
(CV) ەسيـــــي كــــباس  
 

ونيذ سهيمان مصطفي واو:   
 واووویطان:بەردەرەش/ دهۆک/ عیراق

+ ٠٥٤٨٩٤٤٠٧٧٤٩٩:ژ.مۆبایم  
waleed.sulaiman@dpu.edu.krd  or waleed.civil@yahoo.com ئیمیم:    

  08 / 12 / 1983 ەروارى نە دایک بوون:ب
--------------------------------------------------------------------------------- 

 پرۆفایهي کەسی:
 ونیذ سهیمان مستەفا خاوەن بڕواواوەى ماستەرو بکانۆریوسە نە بوارى ئەوذازیارى ضارستاوییە, وەکو

سەر بە زاوکۆى کە  رێماموستا واوە دەنێتەوە نە پەیماوگەى تەکىیکي بەردەرەش و ئاکـــــــــــــ
پۆنیتەکىیکي دهۆکه. تواواى چارەسەرکردوي کیطەکاوي بوارى ئەوذازیارى ضارستاوییە بە تایبەت ئەو 

 کێطاوەى کە تایبەته بە خاک و بىاغەکان کە بەر چاون نە باڵەخاوە جیا جیاکان.
--------------------------------------------------------------------------------- 

 :ەکانبرواوام
 

رى ۆج ـــەروارب پسپۆرى
 ڕواوامەب

 ۆزاوكـــــ ۆنیژكــ

ئەوذازیارى 
 ضارستاوي

Mar.2012-

Nov.2013 
 ئەوذازیارى ماستەر

زاوكۆى حەسەن کانیووجو 
/ غازى عەوتاب/ ووالتي 

 تورکیا

ئەوذازیارى 
 ضارستاوي

Sep.2004-

.2008 
 ۆکزاوكؤى ده ئەوذازیارى ەکانۆریۆشب
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 کان:ەالوکراوەب
 

کاتي  واوى نێکۆنەوەکان
 بەالوکردوەوە

 ژ واوى نێکۆنیىەوە

چباالر, زهیر کاراباش, )عهي فرات 
 طفي(ونیذ سهیمان مص

July 2014 
Stabilising a clay using tyre 

buffings and lime. 
1 

ولید سلیمان  چباالر,)علي فرات 

طفى(مص  

April 

2015 

Fall cone tests on clay–sand 

mixtures. 
2 

ولید سلیمان  چباالر,علي فرات )

طفى(مص  

24 Dec. 

2015 

Behaviour of Sand-Clay 

mixtures for road pavement 

subgrade 

3 

ىطفولید سلیمان مص  

 

20 Nov. 

2017 

Effect of various aluminum 

waste gradations on liquid 

limit and undrained shear 

strength behaviour of clay 

soil 

4 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 پاضخاوي کارکردن و بەپرسیارەتییەکان:

ەماو  
 )نە...... بۆ(

 ضوێىي چاالکي رۆل

(July 2008-Feb2009) 
ئەوذازیارى سەرپەرضتیارى 

 پرۆژە
داواوي تۆرى ئاوى خاوێه )کۆمپاویاى 

 رەضیذ (

(Oct.2009-March2010) 
ئەوذازیارى سەرپەرضتیارى 

ەپرۆژ  
دروستکردوي سیستەمي ئاوەرۆ 
 )کۆمپاویاى سروضت هەنمەت(

(June2013-Sep2013) 
ئەوذازیارى سەرپەرضتیارى 

ەپرۆژ  
پۆني  ٨٧قوتابخامەى دروستکردوي 

 )کۆمپاویاى وەورۆز(



 :كارى وەزیفي

 عیراق –هەرێمي کوردستاوي  –بێژ  واوە
وەزارەتي خۆێىذوي باالو توێژیىەوەى زاوستي/ زاوکۆى پۆنیتەکىیکي دهۆک/ بەرپرسي یەکەى دڵىیایي 

 جۆرى.
 

 : بەضذارييەكان و دەست ڕەوگيىي

 زاويارى زماوەواوي: 

 بەضەکاوي زماوەکە قسەى پێذەکات )زماوي ضیریىي دایک(.کوردى: بەوایابي هەموو  -
 ێىذوەوەو گوێگرته.خوئیىگهیسى: باضە نە قسە کردن, وووسیه,  -
 ێىذوەوەو گوێگرته.خوقسە کردن, وووسیه,  عەەبي: زور باضە نە  -

 زاویارى کۆپیوتەرى:

 پاضخاوێکي باضي هەیە نە ئیص پێکردوي سیستەمەکاوي ویىذۆز. -
 هەیە نە ئیص کردن نەسەر بەروامەکاوي وۆرد, ئێکسم, پاوەر پۆوت.پاضخاوێکي باضي  -
 (.٠٤٤٤ئیص کردن بە بەروامەکاوي ئەوذازیارى ضارستاوي وەکو )ئۆتۆکاد و ساب پرۆ  -
 یەتي:ەسيك

 هۆگرى: حەز نە وەرزضي تۆپي پێ دەکات. -
 خاوەوذارییەکان: مۆنەتي نێخوریىي ئۆتۆمومبیم. -
 یەک مىذانە.بارى خێساوي: خێساوذارەو خاوەن  -

 هی تر:
 (ID no. 6964)ەوذاو نە یەکێتي ئەوذازیارى کوردستان ئ -

 

 
 
  

 


