


Announcement 4th Class Geology Department 2018-2019 

Final oral presentation (Seminar) + questions on subject Project Research 

will be start from 5th – 8th May 2019 as schedule Table below: 

 

Date Committee 
Defense 

Student name ذمازة 

Sunday 
5 / 5 / 2019 

 حمنود د. على
 خليل د. ياضني

  .1 يوضف صباح

 امحد د. فسٍاد
 ضليناٌ د. وليد

 وشن عصام
 بان فرهاد

2.  

 د. امحد حمند
 د. ضريواٌ امساعيل

 حمند حمطً
 دَلطةش ىضسالديً

3.  

 د. عبداهلل عامس
 عنس د. دلػاد

  .4 ميديا مطعود

 ضليناٌد. وليد 
 ضاماٌ و. كوزدضتاٌ

 اوميد مدزع
 غواٌ وضو

 حطني شبري
5.  

 ىاصس د. ِزَيبواز
 حمند و. ِزَيباش

 عدنان شعبان
 بروين شعبان

6.  

 صافى د. حلنت
 ىادز و. ادزيظ

 شؤران حممد
 امحد شريوان
 امحد يوشف

7.  

 امحد د. فسٍاد
 طوبيا د. فسج

 خورشيد عسيس
  .8 ظاىدى ايظاٌ

Monday 
6 / 5 / 2019 

 د. امحد حمند
 د. حمند جميد

 دلري ليجة
 شارا على

9.  

 د. حمند فدسي
 خليل و. ٍػاو

 حمند عنس
 مسوة شاىا

11.  

 اكسو د. مسيواٌ
 حطني د. مطعود

 حمند فازع
 امحد كامل

11.  

 اىوز د. حسبي
 و. حمند علي

 كارزان حممد
 امحد نديم

12.  

 اىوز د. حسبي
 قادزو. ضسوة 

 عوديش ناظم
  .13 بواء ضياء

 اكسو د. مسيواٌ
 كايف و. افساح

 ٍةَلنةت ئازى
 حمند كنال
 أظني أمحد

14.  

 الديً عنسد. عناد
 مجيل و. غظاٌ

 ٍوىةزمصطفى 
  .15 بةِزَيص زةمةشاٌ



Tuesday 
7 / 5 / 2019 

 كسيه د. اواش
 حطً و. بازاٌ

 حممد علي
 ابراهيم هيدايةت

16.  

 كايف د. فسج
 صائب و. ذيً

 ئاال ابراهيم
 ايالف ابوبلر

 هال عبداللريم
17.  

 فازوق د. ضسود
 جَاد د. وزيا

  .18 هاشم ضازة

 د. امحد حمند
 جميد د. ىَاد

 فادى محيد
  .19 صديق دةزيا

 حطني د. مطعود
 كايف و. افساح

 ِزَيلاز عبداهلل عصيص
  .21 ازدالٌ ياضني

 ينجنم الد نظميةد. 
 ىاصس د. ِزَيبواز

 عصيص كطباز
  .21 عيناد حمند

 ىوغاد عبدالوٍاب و.
 قادز و. ضسوة

 شيالن رقيب
 مراد برييظاٌ
 عمر ىَيسطص

22.  

Wednesday 
8 / 5 / 2019 

 اىوز د. حسبي
 ىوغاد و. عبدالوٍاب

 طالب ٍةزدى
 حممد أمحد
 بيان شعيد

23.  

 حطً و. ضؤزاٌ
 كسيه خاٌ و. كيواٌ

 شةييب اوميد
 ضيازيا اكو

 خةآلت زغيد
24.  

 حتطني و. ِزَيبةز
 حطً و. ضؤزاٌ

 عارف غةويً
 بسشةوةىد زغدة
 فارس الظني

25.  

 حتطني ِزَيبةزو. 
 حطً و. ضؤزاٌ

 حممد اشالم
 طارق لَيصاٌ

 نواء عارف
26.  

 غاشى و. حطً
 حتطني و. ِزَيبةز

  .27 شاىا صابس

 د. عبداهلل عامس
 و. حطً غاشى

  .28 الىظ ضليه

 د. علي عاغوز
 مغديد و. ضاشاٌ

 جعفر غةوطاز
 شارا حتصني

29.  

 

 

 



 

Important Notes: 

1- Oral presentation (Seminar) will be held in Hall 14, 15 or Discussion 

Hall. 

2- Prepare your laptop before 10 minutes of the seminar and remind 

your PowerPoint in better tool for presentation. 

3- All students must be share in this seminar and allowed time for this 

seminar is 15 minutes. 

 

Scientific Committee of Project Research 

 

 ليرىةى ثِسؤذةى توَيرييةوةى شاىطتى قوىاغى ضوازةمى جيؤلؤجى
 و. حمند علي    د. حمند فدسي    و. عبدالوٍاب ىوغاد
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