود سلمان بناي المياحي
 Geometry and structural history of Zozik- Rola and ماجستري

Spibalies-Mama Ruta structures of the Zagros Fold Thrust 

Belt in NE Iraqi Kurdistan 

 2004كلية العلوم جامعة صالح الدين  -حسن غازي كاك أمين

 
الخصائص الفيزياوية والكيمياوية للتربة في قضاء بعقوبة وأثرها في زراعة  ماجستري

كلية التربية جامعة ديالى  -سالم احمد دمحم التويجريالحمضيات وانتاجها/ 

2005 
هندسية إلستقرارية المنحدرات الصخرية لتكاوين  -دراسة جيولوجية ماجستري

كلية  -لؤي داوود يوسف العبيديجركس و بيالسبي/  -كولوش -شيرانش

 2005 العلوم جامعة بغداد
محيطة دراسة استقرارية المنحدرات الصخرية لتكوني الفتحة وانجانة وال ماجستري

، كلية ، عمار محمود شاكربوادي ميراوة_قضاء شقالوة_ محافظة اربيل

 . 2006العلوم جامعة بغداد 
نيران علي مواصفات تربة قضاء المقدادية وتصنيفها دراسة جغرافية/  ماجستري

 2001كلية التربية جامعة ديالى  -حسين المشهداني
طة والشعير في اراضي حوض نهر ديالى اثر المطر الفعال في إنتاجية الحن ماجستري
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 2001كلية التربية جامعة ديالى  -نهلة واثق محمود الشمريفي العراق/ 
( حنان عبد جيولوجية وتركيبية طية خانوكة المحدبة ) شمال العراق - ماجستري

 . 2010، كلية العلوم جامعة البصرة القادر درويش

 
نسرين جدول سارية خريسان في محافظة ديالى، التحليل المكاني لتلوث مياه  ماجستري

 . 2010، كلية التربية األصمعي جامعة ديالى هادي رشيد
جامعة ،أمساء عبد األمري اجلميلي، ادارة آابر املياه اجلوفية يف قضاء املقدادية وسبل تنميتها ماجستري

 .1122دايىل، كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية،
  
  

لى اإلشراف ع 

األطاريح والرسائل 

 الجامعية

جيومورفولوجية الكثبان الرملية في منطقة العيثة في قضاء المقدادية مقدمة  ماجستري

 . 2003اللهيبي يعرب احمد حميدلكلية التربية جامعة ديالى/ 

مقدمة لكلية التربية جامعة ديالى/  جيومورفولوجية  حوض وادي كورده ره ماجستري  

 .2005 سين دمحمالعبيدي، عمار ح
الوديان المستعرضة في جبل حمرين الجنوبي شمال شرق المقدادية )دراسة  ماجستري  

الدليمي هبة عبد جيومورفولوجية( مقدمة لكلية التربية جامعة ديالى / 

 .2006 الرحمن حسين
فالق خانقين واثره في تكوين األشكال األرضية في منطقة حمرين مقدمة  ماجستري  

 .2012 / يونس مهدي صالحجامعة ديالى-لتربية للعلوم اإلنسانيةلكلية ا
فالق خانقين وأثره على تركيب حمرين الجنوبي مقدمة إلى كلية العلوم جامعة  ماجستري  

 .2012 أثير عيدان خليلبغداد/ 
أثر عمليات التعرية والتجوية في تكوين أشكال سطح األرض في طية  ماجستري  

العراق مقدمة لكلية التربية للعلوم –لي المنصورية حمرين الجنوبي شما

 2012 التميمي ياسر دمحم عبدجامعة ديالى /  -اإلنسانية
أثر العمليات البنيوية في تكوين اشكال سطح األرض في طية حمرين  ماجستري  

 -الجنوبي شمالي المنصورية/ العراق مقدمة لكلية التربية للعلوم اإلنسانية

 .2012 بد الحسين ماهر سلمان مالكعجامعة ديالى / 

 
المياه الجوفية في ناحية مندلي وسبل تنميتها  مقدمة لكلية التربية للعلوم  ماجستري  

 .2013/ التميمي ليث دمحم عيدانجامعة ديالى/  -اإلنسانية
 1181دمحم عبود دمحم األعرجي/ ماجستري  
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 كلية العلوم 

Ministry of Higher Education& 

Scientific Research 

Diyala University 

College of Sciences 

 دايىل االوسط بني كالرسب  النهرية يف حوض هنر التباين املكاين للروا                 ماجستري  
 /جامعة دايىل  -مقدمة لكلية الرتبية للعلوم اإلنسانية، وسد دايىل الثابت وسبل استثمارها

                1181اوس مجهور حسن العسكري 
 

الرتبية للعلوم مقدمة لكلية  االشكال االرضية يف حوض هنر الوند وعالقتها بتكتونية املنطقة ماجستري   
 1181زيد عبد حممود /  جامعة دايىل -اإلنسانية

مقدمة لكلية الرتبية مشال غرب سد دربندخيان،  اثر العمليات اجليومورفولوجية  على جبل برانن ماجستري  
 1182مظهر ابراهيم الزهريي  جامعة دايىل / -للعلوم اإلنسانية

        
 

 

13 
كتب الشكر والتكريم 

 ليهاالحاصل ع

 التاريخ رقم األمر اجلهة املاحنة لكتاب الشكر
 1/8/8988 233 املؤسسة العامة للسدود/ سد املوصل

 8989-88-83 2/53/81518 كلية العلوم/جامعة صالح الدين
 1112-81-1 8819 رائسة جامعة دايىل
 رائسة جامعة دايىل

 
83813 83-81-1118 

 رائسة جامعة دايىل
 

3522 8-1-1119 

 كلية الرتبية /األصمعي
 

8125 5-2-1119 

 1181-1-18 س815 كلية الرتبية /األصمعي
 1188-81-83 1118 للعلوم اإلنسانية كلية الرتبية
 1188-88-81 1513 للعلوم اإلنسانية كلية الرتبية

 رائسة جامعة دايىل
 

2838 13-5-1181 

 


