
  0202-2019بحوث التخرج للعام الدراسي مشارع 
 قسم علوم االرض التطبيقية

 المشرف العنوان اسم الطالب ت

1.  
 هارون رشيد

 نجاح حضير

قة منط دراسة رسوبية وجيوكيميائية للرواسب الفيضية في االلتواء النهري في

 العلم
 د.طاهر محمود

2.  
 حنين ربيع

 سماح باسم
 أ.م.غازي عطية زراك دراسة بتروغرافية ورسوبية لتكوين عقرة الجيري / عقرة

3.  
 حسين علي

 الليث باسل
 أ.اميرة اسماعيل حسين دراسة الخصائص الهندسية لتكوين بالسبي في دهوك

4.  
 علي ادهم

 ايوب عباس
 أ.د.مهنا متعب احمد نظرة شاملة حول الموجات الزلزالية واهميتها وفوائدها وانواعها

 كاظمأ.د.لفته سلمان  دراسة تراكيز المعادن الثقيلة في تكوين كولوش / دهوك احمد غازي  .5

6.  
 ابراهيم عدنان

 عمر عزيز
 د.عايد حسين ورد التحليل التركيبي لطية سبيريز ، شمال العراق

7.  
 ضفيان حامد

 محمد حسين
 د.عبدالسالم مهدي دراسة بتروغرافية وليثولوجية لتكوين الفتحة / دهوك

8.  
 سيف فيصل

 محمد جبار
 أ.م.د.سوسن حميد  دراسة بتروفيزيائية لبعض تكوينات الطباشيري في حقول محافظة ميسان

9.  
 محمد عباس

 نور سامي
 أ.م.د.عمار جماد محمد دراسة رسوبية لتكوين جركس في منطقة دهوك شمال العراق

10.  
 ياسر عامر

 عمر مناف
 أ.د.لفته سلمان كاظم دراسة بتروغرافية للطبقات الرملية تكوين كولوش / منطقة دهوك

11.  
 سيف خضر

 سهاد فيصل
 أ.م.د.فارس نجرس  افانة في كلي بيسري / دهوك دراسة رسوبية وطباقية لتكوين

12.  
 اسماء خيرهللا

 اية احمد
 د.ياسين صالح كريم ة في طية بيخير / دهوكاسة رسوبية وطباقية لتكوين خورمالدر
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13.  
 اسعد عبدالجبار

 بان ابراهيم

وين على البيتومين في تك( Alteration processes ) التحلل دراسة عمليات

 في منطقة دهوك ، شمال العراق كولوش 
 أ.م.د.محمد وكاع

 بكر ياسين  .14
ر دراسة بعض الخواص الهندسية للحجر المارلي من تكوين شرانس طية بيخي

 دهوك
 أ.م.د.خالد احمد عبدهللا

15.  
 نبأ صفاء

 سرور صباح
 أ.م.د.فارس نجرس  دراسة رسوبية لتكوين الفتحة في كلي زاويتة / دهوك

16.  
 براء ثائر

 كاظمعلي 
 د.مثنى يونس محمد دراسة السحنات الدقيقة لتكوين بالبسي في طية بيخير / دهوك

17.  
 سرى خالد

 دالل طاهر
 د.محمد وكاع دراسة اصل البتيومين في تكوين كولوش في منطقة دهوك ، شمال العراق

18.  
 رنده اسعد

 اية مقداد

الح صالعلم / ناحية رئيسي لمعالجة مياه الشرب في الالمشروع  تقييم كفاءة

 الدين
 أ.ايهاب محمد امين

19.  
 لينا عدنان   

 تهاني محمد
 م.مهند عيسى خضر لعلمدراسة بعض الخواص الجيوتكنيكية لترسبات الشرفات النهرية في قضاء ا

20.  
 رانية خالد

 ايمان سونمز

راض الغ تطبيق بعض الموديالت الهيدروكيميائية لتقييم نوعية المياه الجوفية

 واالستخدامات المنزلية / بيجيالزراعة 
 أ.م.د.محمود فاضل

21.  
 محمد خليل

 حارث فيصل
 د.احمد محمد دراسة تباين تراكيز العناصر لمقطع تكوين الفتحة في منطقة الحمرة

22.  
 عبدالرحمن ستار

 وديان سبهان
 أ.أميرة اسماعيل ركس لالغراض االمالئيةتقييم صالحية صخور تكوين ج

 


