
 كلية العلوم/ قسن علوم االرض التطبيقية

 8102-8102ث التخرج للعام الدراسي  هشاريع بحو

 اضًبء انطهجخ اضى االضزبر اضى انجذش د

1 

 ٔيٕدٚالد رقٛٛى انًخبغر اضزخذاو يؤغراد انزهٕس

كبداح يراقجخ نُٕػٛخ انصذٛخ نجؼط انؼُبصر انُسرح  

 انًٛبِ انجٕفٛخ فٙ ثؼط اجساء يذُٚخ ثغذاد

 أ.و.د.يذًٕد فبظم ػجذ
 ضرٖ ػصبو ػجذهللا .1

 ػهٙ ْبد٘ ثرجص .2

 أ.د.يُٓب يزؼت ادًذ دراضخ  اضجبة  زٚبدح ظبْرح انسالزل فٙ انؼراق 2
 ػبدل َسار جًٛم .1

 ػهٙ يذًذ ػهٙ  .2

3 
دراضخ رضٕثٛخ نزكٍٕٚ ربَجٛرٔ فٙ يُطقخ دٔكبٌ /غًبل 

 انؼراق
 و.د.ٚبضٍٛ صبنخ كرٚى

 آٚخ غبرق ػجذ .1

 ثبرق ػجذهللا يذًذ .2

4 
انخٕاؼ انجٕٛركُٛكٛخ نصخٕر ركٍٕٚ انفزذخ انجٛرٚخ فٙ 

 قعبء انػرقبغ ٔصالدٛزٓب نجؼط االغراض انُٓذضٛخ
 أ.د.يذًذ راغذ ػجٕد

 ضفٛبٌ ػهٙ غهت .1

 ػٓذ يضُٗ غبْر .2

5 
-فٙ يُطقخ زأٚزخ اضخ رضٕثٛخ نززبثؼبد ركٍٕٚ افبَبدر

 دْٕك/غًبل انؼراق
 أ.د.ػجذانطالو يٓذ٘ صبنخ

 صفبء دطٍٛ غبئت   .1

 ػٓذ يضُٗ غبْر  .2

6 
Hydrocarbon  potential of shiranish 

formation in selected area of north Iraq  
 أ.و.د.يذًذ ٔكبع ػجٛم

 ضالو اثراْٛى يذًٕد .1

2.  

7 
نززبثؼبد ركٍٕٚ انفزذخ فٙ كهٙ دراضخ غجبقٛخ رضٕثٛخ 

 غًبل انؼراق –ثٛطر٘/ دْٕك 
 أ.و.د.فبرش َجرش دطٍ

 اثراْٛىػجذانردًٍ خهٛم  .1

2.  

8 
دراضخ يقبرَخ نهزبثغ انطجبقٙ فٙ غٛخ ثٛخٛر ٔغٛخ 

    Rockworkضٕرداظ ثبضزخذاو ثرَبيج 
 أ.و.غبز٘ ػطٛخ زراك

 جراح فٓذ صبنخ .1

 فبغًخ يُٓذ ػجذانردًٍ .2

 و.د.ادًذ يذًذ يذًٕد رذعٛر كجرٚزبد االنًُٕٛو يٍ َفبٚبد االنًُٕٛو 9
 يذًذ دًذ خعٛر  .1

 فراش دطٍٛ ػجٛذ .2

10 
رزبثؼبد انذذ انفبصم ثٍٛ ركُٕٚٙ انجركص ٔافبَب دراضخ 

 فٙ يُطقخ زأٚزخ /غًبل انؼراق
 أ.د.ػجذانطالو يٓذ٘ صبنخ

 يذًذ دطٍٛ خعٛر  .1

2.  

11 
انطذُبد انًجٓرٚخ ٔانًذزٕٖ انذٛبرٙ نزكٍٕٚ خٕريبنخ 

 غًبل انؼراق-فٙ صالس يقبغغ ضطذٛخ / دْٕك
 و.د.يضُٗ َٕٚص يذًذ

 ُْذ يُٓذ ػجذانرزاق .1

 غرقبغفٕاز ػجٛذ  .2

12 

ؼ انُٓذضٛخ نصخٕر انذجر انجٛر٘ يٍ دراضخ انخٕا

يٕاقغ يخزهفخ فٙ ركبٍٔٚ يخزهفخ )ضُجبر، كٕيٛزبٌ، 

 انفزذخ،...انخ(

 د.خبانذ ادًذ ػجذهللاأ.و .
 ػجذهللا فبظم ػجذ .1

 زُٚخ رٚبة جبضى .2

13 
دراضخ ثزرٔغرافٛخ نهذجر انجٛر٘ فٙ ركٍٕٚ غٛراَع/ 

 يُطقخ دْٕك
 نفزّ ضهًبٌ كبظىأ.د.

 كرار غبنت ػٕاد .1

2.   

14 
رذكى انصذٔع انهٛطزٛرٚخ فٙ اركبء انطٛبد انٕاغئخ 

 ٔانؼبنٛخ ظًٍ دساو زاكرٔش 
 .د.ػبٚذ دطٍٛ ٔردو

 ادًذ صبثذ يٓذ٘ .1

 زُٚت رػذ .2

15 
فٙ يُطقخ   KH5/4دنًزخ ركٍٕٚ صخٕر يذٕٛر فٙ ثئر 

 انصذراء انغرثٛخ
 و.د.ػًبر جًبد يذًذ

 غًٛبء ضهًٛبٌ    .1

2.    

16 
غًبل –دراضخ انًؼبدٌ انطُٛٛخ فٙ ركٍٕٚ كٕنٕظ /دٔكبٌ 

 انؼراق
 أ.و.د.ضٕضٍ دًٛذ فٛصم

 دطٍٛ رركٙ يذًٕد   .1

2.   

17 
دراضخ ْٛذرٔكًٛٛبئٛخ نخساَبد انًٛبِ انجٕفٛخ فٙ قعبء 

 انذٔر / يذبفظخ صالح انذٍٚ

 و.اٚٓبة يذًذ ايٍٛ -1

 و. اكزفبء غّ ػجذانردًٍ -2

 راَٛخ ْٛضى ضبيٙ .1

 غبيمفبغًخ ػذَبٌ  .2

18 
دراضخ انخٕاؼ انجٕٛركُٛكٛخ نصخٕر انذجر انجٛر٘ 

 نزكٍٕٚ ثٛالضجٙ / ارثٛم
 أ.ايٛرح اضًبػٛم دطٍٛ

 يصطفٗ ػٕف ػجذانردًٍ .1

2.   

19 
دراضخ جٕٛكًٛٛبئٛخ نجؼط انؼُبصر انُسرح نزكٍٕٚ 

 انفراد فٙ انصذراء انغرثٛخ يٍ انؼراق
 أ.و.د. صفٕك ػبصٙ دطٍٛ

1.   

2.  
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