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 المعلومات الشخصية 1

 املعلومات
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 42/6/1191 اتريخ التولد

 متزوج االجتماعيةاحلالة 

 Munther_alawsi@yahoo.com الربيد اإللكرتوين

Munther_hnt@sciences.uodiyala.edu.iq 

 

 / رقم  املوابيل 

 

 المؤهالت العلمية 4

 دكتوراه التحصيل العلمي

 استاذ مساعد الدرجة العلمية

 جيولوجيا النفط والمعادن القسم العلمي

 تدريسي العنوان الوظيفي

 

 الشهادات 3

 الشهادة
االختصاص 

 العام
االختصاص 

 سنة التخرج الكلية اجلامعة الدقيق

 4004 العلوم بغداد جيولوجي جيولوجي البكالوريوس

 4002 العلوم بغداد جيوفيزياء جيولوجي املاجستري

 4014 العلوم بغداد جيوفيزياء جيولوجي الدكتوراه

 

 العلمية األلقاب 2

 األمر اجلامعي ) العدد واتريخ األمر ( اللقب العلمي
 21/21/1002يف اتريخ   8350 مدرس مساعد

 21/1/1022 مدرس
 21/1/1022 أستاذ مساعد

  أستاذ
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6 
المواد والمراحل 

الدراسية التي 

 يدرسها

 املادة الدراسية املرحلة
 Geophysics الثانية 
 Seismic Exploration الرابعة
  
  

 

9 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

 اتريخ النشر اجمللة عنوان البحث أو الدراسة
Geotechnical Evaluation to the Soil of Tikrit 

University Using Seismic Refraction Method 
Diyala 

journal for 

pure science 

2014 

Method Northwestern of Seismic Refraction  

Iraq  AlAnbar Governorate 
Diyala 

journal for 

pure science 

2014 

3D Electrical Resistivity Tomography 

Method for Simulating of Polygonal Soil 

Crack 

international 

Journal of 

  Scientific

Engineering 

Research 

2015 

EOELECTRICAL AND G

GEOTECHNICAL EVALUATION OF 

SUBSOIL AT A PROPOSED 

ENGINEERING SITE NE OF BAGHDAD 

CITY 

Diyala 

Journal of 

Engineering 

Science 

2016 

USING VERTICAL ELECTRICAL 

SOUNDING IN BUILDING SITES 

INVESTIGATION A CASE STUDY IN 

SOUTH OF BAGHDAD IRAQ 

 

Iraqi 

Bulletin of 

Geology and 

Mining 

 

2016 

Application of 2D Electrical Resistivity 

Imaging Technique for Detecting Soil Cracks 

Laboratory Study 

Iraqi Journal 

of Science 

 

2016 

5 
 الرسائل عناوين

 واألطاريح

 العنوان شهادةال
دراسة جتانس الرواسب ابستخدام طريقة املقاومة النوعية الكهرابئية يف  املاجستري

 موقع جامعة بغداد / اجلادرية 
site university Tikrit of evaluation Geotechnical  الدكتوراه

methods geophysical using 

https://www.researchgate.net/publication/315445670_Geotechnical_evaluation_of_Tikrit_university_site_using_geophysical_methods?_sg=A233aOZ-7-H_ZtJZ7Yt08RKD79h8vknd_KM-WTQKW_GiF5MvVLM12LXyyqpZvqNXu5kUunkdJ0wePEWD4QnxHWMRa4MrC4dcRkjqPfHF.n0jLDVpeH7xgQr26fem8qy83FluLl8w4bExbcM58cQ4ZNT88yqex2ZGsWb6LRHEDYjTKmAWEYu8-kqUxa02M_w
https://www.researchgate.net/publication/315445670_Geotechnical_evaluation_of_Tikrit_university_site_using_geophysical_methods?_sg=A233aOZ-7-H_ZtJZ7Yt08RKD79h8vknd_KM-WTQKW_GiF5MvVLM12LXyyqpZvqNXu5kUunkdJ0wePEWD4QnxHWMRa4MrC4dcRkjqPfHF.n0jLDVpeH7xgQr26fem8qy83FluLl8w4bExbcM58cQ4ZNT88yqex2ZGsWb6LRHEDYjTKmAWEYu8-kqUxa02M_w
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Application of 2D Electrical Resistivity 

Imaging Technique for Engineering Site 

Investigation 

Journal of 

University 

of Babylon 

Pure and 

Applied 

Sciences 

2018 

 

8 
المؤتمرات والندوات 

وورش العمل 

 المشارك فيها

 التاريخ مكان انعقادها اسم املؤمتر / الندوة / ورشة العمل
وزارة النفط/ املركز  املومتر اجليولوجي العراقي السادس عشر

 الثقايف النفطي 
12-

12/4/1022 
وزارة النفط/ املركز  املؤمتر اجليولوجي السابع عشر 

 الثقايف النفطي 
12-12/1022 

املؤمتر العلمي الدويل الثاين للجمعية العراقية للمناهج 
 وطرائق التدريس فرع دايىل

 22/4/1021 كلية العلوم 

كلية العلوم/جامعة  ندوة)حقول النفط في العراق(

 ديالى

4/2/4013 

كلية العلوم/جامعة  ندوة الجيوفيزياء في االستكشاف المعدني والنفطي

 ديالى

15/11/4013 

الثروة المعدنية العراقية ودورها في دعم االقتصاد 

 الوطني

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

15/2/4011 

كلية العلوم/جامعة  ندوة الزالزل وتأثيراتها

 ديالى

1/14/4013 

كلية العلوم / جامعة  المياه الجوفية في محافظة ديالىواقع 

 ديالى

4019 

كلية العلوم/جامعة  جيوكيمياء العناصر المشعة والتلوث االشعاعي 

 ديالى

41/3/4019 

كلية العلوم /جامعة  التلوث البيئي يف حمافظة دايىل
 دايىل

1022 

التوعية بمخاطر الفيضانات والسيول ومشاكل 

كلية العلوم /جامعة  السدود
 دايىل

41/2/4011 
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 الدورات 1

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة
في التحليل االحصائي   Spssتطبيقات برنامج 

 للبحوث العلمية

 22/3/2112-1 كلية العلوم 

قسم جيولوجيا النفط  ( المستوى االول GISنظم المعلومات الجغرافية )

 والمعادن

3-4/4/2112 

كلية العلوم / جامعة  نمذجة التربة للتحريات الجيوتكنيكية الموقعية

 ديالى
6-9/3/4011 

اساسيات التفسري الزلزايل ثالثي االبعاد يف 
 االستكشاف النفطي 

قسم جيولوجيا النفط 

 والمعادن
9-8/5/4011 
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المناصب اإلدارية 

 والعلمية

 إىل -من  املنصب اإلداري / العلمي
 1024 -1022 مقرر قسم جيولوجيا النفط واملعادن
 حلد االن -1022 رئيس قسم جيولوجيا النفط واملعادن

 حلد االن -1022 رئيس اللجنة االمتحانية 
 حلد االن -1022 رئيس جلنة العمل احلقلي 

  
  

 

 

14 
التقويم العلمي 

 للبحوث واألطاريح

اطروحة 
 دكتوراه

Gravity and seismic study for Kut-Hai and surrounding area- 

center of Iraq 
رسالة 
 ماجستري

Processing and Interpretation of 2D using vertical seismic 

profile (VSP) technique in Sindbad oil field" 
رسالة 
 ماجستري

3D Reservoir Study for Yamama Formation in Nasirya Oil Field 

Southern Iraq 

رسالة 
 ماجستري

2D and 3D Gravity and Magnetic forward modeling and 

inversion for Mesopotamian Basin 

رسالة 
 ماجستري

Seismic reflection study of Huwaza oil field southeastern iraq 
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رسالة 
 ماجستري

Seismic structural- stratigraphy of Mishrif and Shuaiba 

formation in Kumait oil field using 3D seismic techniques 

رسالة 
 ماجستري

Intergration geophysical study of Al-Najaf and surrounding area 

for hydrocarbons characterization reservoir  

رسالة 
 ماجستري

Application of many frequencies subbottom profiler technique 

for mapping the bottom of the shatt Al-Arab River 

رسالة 
 ماجستري

Geological Characterization of Buzurgan oil field shouthern Iraq 

supported by stress field analysis: inference from 3D seismic 

data 

رسالة 
 ماجستري

Interpretation of 3D seismic data of AL-Khadier area , South 

western Karbala . Iraq 

 

13 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها

 التاريخ رقم األمر اجلهة املاحنة لكتاب الشكر
 12/2/1024 1212ش.د. رائسة جامعة دايىل
 1/1/1024 22221ش.د. رائسة جامعة دايىل

 2/2/1022 2221ش.د. جامعة دايىلرائسة 
 12/2/1022 2200ش/د/ رائسة جامعة دايىل
 12/2/1021 2421ش/د/ رائسة جامعة دايىل

 20/2/1022 21/4042 حمافظ دايىل
 22/2/1021 22/4112 رئيس جملس حمافظة دايىل

 24/1/1022 2422 عمادة كلية الزراعة
 12/1/1021 222 عمادة كلية الزراعة
 2/20/1021 2211 عمادة كلية الزراعة

 2/4/1022 142 عمادة كلية العلوم /دايىل
 4/21/1022 2121 عمادة كلية العلوم /دايىل
 22/21/1022 2422 عمادة كلية العلوم/ دايىل
 20/4/1022 2221 عمادة كلية العلوم/ دايىل
 2/2/1022 2211 عمادة كلية العلوم/ دايىل
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 1/2/1022 1044 عمادة كلية العلوم/ دايىل
 4/4/1022 2022 عمادة كلية العلوم/ دايىل
 2/20/1022 1222 عمادة كلية العلوم/ دايىل
 14/2/1022 224م.ع/ عمادة كلية العلوم / بغداد
 10/1/1022 220م.ع/ عمادة كلية العلوم/بغداد
 11/2/1022 2101 عمادة كلية العلوم/ دايىل
 2/2/1022 1222 عمادة كلية العلوم/ دايىل
 20/2/1022 2/22/2122 عمادة كلية العلوم/ البصرة
 22/20/1022 2112 عمادة كلية العلوم/ دايىل
 24/22/1022 2214 عمادة كلية العلوم/ دايىل
 11/2/1022 214 عمادة كلية العلوم/ دايىل

 12/4/1022 2204 العلوم/ دايىلعمادة كلية 
 21/2/1022 2/24/4222 عمادة كلية العلوم/ البصرة
 2/20/1022 2202 عمادة كلية العلوم/ دايىل
 22/2/1021 221 عمادة كلية العلوم / دايىل
 12/2/1021 240م.ع/ عمادة كلية العلوم /بغداد
 1/2/1021 122م.ع/ عمادة كلية العلوم /بغداد
 22/2/1021 111م.ع/ عمادة كلية العلوم /بغداد
 1/4/1021 2121 عمادة كلية العلوم /دايىل
 20/4/1021 2122 عمادة كلية العلوم /دايىل
 12/2/1021 1124 عمادة كلية العلوم /دايىل
 11/2/1021 1222 عمادة كلية العلوم /دايىل
 14/20/1021 2211 عمادة كلية العلوم /دايىل

 


