( ليسيت سةرثةرشتياري) سيمينارةكان وثؤستةرى بابةتي  Academic Skillsثؤىل يةك
A
-1حممد شيَخ موس غالب
-2عبداهلل مقصودطه علي
-3طالب عبدالعزيزخلف عبداللة
 -4ئةذي معروف عزيز عبدالرمحن
-5ثيَشةوا حممد محد أمني معروف
 -6دؤسيت زانا سعيد أمحد

B
-1يوسف صديق شيَخ حممد
-2رويدة عصام سعدي يونس
-3زوبيدة زكريا علي حممد
– 4نبأ مازن يونس حممد
-5عبداللة جودت جبار أمني
 -6دياري فارس عزالدين حممد

C
-1ثةيوةند هيَرش جوهر أمساعيل
 -2جممد أمساعيل محد عوال
 -3رِيَناس على عبدخلالق أمحد
 -4رِةوا فيض اللة عمر محد
 -5عبداللة حتم سوارة حجي
 -6حممد أبراهيم أمحد أمحد

)The effecting of Endogenetic(Tectonism) and Exogenetic(Climate
processes on the shape of earth’s surface form.

كاريطةري ثرِؤسة كانى ذيَر زةمينةيي(جولَة تكتونيةكان)و سةر زةمينى(كةش و هةوا لةسةر شَوازى ثيَكهاتةكانى سةر رِوى زةوى

سةرثةرشتيار  /د.ئاوارة ابراهيم 07504690058

Models of urban costruction form: horyzontaly or verticaly it’s
distribution and factors that play a role in urban master plan
شيَوازةكانى بنيادنانى شار  :ئاسؤيى يان ستونى ودابةشبونيان و ئةوهؤكارانةش كامانةن كة طرنكة لة دارِشتنى
ماستةر ثالنى شاردا
سةرثةرشتيار  /م.عبدالوهاب نوشاد  07504730907م.ى سريان باقى07504849298

Geology of petroleum : ( advantage and disadvantage of
)Exploration and exportation of petroleum in Iraqi Kurdistan region

نةوتي خاو لة رِوي جيولؤجييةوة ضيةو ضؤن دروست بووة :ئةريَين و نةريَنر يةكاني دةرهيَنان و بة بازارِ كردني نةوت
كامانةن لة هةريَم

سةرثةرشتيار /د.رِشدي صمد

D
-1
-2
-3
-4
-5

-1دنيا خسرو فاخر حسن
-2سارا سامان رِشيد نادر
-3شيالن صديق محو رمضان
-4فاطمة سريوان خورشيد مصطفى
 -5زانيار رمحان حممد صابر
 -6مةرزةوان يوسف عبداللة أبراهيم

م.ى ريَبةرحتسني 0750 4489752

07504751007

م.ى مهدى خريى 07504790723

Volcanic activity and it’s distribution in the world
)(advantage and disadvantage of volcanism
ضاالكيةكاني طركان ودابةشبونةكةي لة جيهاندا (ئةريَين و نةريَنيةكاني طرِكان )

سةرثةرشتيار د .حممد جميد صويف 07504530336م.ي كيوان كريم خان 07504096074

E
-1رافع عزيز ادم أمحد

-2سةركةوت على حسن أدؤ
-3روهيف مانع زيدان حممد
 -4مريم غازي نورى رسول
 -5هيَدي أسعد مال رسول
-6أديبة علي عنرب رشؤ

F
-1عيسا دالور عيسى حسني
-2قحطان عدنان قادر بوزؤ
 -3عمر عدنان قادر بوزؤ
-4علي عبدالباسط أمحد عبداللة
-5زاطرؤس خورشيد حسن مصطفي
-6أمساعيل حممد أمحد عبداللة

G
 -1أمحد فارس أبراهيم أمحد
 -2رشيد يعقوب رشيد هرزاني
 -3شفيق مغديد أمحد نيب
 -4أمحد رمضان حممد سعيد
 -5عبداللة حممد خاناودة حسني
-6

H
 -1كؤظان نرميان قاسم صبغة
 -2زانيار رمحن حممد صابر
-3مصطفي أمري أبو زيد كريم
 -4حممد عبدالكريم عبد الطيف
-5ظني سريوان أمساعيل حسن
 -6علي حممد عبدالرمحن
-7رِؤزان سردار سعيد حسن

 -8شةوين رشيد عمر أمحد

Employment of water demand in Erbil city
)( Comparison between surface water and ground water
بةكارهيَنانى ئاو بؤ ثيَداويستيةكاني شاري هةوليَر :بةراوريَك لة نيَوان
ئاوي سةر زةوي و ذيَر زةوى لبةكارهيَناندا لة هةوليَر

سةرثةرشتيار  /د.رِيَبوار ناصر 07504568411

د .ئاواز كريم 07509004111

Comparison between participation of Folding and Faulting in
land form of earth’s surface.
بةراوريَك لة نيَوان بةشداريكردني نوشتاوةكان و ليَكرتازاوةكان لة ثيَكهيَناني شيَوازةكاني سةر رِوى زةوي

سةرثةرشتيار  /د  .نظمية جنماالدين 07504686583م.ي رِيَباز حممد قادر 07504836358

 ,خOrigin of earthquake and its distribution
)( advantage and disadvantage of it
بومةلةرزة ذ ضيية دابةشبونةكةي لة سةر زةوي ضؤنة ( ,ئةريَين و نةريَنيةكاني بومةلةرزة

سةرثةرشتيار /د.حربى أنور 07504730336م  .ي سوسن نهاد 07504730908

Advantage and disadvantage of civilian emigration to Kurdistan
Region under the effect of Daesh war
ئةريَنى ةكانن و نةريَنيةكاني كؤضبةراني دانيشتوان بةرةو هةريَمى كوردستان لةئةجنامي كاريطةري شةرِي داعشدا

سةرثةرشتيار  /م .ي سازان مغديد  07504549413م  .ي ئة ظني محيد 07504859464

Comparision between absoulute and relative age determination in

I
-1رسول علي رسول مصطفي
-2حنان أمحد حسنؤ أبراهيم
-3مسلم حممد أمني عمر عبداللة
-4دالور شريزاد أبراهيم يونس
-5أميان د يار حممد حسن
-6مروة حمسن أمساعيل خضر

)geological dating (determination of age of rock and strata
بةراورديَك لة نيَوان دياري كردني تة مةني جيولوجي بة شيَوازي رِيَذةي (ضاخةكان )و شيَوازي رِة ها (بة ذمارةي سالَ)

سةرثةرشتيار /ث .ي د  .وليد سليمان  07504479249د .نهاد مجيل 07504570536

Comparison between importance of three kind of rocks

J
-1أمسا ء حسيَن أبوبكر أمحد
-2أظان باقي حسيَن نيب
-3رِيَظان رةهوان عزيز مريخان
-4كيوان بدرالدين محة صاحل
-5عمر أدريس حسن محد
-6هيوا هيَمن مجيل أمحد

) (Igneous , Metamorphic and sedimentary
بةراوردكردن لةنيَوان طرنطي سيَ جؤرةكةي كةظرةكان (بةردةكان ) :ئاطرين و طؤرِا وةكان و نيشتةنيةكان

سةرثةرشتيار /د .دانا نوري 07508850036

دوا مؤلَةت بؤ دياريكردني طروث لةاليةن مامؤستاوة

م.ي كوردستان سامان 07507553978

2021/12 /15

تيبينى) 50( /نمرەی كۆشش لەسەر (كویز +راثؤرت و مسينار+دیبةیتي ئەكادیمی+چاالكی ڕۆژانە+نمرةى سةرثةشتيار ) بۆ هەریەكەیان ()10نمرە ،
هەروەها ( )50نمرەی كۆتایی ساڵ لەسە.ر ()20نمرە پۆستەری ئەكادیمی)30 (+نمرە دیبەیتی ئەكادیمی

-لەم بابەتەدا دەبێت قوتابیان ئەم كارامةییە ئەكادیمییە بنەڕەتییانە فێرببن

:

◼ ئهرك و مافی قوتابی زانكۆ  ،شيوازي خوێندن به تيكه يشتنه وه  ،هونهری نووسينی تێبينی لهكاتی محازهره ،
رێكخستنی كات  ،كارامهيی قسهكردن و پهيوهنديكردن  ،هونهری پێشكهشكردنی سيمينار ،دروستكردن و
پێشهكهشكردنی پاوهرپۆينت ،چۆنێتی خۆپاراستن له دزی زانستی(كوبي بيست نه كردني زانياري به لكو دارشتنه
وه ي) نووسينی سهرچاوه  ،نووسينی ڕاپۆرتی ئهكاديمی ،ديزاينی پۆستهری ئهكاديمی هونهری بهڵگهسازی و
قايلكردن ،بيركردنهوەی ڕەخنهگرانه ،ديبهيتی ئهكاديمی
رِيَزطرتن لة بؤضونى بةرانبةر لة كاتي مناقةشة وثيَداني كات و ثيَنةبرِينى قسةكان بةمةرجي ثابةندبون بةكاتي دياري كراو بؤ قسة و
بةشداري كردني هةمو ئةنداماني طروثةكة لة مناقةشةو ديبةيت كردن  .وتةكان ضرِو كورت و ثرِ مانا بن ,
دوبارةنةكردنة وة وطةياندنى زانياري تةواو بة طويَطرةكان لة كاتي دياريكراو بؤتان.

مامؤستاى بابةت  /ث .د .على حممود سورداشي

د.ئيدريس نادر  /سةرؤكي بةشي زانستةكانى زةوي و نةوت

