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 المعلومات الشخصية 1

 املعلومات
 حمزه العبيدي  معتضد مجيد حميد االسم الرابعي واللقب

 11/1/1711 اتريخ التولد

 اعزب احلالة االجتماعية

 mutadhid@sciences.uodiyala.edu.iq الربيد اإللكرتوين

  رقم  املوابيل 

 

 المؤهالت العلمية 2

 دكتوراه التحصيل العلمي

 استاذ مساعد الدرجة العلمية

 جيولوجيا النفط والمعادن القسم العلمي

 تدريسي العنوان الوظيفي

 

 الشهادات 3

االختصاص  الشهادة
 العام

االختصاص 
 لدقيقا

 سنة التخرج الكلية اجلامعة

 1771 العلوم بغداد علم االرض علم االرض البكالوريوس

 2001 العلوم بغداد جيوكيمياء علم االرض املاجستري

 2012 العلوم بيالروسيا  جيوكيمياء علم االرض الدكتوراه

 

 العلمية األلقاب 4

 مر  األمر اجلامعي ) العدد واتريخ األ اللقب العلمي
  مدرس مساعد

 2013-4-7في  1111ش|د  مدرس
  32/8/3498بتاريخ  94701 أستاذ مساعد

  أستاذ

 

ورة ــص

ية   شخص

 ونةــــمل

mailto:mutadhid@sciences.uodiyala.edu.iq
mailto:mutadhid@sciences.uodiyala.edu.iq
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6 
المواد والمراحل 

الدراسية التي 

 يدرسها

 املادة الدراسية املرحلة
 جيولوجيا العراق الثالثة
 جيولوجيا النفط الثالثة
 غرافيةنظم املعلومات اجل الثالثة
 جيولوجيا العامة االوىل

 

1 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

 اتريخ النشر اجمللة عنوان البحث أو الدراسة
 Geochemical and Environmental Assessment 

of Some Minor and Trace Elements in Soils of 

Najaf Province, Southwest Iraq 

جملة دايىل للعلوم 
 الصرفة

3492 

Evaluation of Groundwater Quality in East of 

ThiQar Governorate 

(South Iraq) 

اجمللة العراقية 
 للعلوم

3497 

 Paleoceanographic Reconstruction of Upper 

Cretaceous, Black Shale Succession, 

Northeastern Iraq Using Geochemical Proxies 

to Indicate Paleoredox and Paleoenvironment 

Conditions 

جملة دايىل للعلوم 
 الصرفة

3498 

 Application of 2D Electrical Resistivity 

Imaging Technique for Engineering Site 

Investigation 
جملة جامعة اببل 
للعلوم الصرفة 

 والتطبيقية

3498 

 

1 
ؤتمرات والندوات الم

وورش العمل 

 المشارك فيها

 التاريخ مكان انعقادها / ورشة العمل املؤمتر / الندوةم اس
   
   

1 
 الرسائل عناوين

 واألطاريح

 العنوان شهادةال
دراسة نشوء الهيدروكاربونات بأدلة الجيوكيمياء العضوية والبيئية في  املاجستري

 تكوين الرطاوي )جنوبي العراق(
 Occurrence, Material Constitution and Origin of دكتوراهال

Iron Ores and Bauxites of  The Western Part Of 

Iraq 
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 الدورات 7

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة
ندوة استخدام نظم المعلومات المكانية في التطبيقات 

 الجيولوجية

قسم جيولوجيا النفط 

 والمعادن

4/4/2112 

( GISلومات الجغرافية )الدورة التدريبية )نظم المع

 المستوى االول (

قسم جيولوجيا النفط 

 والمعادن

3-4/4/2112 

( GISالدورة التدريبية )نظم المعلومات الجغرافية )

 المستوى االول (

قسم جيولوجيا النفط 

 والمعادن

3/2119 

ريبية )عمل تقنية التحسس النائي الدورة التد

 وتطبيقاتها الجيولوجية

يا النفط قسم جيولوج

 والمعادن

3/2119 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

المناصب اإلدارية 

 والعلمية

 إىل -من  املنصب اإلداري / العلمي
  

 

 

 

 

11 
الشهادات التقويمية 

تقديرية الحاصل وال

 عليها

  
  

 

12 
التقويم العلمي 

 للبحوث واألطاريح

  
  

 

13 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها

 التاريخ رقم األمر اجلهة املاحنة لكتاب الشكر
 .1/10/2016 2611 عميد كلية العلوم  

 .23/4/2011 1104 عميد كلية العلوم
 


