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PERSONAL INFORMATION

البدير – القادسية - Al Budair , Al Qadisiyah , Iraq
بولندا – مدينة شججين - ul szwoleżerów 18, Szczecin, Poland, 71-62
Telephone : +9647801300242

mobile number : + 48884950999

Email: aiydalbdri@yahoo.com
Skype : ayad.a.wali
تاريخ الميالد | 1982 /11 / 6 :القومية :عراقي -عربي | الديانة :مسلم
Date of Birth: 6/11/1979 | National: Iraqi - Arabic | Religion Muslim

العنوان الوظيفي -اللقب -التخصص:
 1/6/2006تاريخ التعيين | مدرس محاضر في جامعة القادسية – كلية اآلداب – قسم الجغرافية
طالب دكتوراه في جامعة شججين – بولندا
النفط و التنمية االقتصادية

الشهادات :
تسلسل الطالب
1

التقييم
جيد

الجامعة – المعهد
إعدادية دجلة للبنين للبنين

السنة
1998

الشهادة
شهادة االعدادية

1

1

جيد جدا

جامعة القادسية -اآلداب

2002

بكلوريوس جغرافية

2

1

جيد جدا عالي

جامعة القادسية -اآلداب

2005

ماجستير جغرافية " جيوبولوتكس "

3

المهارات Skills::
العمل على أنظمة تشغيل )(Windows, Linux and Macintosh)- Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, OneNote, PowerPoint, Access
تنصيب و إزالة البرامجتصميم شبكات االتصال و الواي فايتصميم و إدارة الحكومة االلكترونية و برامج الحماية -استخدام برنامج

ArcGIS

اللغات Languages :
) - Arabic (Nativeاللغة العربية اللغة األم
) - English (Fluentاالنجليزية بطالقة
) - Polish (Intermediateالبولندية متوسط
) - French (Beginnerالفرنسية مبتدئ
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: Experience: الخبرات

الشهادة

السنة

جهة اإلصدار

1

طرائق التدريس

2003

UNESCO اليونسكو

2

Internet and computer tools IC3

2010

3

English language

2002

University of Babylon

4

English language intermediate B2

2010

Languages institute of Szczecin
university

Microsoft ميكروسوفت

معهد اللغات في جامعة شججين
5

English language اللغة االنجليزية

2013

British school المدرسة البريطانية

6

Esri course learning ArcGIS Desktop (ArcGIS 10.0)

2014

Esri New York.US – ايزري
الواليات المتحدة األمريكية

7

English certificate B2

2015

The international English
school – Speak up

8

English certificate CI

2016

British school

1- الكتب:
العنوان

السنة

1 Reconstruction of the new Iraqi
state and the (Federal)
إعادة بناء الدولة العراقية الجديدة والفدرالية

1ed

الحالة

الناشر

المؤلف

Published Own self

1ط

النفقة الخاصة

2009
2

Ethnographic structure of Iraqi
people and its impact in
stability of security and
economic situation
التركيب اإلثنوغرافي للشعب العراقي وأثره
في استقرار الوضع األمني واالقتصادي

2010

Prof. Reda Al Shammari
and Ayad Ayid wali
 رضا الشمري و اياد عايد والي.د.ا

Under

Ayad Ayid wali

writing

-

 اياد عايد والي.م

تحت الكتابة

Researches البحوث
عنوان البحث

السنة

الحالة

الناشر

1

A Strategic Iran's role of Arabian Gulf
region geopolitical study
– الدور االستراتيجي اليران في منطقة الخليج العربي
دراسة جيوبولتيكية

2008

Published
منشور

University of
Al-Qadisiyah
جامعة القادسية

2

The possibility of applying federation
system in Iraq a geographical study-Joint
article with Prof. Dr. Reda Al shamari
إمكانية تطبيق النظام الفيدرالي في العراق دراسة جغرافية
مشترك مع االستاذ الدكتور رضا الشمري

2009

Published
– منشور
مشترك

University of
Al-Qadisiyah
جامعة القادسية
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 العدد/ اسم المجلة
Al-Qadisiyah journal for
humanitarian sciences / Vo.11 ,
No.3
– مجلة العلوم اإلنسانية – جامعة القادسية
3  العدد.11 المجلد
Journal of Al-qadisiya in arts
and educational science , No.
35.
،مجلة القادسية في االداب والعلوم التربوية
35 العدد.
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Development of sustainable energy to
wind movement in the Middle Euphrates
region study in energy geography
تنمية الطاقة المستدامة لحركة الرياح في منطقة الدراسة
الفرات األوسط في الجغرافيا الطاقة
The role of local governments and the
central government of Iraq in treatment
the problems of youth
دور الحكومات المحلية والحكومة المركزية العراقية في
معالجة مشاكل الشباب
Darfur problem ' causes and
consequences ' study in the geopolitical
مشكلة دارفور "أسباب ونتائج" دراسة في الجغرافيا
السياسية

2009

Published
منشور

Communicatio
n Center

2009

Not
publication
غير منشور

ــــــــ

2009

Published
منشور

University of
Al-Qadisiyah
جامعة القادسية

Structure ethnographic study to Iraqi
population and its impact in stability of
security and economic situation

2010

Published
منشور

University of
Al-Qadisiyah
جامعة القادسية

University of
Al-Qadisiyah
جامعة القادسية

Journal of Al-qadisiya in arts
and educational science ,
Volume: 9 Issue: 2
، مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية
35 العدد

التركيب اإلثنوغرافي للشعب العراقي وأثره في
استقرار الوضع األمني واالقتصادي

Al-Qadisiyah journal for
humanitarian sciences / Vo 13 ,
No.1
،13  المجلد/ مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية
1 العدد
ـــــــ

Al-Qadisiyah journal for
humanitarian sciences / Vo.11 ,
No.3
11 مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية المجلد
3 العدد
Al-Qadisiyah journal for
humanitarian sciences / Vo 13 ,
No.1
13 مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية المجلد
1 العدد

7

Towards sustainable urban expansion
the city of Diwaniya, 2008 – 2035
– 2008 ،نحو التوسع الحضري المستدام مدينة الديوانية
 رافد المعموري. – مشترك مع د2035

2010

Published
منشور

8

Effect of water policy to geographical
neighbors of Iraq water security geopolitical study
تأثير السياسات المائية لدول الجوار الجغرافي على األمن
 دراسة في الجغرافية السياسية- المائي للعراق

2011

Accepted
for
publication
مقبول للنشر

special Book
concerning of
conference
عدد خاص بالموتمر

GIWEH -ICWRE
international conference
on water resources and
environmental
management

9

The Role of geography in the Analysis of
Industrial Development Strategies within
the Spatial Space of the Region
دور الجغرافيا في تحليل استراتيجيات التنمية الصناعية في
الحيز المكاني للمنطقة
Geographical history of exploration and
drilling for oil in Iraq
التاريخ الجغرافي لالستكشاف والتنقيب عن النفط في
العراق

2014

Published
منشور

Bulletin of
Geography
Socio-economic
Series -Poland

Bulletin of Geography
issue of BGSS
No. 2 – Warsaw

2014

Published
منشور

Journal of Remote Sensing and
GIS, Vol. 1, Issue 2,
2013,ISSN:2052-5583

Importance of Iraq's oil reserves 19702013. Study in Economic Geography
 دراسة.2013-1970 أهمية احتياطيات العراق النفطية
في الجغرافيا االقتصادية
Geographical distribution of oil fields in
Iraq ,
التوزيع الجغرافي لحقول النفط العراقي
Management of Iraqi Oil revenue and its
impact on future of Economic
Development
إدارة عائدات النفط العراقية وتأثيرها على مستقبل
التنمية االقتصادية

2014

Accepted
for
publication

ARCGIS
Manchester,
Uk.
مانشستر – المملكة
المتحدة
special Book
concerning of
conference

2014

Under
writing
تحت الكتابة
Published

10

11

12

13

2014

منشور

-

EAMS
Szczecin –
Poland
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شججين – بولندا

-

International Conference on
Economic, Accounting,
Management and Social
Science
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Conferences : المؤتمرات

عنوان المؤتمر
The sixth scientific conference
For human Sciences
المؤتمر العلمي السادس للعلوم اإلنساني

البلد
Iraq
العراق

السنة
2008

نوع المشاركة
Research
بحث

2

The first development conference in
Iraq
مؤتمر التنمية األول في العراق

Iraq
العراق

2008

Research
بحث

3

General conference of
Youth
المؤتمر العام للشباب

Iraq
العراق

2009

Research
بحث

4

International Conference to
federalism in Iraq

Iraq
العراق

2009

Research
بحث

5

International Conference to support Iraq
the new Iraqi government
العراق
المؤتمر الدولي لدعم الحكومة العراقية الجديدة
GIWEH -ICWRE international
Morocco
conference on water resources and
المغرب
environmental management
GIWEH -ICWRE المؤتمر الدولي للموارد
المائية واإلدارة البيئية
International Geosciences and
Turkey
geomatics conference
تركيا
المؤتمر الدولي لعلوم االرض و الجيوماتكس

2010

Research
بحث

2011

Research
بحث

2013

Research
بحث

2013

Research
بحث

1

6

7

8

International PhD student
conference at university of Szczecin
المؤتمر الدولي طالب دكتوراه في جامعة
شتشيتسين

Szczecin
- Poland
– شججين
بولندا

9

International PhD student
conference at university of Szczecin
المؤتمر الدولي طالب دكتوراه في جامعة
شتشيتسين
International Conference on
Economic, Accounting,
Management and Social Science

Szczecin
- Poland
– شججين
بولندا

The Association of American
Geographers (AAG)- Chicago

USAChicago
ا – شيكاغو

10

11

Szczecin
- Poland
– شججين
بولندا

2014

Research
بحث

2014

Research
بحث

2015

Research
بحث

عنوان البحث
A Strategic Iran's role in the Arabian
Gulf region geopolitical study
– الدور االستراتيجي اليران في منطقة الخليج العربي
دراسة جيوبولتيكية
Development of sustainable energy to
Wind movement in the Middle
Euphrates region study in energy
geography
تطوير الطاقة المستدامة للرياح الحركة في منطقة
الدراسة الفرات األوسط في الجغرافيا الطاقة
Role of local governments and the
central government of Iraq in
treatment the problems of youth
دور الحكومات المحلية والحكومة المركزية العراقية في
معالجة مشاكل الشباب
The possibility of applying federation
system in Iraq a geographical study
إمكانيات تطبيق النظام الفيدرالي
Rebuilding the new Iraq state and the
federal system study in the geopolitical
إعادة بناء الدولة العراقية و الفيدرالية
Effect of water policy to geographical
neighbours of Iraq water security geopolitical study
تأثير السياسات المائية لدول الجوار الجغرافي على
 دراسة في الجغرافية السياسية- األمن المائي للعراق
Geographical history of exploration
and drilling for oil in Iraq
التاريخ الجغرافي لالستكشاف والتنقيب عن النفط في
العراق
The importance of Iraq's oil reserves
1970-2013.
Study
in
economic
geography
 دراسة.2013-1970 أهمية احتياطيات العراق النفطية
في الجغرافيا االقتصادية
Importance of Iraq's oil reserves 19702013. Study in Economic Geography
 دراسة.2013-1970 أهمية احتياطيات العراق النفطية
في الجغرافيا االقتصادية
Management of Iraqi Oil revenue and
its impact on future of Economic
Development
إدارة عائدات النفط العراقية وتأثيرها على مستقبل
التنمية االقتصادية
Geographical distribution of oil fields in
Iraq,
التوزيع الجغرافي لحقول النفط العراق
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:  البحوث المنشورة من اطروحة الدكتوراه باللغة االنكليزية1.

WALI, Ayad Ayid, The importance of Iraq's oil reserves 1970-2013. Study in Economic
Geography, Międzynarodową Konferencję Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego
MKDUS 2013, Poland.

2.

WALI, Ayad Ayid, Geographical history of exploration and drilling for oil in Iraq, Journal of
Remote Sensing and GIS, Vol. 1, Issue 2, 2013, ISSN: 2052-5583, Manchester, UK, PP. 60-75.
http://arsgiso.org/publications/2013_1_2_Wali_Geogr.pdf

3.

WALI, Ayad Ayid, Growing of oil producing in Iraq and futurs scenarios of oil revenue
management, Międzynarodową Konferencję Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego
MKDUS 2014, Poland.

4.

WALI, Ayad Ayid, Management of Iraqi Oil revenue and its impact on future of Economic
Development, International Conference ICOAC 2014 11th to 12th, December in Poland
(Szczecin – Berlin), Poland.

5.

WALI, Ayad Ayid, The role of geography in the analysis of industrial development strategies
within the spatial organisation of a region, Bulletin of Geography. Socio–economic Series No. 24
(2014): 231–244.Toruń, Poland.
http://www.bulletinofgeography.umk.pl/24_2014/Ayad.pdf

6. WALI, Ayad Ayid, Geographical Distribution of Oil Fields in Iraq and the Typical Method which
Can Use in Management of Oil Revenues Future, The American Association of Geographers
(AAG) - 2015 Annual Meeting, Chicago, Illinois, USA.
http://www.aag.org/cs/annualmeeting/program
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