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 بسم اهلل الزمحن الزحيم
 

 جمهورية العراق

الق ادسيةجامعة    
العلوم  كلية    

 

خالد وليد البياتيالسرية الذاتيت للدكتور   

 

 انجٍبرً هبدي خبنذ ونٍذ كزىرذان االضزبر انًطبعذ االضى:.أوال 

 انعهىوعبيعخ انمبدضٍخ/ كهٍخ يؾم انعًم : . صبٍَب

 :  ادانشهبد  .صبنضب  

 عبيعخ ثغذاديٍ  /عهى االرع عهىوثكبنىرٌىش  .1

 رخظض انغٍىنىعٍب انهُذضٍخ - عهىو/عهى االرع  يٍ عبيعخ ثغذاديبعطزٍر   .2

 يٍ عبيعخ ثغذاد  )عٍىركٍُك(هُذضٍخان بٍغٍىنىعانرخظض  -عهىو/عهى االرع دكزىراِ .3

 -انًؤهالد :راثعب .

 .2013-2008نهفزرح يٍ انعهًٍخ واالضزشبرٌخ فً كهٍخ انعهىو  انخذيبديذٌر يكزت  -1

نمبدضللٍخ  كهٍللخ انهُذضللخ فللً انًكزللت االضزشللبري انهُذضللً فللً عبيعللخ اكأضزشللبري انعًللم -2

 .( انىلذ انؾبضر-2005نهفزرح 

 نزؾرٌبدواعذاد انزمبرٌر انُهبئٍخ  انهُذضٍخ نهزرثخ اعراء انفؾىطبد انؾمهٍخ وانًخزجرٌخ -3

 .رثخ نألضص انضؾهخ وانعًٍمخورمٍٍى لبثهٍخ رؾًم انزانعراق نًشبرٌع يزُىعخ داخم  انزرثخ
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 :عهى ضجٍم انًضبل ال انؾظر : وهًاعذاد دراضبد االصر انجٍئً  -4

 دراضخ االصر انجٍئً نًعًم رذوٌر انُفبٌبد فً انذٌىاٍَخ .1

 دراضخ االصر انجٍئً نًغسرح عظرٌخ فً انذٌىاٍَخ .2

 دراضخ االصر انجٍئً الَشبء يعًم انغبز فً ال ثذٌر .3

 ىلع رغًٍع انطكراة وانطٍبراد انًطمطخ فً انذٌىاٍَخدراضخ االصر انجٍئً نً .4

 دراضخ االصر انجٍئً الَشبء يعًم صهظ فً يذٌُخ انشبيٍخ .5

 دراضخ االصر انجٍئً نجُبٌخ عًبدح كهٍخ انسراعخ فً عبيعخ انمبدضٍخ .6

 دراضخ االصر انجٍئً نرئبضخ عبيعخ انمبدضٍخ انًرؽهخ انضبٍَخ .7

 غراع فً عبيعخ انمبدضٍخدراضخ االصر انجٍئً نمبعخ يزعذدح اال .8

 عبيعخ انمبدضٍخ دراضخ االصر انجٍئً نًشبرٌع اَشبئٍخ فً كهٍخ االداة .9

 عبيعخ انمبدضٍخ دراضخ االصر انجٍئً نًشبرٌع اَشبئٍخ فً كهٍخ انزرثٍخ .10

 عبيعخ انمبدضٍخ دراضخ االصر انجٍئً نًشبرٌع اَشبئٍخ فً كهٍخ انزرثٍخ انرٌبضٍخ .11

م وضلطٍخ نهُفبٌلبد فلً يذٌُلخ انذٌىاٍَلخ ربثعلخ نجهذٌلخ دراضخ االصلر انجٍئلً نًؾطلخ َمل .12

 انذٌىاٍَخ

 دراضخ األصر انجٍئً نًىلع أَشبء ؽمم دواعٍ ) فروط نؾى ( ثأضى انطٍذ َغبػ عجٍذ  .13

دراضخ األصر انجٍئً نًىلع أَشبء ؽمم دواعٍ ) فروط نؾى ( ثأضى انطلٍذ غبنلت عهلً  .14

 يؾًذ طبهر

 اعٍ ثأضى انطٍذ عبثر كبظى يؾًذدراضخ األصر انجٍئً نًىلع أَشبء ؽمم دو .15

و ونغبٌلخ  2007نهفزلرح يلٍ عضى يغهص ؽًبٌخ ورؾطٍٍ انجٍئخ فلً يؾبفةلخ انذٌىاٍَلخ -5

 .و2013

 GISو SURFER  رضى انخرائظ انكُزىرٌخ ثبضزخذاو انجرَبيظ انؾبضىثً-6

 . انًُبطت اإلدارٌخ:خبيطب

 

 2001-2000يمرر لطى انغغرافٍخ فً كهٍخ االداة عبيعخ انمبدضٍخ ضُخ  .1

 2005-2004يمرر لطى عهىو انؾٍبح فً كهٍخ انعهىو عبيعخ انمبدضٍخ ضُخ  .2

 2008-2007فً عبيعخ انمبدضٍخ ضُخ واولبٌخ يٍ انزهىس رئٍص وؽذح اثؾبس انجٍئخ  .3

 2013-2008نعهىو نهشؤوٌ االدارٌخ ضُخ يعبوٌ عًٍذ كهٍخ ا .4

 2013 -2008نهفزرح يذٌر يكزت انخذيبد انعهًٍخ واالضزشبرٌخ نكهٍخ انعهىو عبيعخ انمبدضٍخ  .5

 ؽزى انىلذ انؾبضر-2014ضُخ انعهًٍخ وانذراضبد انعهٍب نعهىو نهشؤوٌ يعبوٌ عًٍذ كهٍخ ا. 6

 1974: انذٌىاٍَخ  انًىانٍذ.ضبدضب

 

 

 (انغٍىركٍُكانهُذضٍخ ) بانغٍىنىعٍ:  . انزخظض انذلٍكضبثعب
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 اإلَزبط انعهًً
 

 االطبرٌؼ  أضًبء -1

دراضخ عٍىنىعٍخ هُذضٍخ الضزمرارٌخ انًُؾذراد انظخرٌخ نًُطمخ ضذ انعةٍى  ،رضبنخ يبعطزٍر  -1

 غٍر يُشىرح، كهٍخ انعهىو عبيعخ ثغذاد

 

شُبفٍخ  ورأصٍر عًهٍخ –كرثالء  –دراضخ انخىاص انغٍىركٍُكٍخ نزرثخ يشروع ضكخ ؽذٌذ يطٍت  -2

غطم عهٍهب ، اطروؽخ دكزىراِ كهٍخ انعهىو عبيعخ ثغذاد ان  

 

 2- انجؾىس انًُشىرح

 عًهٍخ انغطم عهى انًعبدٌ انطٍٍُخ فً يُطمخ عُىة وضظ انعراق رأصٍردراضخ -1

ربصٍر انزذرط انؾجٍجً نهريبل فً يمبنع يخزهفخ فً يذٌُخ كرثالء عهى انًمبويخ -2

 االَضغبطٍخ نهخرضبَخ

 انكضجبٌ انريهٍخ فً يُطمخ وضظ انعراقدراضخ -3          

انخرائظ انغٍىركٍُكٍخ نًُطمخ ضذ انعةٍى-4              

عبيعخ انمبدضٍخ َزٍغــخ ضؾت  نزرثـــــخ انزغٍــــراد انؾبطهـــخ فً يعذالد اإلعهـــــبد انفعبنــخ -5       

  انًٍــــــبِ انغىفٍخ
ضطخ طرٌمخ انعُبطر انًؾذدح وثًطبعذح انًعطٍبد دراضخ انزشىهبد نًُبرط يٍ ؽغر انكهص ثىا -6

 انغٍىفٍسٌبئٍخ 

خىاص فٍسٌبئٍخ يزُىعخ ثبضزخذاورمٍٍى اَزفبؿ انزرثخ انطٍٍُخ فً يذٌُخ انذٌىاٍَخ  -7  

 

 انًىاد انذراضٍخ انزً ٌمىو ثزذرٌطهب-3

 انغٍىنىعٍب انهُذضٍخ

 يٍكبٍَك ررثخ 

 انطجٍعٍخ وانزبرٌخٍخ انغٍىنىعٍب 

 جٍئٍخانغٍىنىعٍب ان

 يىرفىنىعً انغٍى

 انغٍىيىرفىنىعً انزطجٍمً

 انخرائظ

 ثٍئخ اراضً لبؽهخ ورظؾر

 انزؾطص انُبئً

 فهطفخ انعهى ويُطك انجؾش انعهًً

 االشراف عهى ثؾىس انزخرط

 



 خالد وليد البياتيالسيرة الذاتية : د. 
---------------------------------------------------------------------------------  

 - 4 - 

 انعهًٍخ وانُذواد  انًؤرًراد -4

 

  1999انعرالٍٍٍ  يؤرًر َمبثخ انغٍىنىعٍٍٍ -1

 2001بدضٍخ نغبيعخ انم شانًؤرًر انعهًً انضبن-2

 2008 انًؤرًر انعهًً االول نكهٍخ انعهىو عبيعخ انمبدضٍخ-3

 2009انُذوح انعهًٍخ انخبيطخ نىؽذح اثؾبس انجٍئخ   -4

 

 شكر ورمذٌر 05:    عذد انزشكراد

 نغُخ 44عذد انهغبٌ        : 

 دورح 16وانعهًٍخ داخم وخبرط انمطر  :   خعذد انذوراد انزذرٌجٍ

 07801514058رلى انًىثبٌم:     

 dr.khaledwaleed@yahoo.comانجرٌذ االنكزروًَ :   

  

mailto:dr.khaledwaleed@yahoo.com

