
 :  أحمد زغٌر جابر الجبوري  االسم -

  8691:   التولد -

 :  عربٌة  القومية -

 : مسلم  الديانة -

 (4/ عدد االوالد ): متزوج  الحالة االجتماعية -

 : عربٌة  اللغة االم -

 : انكلٌزٌة ) كتابة وقراءة( اللغات التي يجيدها -

 : الشهادات -

 8661/كلٌة العلوم/جامعة بغداد بكالورٌوس علوم فٌزٌاء 

 2112/ كلٌة الهندسة/ الجامعة المستنصرٌة كالورٌوس هندسة مدنٌة ب 

  2112/ كلٌة الهندسة / الجامعة المستنصرٌة ماجستٌر هندسة مدنٌة /ادارة مشارٌع 

 2182/ كلٌة الهندسة / جامعة بغداد دكتوراه هندسة مدنٌة/ ادارة مشارٌع 

 : والمهام المناصب -

  2112تدرٌسً فً كلٌة الهندسة منذ عام- 

  (9/2/2181 -8/88/2119رئٌس شعبة ضمان الجودة فً كلٌة الهندسة من ) 

 (  8/88/2188 -7/2/2181 )رئٌس شعبة ضمان الجودة فً رئاسة الجامعة من 

 البحوث والمؤتمرات : -

  (2181- 2116-2116-2111)  4عدد/مشاركة ببحوث  فً مإتمرات علمٌة 

 /(2182-2182-2188-2181-2116-2111) 2مشاركة بمإتمرات علمٌة عدد 

  مشاركة ببحوث فً ندوات علمٌة: 

 والمشاكل التً ترافق تنفٌذها.ـ انواع االسس وطرق التنفٌذ 

 ـ مشاكل احالة العقود االنشائٌة .

 ٌات االنشائٌة .متسعٌر الكاسالٌب ـ 

 ـ استخدام هندسة القٌمة فً اختٌار المشارٌع واحالتها .

 استدامة الموارد المائٌة فً العراق.دور االدارة الفاعلة للمٌاه فً  -

 استخدام تقنٌة استخراج المعرفة من التنقٌب فً البٌانات. -

 استخدام طرٌقة تحلٌل العوامل الداخلٌة والخارجٌة فً تقٌٌم ادارة المٌاه. -

 استخدام المضافات فً تحسٌن اداء الترب االنتفاخٌة. -

 مواد االنشائٌة السٌطرة على الكلف من خالل السٌطرة على ال -

  

  محاضر فً  دورات التعلٌم المستمر 

 فً تنفٌذ المشارٌع   Ms.projectـ  استعمال برنامج   

 الترب الطٌنٌة االنتفاخٌة المشاكل والحلول .  ـ  

 ـ مشاكل تنفٌذ األبنٌة الحلول والمعالجات   

 ـ سالمة المنشآت والعاملٌن فً مشارٌع البنى التحتٌة.  

 فً اعمال تسقٌط االبنٌة ورفع العوارض. (Total Stationاستعمال جهاز الوحدة المتكاملة ) -

 اسالٌب النمذجة لفحوصات المواد االنشائٌة -

-  

 الخبرات  -
  مهندس منفذ فً الطرٌق السرٌع 
  مهندس منفذ فً نهر المصب العام 
 مهندس منفذ فً اعمال عدد من الطرق الرٌفٌة 
 ع ماء الزبٌدٌة مدٌر تنفٌذ فً مشرو 
  عضو فً المكتب االستشاري / جامعة القادسٌة 
  المشاركة فً فرق العمل المكلفة بؤعداد التصامٌم لمشروع مجاري الناصرٌة 
 المشاركة فً فرق العمل المكلفة بؤعداد التصامٌم لمشروع مجاري المثنى 
  الساس لمدٌنة غماس()التصمٌم االمشاركة فً فرق العمل المكلفة بؤعداد التصامٌم لمشروع  
 )مدٌر مشروع )اعداد دراسة وتصامٌم طرٌق الرحاب الرابط لناحٌة بصٌة 



 )ًمدٌر مشروع )اعداد دراسة وتصامٌم لتطوٌر جسر السماوة الكونكرٌت  
  ،مدٌر مشروع )اعداد دراسة وتصامٌم شبكات مجاري وامطار ومحطات رفع ووحدات معالجة لنواحً فً محافظة واسط"شٌخ سعد

 بٌدٌة، حفرٌة "(ز
 ناصرٌة-مدٌر المختبر الحقلً لمشروع الممر الثانً لطرٌق سماوة 

 العمل على البرامج واالنظمة الحاسوبٌة االتٌة: : المهارات -

  وندوزنظام التشغٌل 

 وندوز اوفٌسبرامجٌات ال 

 وتوكاد برنامج اال 

 لغة البرمجة ب v.Basic 

  برنامجMs.project  

 البرامج العاملة علٌهاونترنٌت استخدام شبكة اال 

 : الدورات التدريبية  -

  العالً والبحث العلمًدورة تدرٌبٌة فً ضمان الجودة فً دٌوان وزارة التعلٌم 

 ندوة حول اجراءات الفحص والمعاٌرة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتفتٌش والسٌطرة النوعٌة 

  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.ورشة عمل حول عمل التدقٌق الداخلً لمدققً الجودة فً دٌوان 

 كتب الشكر والتقدير  -
  (8وتقدٌر من معالً وزٌر التعلٌم العالً عدد)كتب شكر 

  (9عدد )القادسٌة جامعة السٌد رئٌس من كتب شكر وتقدٌر 

 (81كتب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة الهندسة عدد) 

 


