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المواد والمراحل 

الدراسية التي 
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7 
دراسات البحوث وال

 المنشورة

Geotechnical evaluation to the Soil of Tikrit 

university using seismic refraction method 

Diyala 

journal for 

pure sciences 

Investigation of subsurface structures by 

using seismic refraction method NW          

Al-Anbar governorate/ Iraq 

Diyala 

journal for 

pure sciences

3D ERT method for simulating of polygonal 

soil cracks. 

International 

Journal of 

Scientific & 

Engineering 

Research

Geoelectrical and geotechnical evaluation of 

subsoil at aproposed engineering site NE 

Baghdad city 

Diyala 

journal for 

engineering 

science 

  Application of 2D Electrical Resistivity 

Imaging Technique for Detecting Soil 

Iraqi Journal 

of Science
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 الرسائل عناوين

 واألطاريح

Study of the sediments nature by using electrical 

resistivity method at Al-Jadiriya site (Baghdad 

University).
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Cracks: Laboratory Study

  ctrical sounding in building Using vertical ele

site investigation: A case study in south of 
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Iraqi Bulletin 

of Geology 

and Mining
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الكهربائية
23/4/2015 
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دورة تدريبية في استخدام المكتبة 
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دورة تدريبية على استخدام جهاز المقاومة 
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 20/8/2013 جامعة ديالى

دورة حول استخدام نظم المعلومات 

 GISالجغرافية 

 10/6/2014 جامعة ديالى 
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