


هؤلَي مناقةشة كؤتاي  تاقيكردنةوةى خشتةي      ( Academic Skills )         قؤناغي   يةكةم سيمينارةكا ني  

ى ليذنة    كات و بةروار ناونيشاني راثؤرت ناوي قوتابياني طروث
  تاوتوىَ

  غالب  حممد شيَخ موس-   1
  علي عبداهلل مقصودطه-2
         عبدالعزيزخلف عبداللة طالب-3
   ئةذي معروف عزيز عبدالرمحن -4
 ثيَشةوا حممد محد أمني معروف-5

 دؤسيت زانا سعيد أمحد -6

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

 د.ئاوارة ابراهيم   سةرثةرشتيار /  

 م.ى ريَبةرحتسني                  

 شةمة  5   
  12 - 5- 2022  
 10:00 -10:30  

   هؤلَي مناقةشة

   
جنم  نظمية . د   

 الدين
     طلعتم.ي عبداللة  

   م.ي  حممد علي   
 
   

 حممد  شيَخ صديقيوسف -1
   سعدي يونس عصامرويدة -2
  زوبيدة زكريا علي حممد-3
  نبأ مازن يونس حممد– 4
  دت جبار أمنيعبداللة جو-5 
 دياري فارس عزالدين حممد       -6

  

  Models of urban costruction form :   

horyzontaly or verticaly   it’s distribution  and 

factors that play a role in urban master plan 

   م.ى سريان باقى    سةرثةرشتيار /  م.عبدالوهاب نوشاد     
 

 شةمة 5   

  12 - 5- 2022     

11:0010:30 

        مناقةشةهؤلَي 
 

 د.فرج حبيب 

 صرد.رِيَبوار نا

      م.سروة قادر

 دنيا خسرو فاخر حسن - 1

 سارا سامان رِشيد نادر -2

  صديق محو رمضانشيالن -3 -1

 مصطفىسريوان خورشيد  فاطمة-4 -2

 صابر زانيار رمحان حممد   -5 -3

 مةرزةوان يوسف عبداللة أبراهيم  -6 
 

  Volcanic activity and it’s  distribution in the world  

(advantage and disadvantage of volcanism) 

      م.ي  كيوان كريم خان    د. حممد جميد   /  سةرثةرشتيار

 

 شةمة 5 
  12 - 5- 2022  

11:30 -11:00 

 هؤلَي مناقةشة

 

   د.نهاد جميد 

 د. دلَشاد عمر علي 

 ليلم ى هشام خ

 رافع عزيز ادم أمحد-1 
 سةركةوت على حسن أدؤ-2

       روهيف مانع زيدان حممد-3

 مريم غازي نورى رسول -4
 هيَدي  أسعد  مال رسول -5
 أديبة علي عنرب رشؤ-6

  

   Employment of water demand in Erbil city  
 ( Comparison  between surface water and ground 
water) 

د. ئاواز كريم      د.رِيَبوار ناصر   /رثةرشتيارسة                 
                      

  

 شةمة  5    
  12 - 5- 2022  

  12:00-11:30 
   هؤلَي مناقةشة

       د.مريوان أكرم

 حسيَنمسعود  د .
  شظان مجيل .ى م.
  

     
 عيسا دالور عيسى حسني -1
 عدنان قادر بوزؤ   قحطان-2
 مر عدنان  قادر  بوزؤ  ع -3 
 أمحد عبداللة  عبدالباسطعلي -4 
  مصطفي زاطرؤس خورشيد حسن-5 

   أمساعيل حممد أمحد عبداللة   -6  

    Comparison  between participation of    

Folding and Faulting in   land form of earth’s  

surface. 

حممد قادر م.ي رِيَباز    جنماالدين . نظميةد                      
                                                                                      

 

 شةمة 5   
  12 - 5- 2022     

  12:30-12 :00 
 هؤلَي مناقةشة

  عبداللة عامر د.  ث
 د.حسن غازي  
 سؤران عرب م.ي   

    
      



 

 8تاقيطةي  /يةكةم    قؤناغي    ( Academic Skills  (   سيمينارةكاني بابةتي    يكؤتايتاقيكردنةوةى خشتةي 

  ى تاوتوىَليذنة    كات و بةروار ناونيشاني راثؤرت ناوي قوتابياني طروث
    
 أمحد فارس أبراهيم  أمحد              -  

 رشيد  يعقوب رشيد  هرزاني  -2

 شفيق  مغديد أمحد نيب -3 

 حممد سعيد   رمضاند أمح  -4 

 عبداللة حممد خاناودة حسني  -5

 6- 

  
  Origin of earthquake and its distribution 
   ( advantage and disadvantage of it)     

 م . ي    سوسن نهاد    .حربى أنورد/ سةرثةرشتيار    

 شةمة  5  
    12- 5- 2022   

10:00 -10:30   
  8تاقيطةي     

     د. حممد جميد    
 د . وليد سليَمان   
   م ي .باران حسن   
  

 بغةص نرميان قاسم  كؤظان -1 

 زانيار رمحن حممد صابر    -2 

 أمري أبو زيد كريم  طفيمص-3 

   الطيفحممد عبدالكريم عبد  -4 
 ظني سريوان أمساعيل حسن-5 
 علي حممد عبدالرمحن -6
 رِؤزان سردار سعيد حسن-7
   ين رشيد عمر أمحدشةو  -8
 

 
Advantage and disadvantage of civilian 

emigration to  Kurdistan Region under 

the effect of Daesh war   

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

 شةمة  5           
  12 - 5- 2022  

10:30-11:00   

 8تاقيطةي    
 

     
  فرهاد أمحد ث.ي د

 د.سريوان أمساعيل 
 مزوري م.ي ريَبةر

 
 
  

   

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

 

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

  Comparision between absoulute and 

relative age determination in geological 

dating (determination of age of rock and 

strata) 

د. نهاد    د . وليد  سليمان  ث .ي   /سةرثةرشتيار  

_________________________________     
Geology of petroleum : ( advantage and 

disadvantage of Exploration and exportation 

of petroleum in Iraqi Kurdistan region)   
م.ى مهدى        سةرثةرشتيار/  د.رِشدي صمد   

 شةمة  5   
  12 - 5- 2022  

11:30 -11:00 

 8تاقيطةي    

___________              

 شةمة  5
  12 - 5- 2022  

   12:00-11:3 

 8تاقيطةي    

 

 د.علي سورداشي ث

   د.  دانا نوري  

 م. ي  سازان مغديد

 __________________  

        شاهني جواد  .د

  د  .وريا جبار  

      كريم خانم.ي  كيوان  

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

Comparison between importance of  

three kind of rocks (Igneous , 

Metamorphic and sedimentary )    
م.ي كوردستان     دانا نوري   د.   ر/سةرثةرشتيا

  سامان 

 

 شةمة  5     
  12 - 5- 2021       

   12:30-12:0 
 8تاقيطةي       

 عقراوي دث.ي د أمح  
 ث.ي د حممد فخري  

 م.ي أظني محيد  
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