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 ( CV السيرة الذاتية)
 فراس فاضل مهدي البياتي االســم

 
 اوال : معلومات عامة

   األنبار/الرمادي .الـعـنــوان:1 
  كلية التربية للعلوم االنسانية ـ العمل : جامعة االنبار 
  :دكتوراه   الدرجة العلمية:            الجغرافية   التخصص   
  :العنوان البريدي 
  :07831200238 نقال 

 يالبريد االكترون  :ed.omar.kamel@uoanbar.edu.iq 
                
 .معلومات شخصية  :2
 عراقيةسية : ـالجن                  بغدادوالدة :ــمكان ال   
 عراقي: جواز سفر      01/6/0661خ الوالدة :  ــتاري   

                                ( 4) عدد األطفال :                                  متزوج   الحالة االجتماعية :
 ثانيا : المؤهالت العلمية :

 الحصول عليهاتاريخ  الــدولة الجامــعة الــدرجة

 1991 العراق األنبار لبكالوريوسا 

 1001 العراق األنبار الماجستير 

 1002 العراق المستنصريه الدكتوراه
 :المناخ واالمراض/دراسه تطبيقيه على محافظة االنبار   عنوان رسالة الماجستير 

 
 

 الخضراء)دراسه الخصائص المناخية المكانيه للمناطق    : هعنوان أطروحة الدكتورا
 على متنزه الزوراء تطبيقيه
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

كلية التربية للعلوم  تدريسي
 2112 اإلنسانية

  مستمر

مسؤول المحطة 
 المناخية

االداب جامعة  كلية
 بغداد

1002 1002  

  2002 2002 الجغرافيةقسم  مقرر قسم
كلية التربية للعلوم  ئيس قسمر 

 اإلنسانية
2012 2012  

 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 مناخ االول/ المرحلة االولى الطقس
 مناخ الثاني/المرحلة الولى المناخ

 مناخ األول/ المرحلة الثانيه مناخ تطبيقي
 خمنا الثاني/المرحله الثانيه اقاليم مناخيه

 

 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
 التخصص             الفصل اسم المادة

 مناخ تطبيقي االول مناخ تطبيقي
 مناخ تطبيقي الثاني الطقس

   
   

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 2
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 دكتوراه 2رسائل ماجستير و  5رف على اش
     

 .تقييم البحوث: 4
 
 . االهتمامات البحثية : 5

 
  

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

 صحراءدراسات ال
/المعوقات والحلول الغربيه
 والتنميه

 جامعة االنبار

1013 
مشارك 
 بحث

مؤتمر الوقف السني/الوسطيه 
 في االسالم

قاعة االحتفاالت في جامع 
 نيدق بابل وفلسط،فن القرى

 حضور 1012

ندوة في تطوير مناهج 
 الدراسات العليا

 كلية االداب جامعة بغداد
 حضور 1002

 حواراتندوة ثقافيه بعنوان 
 شعريه 

 كلية االداب جامعة بغداد
مقرر  1002

 الندوة
ندوة ثقافيه بعنوان نقاشات 

مقارنه لالدب العباسي 
 واالندلسي

 كلية االداب جامعة بغداد

1002 
مقرر 
 الجلسه

ندوة عن ظاهرة االحتباس 
 الحراري 

قاعة الدراسات العليا في كلية 
 ر ضلمحاا 1011 التربية جامعة االنبار

عن كيفية انشاء محطة ندوة 
 رصد مناخ

قاعة الدراسات العليا في كلية 
 محاضر 1013 التربية جامعة االنبار

زة اجهندوة عن كيفية استخدام 
الطقس واجهزة الجيمور 

 للدراسات الحقليه

قاعة الدراسات العليا في كلية 
 محاضر 1013 التربية جامعة االنبار
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 لالنتهاكاتمعرض للبوستر 
 االمريكيه في العراق

قاعة الدراسات العليا في كلية 
 1011 التربية جامعة االنبار

اعداد 
 المعرض

الباحة الوسطية لكلية التربية في  لالجهزة العلميه معرض 
 1011 االنبار

اعداد 
 المعرض

معرض لالجهزه المناخيه 
 والبوسترات العلميه

الباحه الوسطيه لكلية التربيه 
 1013 جامعة االنبار

اعداد 
 المعرض

 ساحة كلية التربيه جامعة االنبار مهرجان يوم الجامعه 
1011 

اعداد 
 المعرض

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

التباين المكاني لالشعاع 
 الشمسي في العراق

 11األستاذ العدد مجلة 
 1001 

التقويم المناخي لبعض 
منتزهات 

رمضان في 14بغداد/الزوراء,
 الكاظميه, حديقة النعمان

 للعلوم مجلة جامعة االنبار
 االنسانية

 1002 

اثر الظروف المناخيه على 
قدرة العاملين في محافظة 

 االنبار

اإلنسانية مجلة جامعة االنبار 
 1002  العدد االول

 -اثر المناخ على التبخر
 النتح في العراق

مجلة الجمعية الجغرافية 
 1001  العراقية 

التوزيع المكاني القاليم الراحة 
الفسيولوجية لإلنسان دراسه 
 تطبيقية على محافظة االنبار

مجلة الجمعيه الجغرافيه 
 1011   21العدد  1العراقيه المجلد

العواصف الترابيه في 
 1009محافظة االنبار لعام 

 دراسه في جغرافية الطقس

الجمعيه الجغرافيه مجلة 
 1010  العراقيه
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اثر المناخ على صحة وراحة 
دراسه تطبيقية على  -االنسان

 الهضبه الغربيه في العراق

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 1011  االنسانيه

اثر المناخ على العمليات 
 الزراعية في العراق

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 االنسانية

 1014 

التقييم المناخي الزراعي 
لمحصول زراعة البطاطا في 

 قضائي راوة والقائم  

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 1012  االنسانية

الظروف المناخية المؤثرة في 
التوزيع الجغرافي للعواصف 
 الترابيه في محافظة االنبار

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 1011  اإلنسانية العدد االول

واثره في الجفاف المناخ 
والتصحر: دراسة تطبيقية 
على الهضبة الغربية في 

 العراق

مجلة الجمعية الجغرافية 
 1011  21عدد  1العراقية مجلد

كفاءة األشجار في تعديل 
المناخ االصغري القريب من 

سطح األرض لمدينة 
 الرمادي: دراسة حاله

مجلة القانون واالدب وعلوم 
 2012  97االنسان المرقم 

التوجهات التخطيطية 
العمرانيه للمعالجة المناخية 

 في مدينة الرمادي

مجلة جامعة االنبار المجلد 
 2012  4الثاني العدد ال

 : الكتب المنشورة  : سابعا
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
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 : عضوية اللجان : ثامنا
 على مستوى القسم الكلية على مستوى على مستوى الجامعة

 1 ولحد االن 1002لجان من  1 
 : الدورات التدريبية التي نفذها :  تاسعا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
   

   
 : الدورات التي شارك فيها: عاشرا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 طرائق تدريس 

 )االختبارات التحصيلية(
 االنبار/ كلية التربيهجامعة 

1011 

مركز طرائق التدريس في الجامعه  طرائق تدريس
 1001 المستنصرية

 1001 الجامعه المستنصرية دورة لغة عربيه

 2002 الجامعه المستنصرية دورة مهارات الحاسوب
 1777 جامعة االنبار دورة الحاسوب
 2012 مركز الحاسوب لجامعة االنبار دورة الحاسوب

 : معلومات اضافية:عشر حادي
 الجوائز والتقدير. 1

 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير

 شهادة تقديرية 
مركز طرائق التدريس في الجامعة 

 المستنصرية
 العراق

2002 

 جائزة تقديرية 
مركز دراسات الصحراء في جامعة 

 االنبار
 العراق

2012 
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 االهتمامات العامة. 2 

 
 المهارات العامة. 2

 
 

 
 

 
 

 أ .د. جمال هاشم الذويب     محمدأمجد رحيم م.د.أ . د.فراس فاضل البياتيسم :اال
 عميد الكلية  رئيس القسم 

 

 متفرقه العراق التربية/ جامعة االنبارعمادة كلية  ستة كتب شكر 

 كتاب شكر 2
 عمادة كلية االداب/ جامعة بغداد

 العراق
2005-
2002 

 2012 العراق رئيس جامعة االنبار كتاب شكر  2

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
  كتابات عامة

  قراءات عامة

  أخرىأنشطة 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 برامج الوورد واالكسل والمراسالت تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية اللغــــات األجنبية

 قراءة الكتب والسباحة الهــوايـــــــــــات


