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 كلية العلىم قاعة املرحىم )جابر محيد عليىي(
 الثالثاء )اجللسة املسائية(  42/11/4242

 
 أ.د. ههٌا هحعب امحد هقرر :                       أ.د. دياري علي امحد رئيس اجللسة :

 

 عٌىاى البحث الىقث
2323-23:3 

 

 

 

 

Interpretation of recession curve and 

hydrochemical characterization of drip water: A 

case study in Shalaii Cave, SE of Sangaw, 

Kurdistan /NE Iraq 
Diary Ali Mohammed amin Al- Manmi, Sozan Burhan 

Ismaeel, Mark Altawee. 

2333-:333 

 

 

تقييين تيير يل ظاوريالل ظاوييايويييخ اظاي األظهاع ظ ال ملييت ظا ولييياع 

اظالا شي اا ميي  GISظا سكليخ باا األظم ًرن ظاو ليهياع ظاورلظيييخ 

 ب أل يي هحايرخ صالح ظاأليي/ ظا لظق

 سعد حردان محيميد الجميلي ، صبار عبدهللا صالح ، اميرة إسماعيل حسيه

:3:3-:333 

 

اوييييزييييياتي ا لبييييخ هي ييييص واه ييييخ ظاويصيييي  / هحايرييييخ  تقيييييين وييييييتكٌيكي

 ًيٌيى/شوااي ظا لظق

 عدي يووس عزيز ، اميرة اسماعيل حسيه ، بشار عزيز محمود

:333-:3:3 

 

 

Evaluation of Red clays of Gercus Formation for 

Embankment Dams in Two Selected Areas / 

Northern Iraq 
Amera I. Hussain , Ibraheem I. Ibraheem 

:3:3-3333 

 

 

ظا االص ظا ٌاصل ظاوييه ليخ  اازظى األ باوخ بااطلق ظالايخ 

 (DEMباالم واد ملت ًويذج ظالاتفاع ظال وي )

 وجم عبدهللا كامل الكراعي ، فؤاد عبدالوهاب دمحم العمري ، صبار عبدهللا صالح 

 

 

 



 جاهعة جكريث -لكلية العلىم  الرابعوالعلوي  الثاًي املؤمتر الدويل 

3: 

 الحطبيقيةقاعة)الدراسات العليا( يف قسن علىم االرض 
 الثالثاء )اجللسة املسائية(  42/11/4242 

 

 أ.م.د. عوار مجاد حمود :هقرر                أ.د. عبدالسالم ههدي صاحل رئيس اجللسة :

 

 عٌىاى البحث الىقث
2323-23:3 

Studies of some sedimentary ores at Sinai , Egypt  
Abdullah Sleman Al-Shame 

2333-:333 

 

 

دراسة السحنات الدقيقة والبيئة الرسوبية لتكويني مودود وجاوان في حقل 
 باي حسن النفطي شمال العراق

 ، لفتة سلمان كاظم ، عبوش حسين الحديدي  علي عمر عبد حمود الديري 
:3:3-:333 

 

 

 

 

التغيررررات العموديرررة والجانبيرررة لمعمميرررات التحويريرررة لتكوينرررات ال  ررري  
سررانتونيانف فرري  -تتابعررات دور) وتورونيرران والتنومررة والسررعدي  ررمن 

 محافظة  الح الدين حقمي بمد وتكريت/
  عمر محمود عمر ، عبد السالم مهدي صالح ، فارس نجرس حسن

:323-:3:3 

 

 

 

Planktonic Foraminiferal Biostratigraphy of  

Serikagni Formation (Early Miocene) Qasab Well 

No.13, Qasab Area, North  Iraq 
Abdullah Sultan Shihab Al-Hadiedi, Alaa Mahmood Sead 
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 كلية العلىمقاعة املرحىم )جابر محيد عليىي( 
 االربعاء )اجللسة الصباحية(  42/11/4242     

 
 أ.م.د. حموىد فاضل عبدهقرر:                     أ.م.د. خالد امحد عبداهلل :رئيس اجللسة 

 

 عٌىاى البحث الىقث
0333 – 03:3 

 

 

 ررالح محافظررة م ررفا ال ررمود بيجرري / وبيئيررة لموقرر  هندسررية 
 الدين/العراق

 غالب تركي عبد البشر ، خالد احمد عبدهللا ، محمود فاضل عبد
0333 – 0323 

 

 

 

 ررالحية  رر ور تكرروين الفرررات الجيررري  لسررار م ررفا لتكريررر 
 غر  العراق /ق اء حديثة النفط في

 امجد خضير ، دمحم راشد عبود ، ميسر دمحم جمعةرفل 
03:3 – 0333 

 

 

Organic Geochemistry of Tanjero Formation at 

Dokan and Shaqlawa, Northern Iraq: 

implications for oxic depositional environment 
Mohamed W.Alkhafaji, Salam I. Al-Jubouri 

:3333 – :33:3 

 

 

تقيرررررريم ال  ررررررائت النندسررررررية لتكرررررروين البيالسرررررربي فرررررري طيررررررة 
 بي يرالمحدبة / منطقة دهوك لبعض االست دامات النندسية
 أميرة اسماعيل حسين ، حسين علي حمدي ، الليث باسل حجوكي 
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 قاعة )الدراسات العليا( يف قسن علىم االرض الحطبيقية
 االربعاء )اجللسة الصباحية(  52/11/5252

 

 أ.م.د. حمود وكاع عجيل هقرر:أ.م.د. سىسي محيد فيصل          اجللسة:رئيس 
 

 عٌىاى البحث الىقث
0333 – 03:3 

 

 

 

المن ة الكاربوناتية المعقد) لتكروين النارثرة و الكامبراني المترا رف فري 
 وسط العراق –حقل بمد النفطي 

 بيشوار خورشيد دمحم ، سوسن حميد فيصل ، فارس نجرس حسن 

0333 – 0323 

 

 

دراسة استقرارية المنحدرات ال  رية لطية بي ير المحدبة عما جانبي 
 الطريق الرابط بين دهوك و سرسنك / شمال العراق

 دمحم راشد عبود ، غازي عطية زراك، عادل قاسم كريم 

03:3 – 0333 

 

 

السرفما والشرعيبةف فري ابرار  دراسة رسروبية وسرحنية لتكروين القمجوقرة
 م تار) من حقل  ر وك/شمال العراق

 دمحم احمد خلف ، لفتة سلمان كاظم ، ياسين صالح كريم
 

 قاعة املرحىم )جابر محيد عليىي(  كلية العلىم
 االربعاء )اجللسة الصباحية(  42/11/4242

 

 أ.م. غازي عطية زراك هقرر:                            أ.د.لفحه سلواى كاظن    رئيس اجللسة :
 

 عٌىاى البحث الىقث

:3323 -::333 
 

Updated stratigraphy, tectonics and boundary 

conditions of the Mawat and Bulfat Ophiolite 

Complexes, Kurdistan Region, NE-Iraq 
Kamal Haji Karim , Imad  Mahmmud  Ghafur 

 االفيواليت/ شمال العراق/ وجنات نظر حديثةمعقد  3333: – 333::
 


