
 نموذج السيرة الذاتية المطلوب

 

 

 باللغة العربية البيانات الشخصية

 عامر غني جهاد الخزاعي  االسم الثالثي واللقب:

 محافظة الديوانية  – 1977 تاريخ التولد , ومسقط الرأس :

 ام الخيل الثانية قرب مدرسة الذرى  –الديوانية عنوان السكن الكامل : 

 amer.ghani@qu.edu.iq البريد االلكتروني :            08721587007      الموبايل  :رقم 

 

 التعليم / المؤهالت العلمية 

 الشهادات الحاصل عليها
 

 تأريخ الحصول عليها الكلية والجامعة المانحة التخصص

 2000 الجامعة التكنولوجية  بناء وانشاءات  -مدني  لوريوس هندسة ابك

 2001 الجامعة التكنولوجية  تكنولوجيا الركائز  دبلوم عالي 

 2018 جامعة بغداد تربة واسس  ماجستير هندسة 

 

 معلومات وظيفية 

عدد سنوات الخدمة في الوزارات  تاريخ المباشرة في الوظيفة الحالية تأريخ اول تعيين كمالك دائم
 األخرى ان وجدت

1/7/2002 1/7/2002 19 

 

 جهة االنتساب 

 الهندسةالكلية: القادسيةالجامعة :

 15/12/2019 تأريخ االنتساب: هندسة الطرق والنقل:القسم

 

 المناصب 

 تاريخ الحصول عليه المناصب ان وجدت او العناوين الوظيفية الحاصل عليها

 15/12/2019 استاذ مشارك 

 

 األلقاب العلمية 

 تاريخ الحصول عليها األلقاب العلمية الحاصل عليها

 15/12/2019 مدرس مساعد

  

  

  

 

 

 

 

صورة 

 الشخصية 



 

 استخدام برامج الحاسوب

 نسبة اجادة استخدامه % اسم البرنامج

Microsoft word 95 

Microsoft powerpoint 95 

Atocad 75 

 

 

 اللغات 

 % نسبة اجادة اللغة اسم اللغة ت

 80 االنكليزية 1

2   

 

 

 المواد التي أقوم بتدريسها 

عدد  اسم المادة للستس
الساعات 
 اسبوعيا

 القسم المرحلة

 هندسة الطرق والنقل  3 4 جيوماتكس  1

 هندسة الطرق والنقل 2 4 مساحة  2

     

 

 البحوث المنشورة 

 رابط البحث التاريخ العدد المجلد اسم المجلة

Key engineering 
materials 

857 10.4028 7/8/2020 https://doi.org/10.4028/www.scientific
.net/KEM.857.383 

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Personal data in English 

First name :         amer                       surname: AL-khuzaie 

Place & Date of birth:       AL Diwaniyah            

Full address: :      AL Diwaniyah            

Mobile Number:          07821587007                      Email: amer.ghani@qu.edu.iq 

 

Education / Educational qualifications 

Date  College and Donor University Specialization Degrees 

2000 Technology university  Civil engineering  B.Sc 

2018 Baghdad university  Soil and foundation  M.Sc 

   PH.D. 

 

Employment history 

Number of years of service 
in other ministries, if any 

From – till  Date of first appointment 
as permanent employee 

19 1/7/2002 1/7/2002 

 

Affiliation 

College:Engineering University : University of Al-Qadisiyah 

Date of Affiliation: 15/12/2019 Department: Roads and Transport  
 

 

Positions 

Positions From – till 

Associate professor  15/12/2019 
 

Scientific titles 

Scientific titles  Date  

Assistant Lecturer 15/12/2019 

Lecturer  

  

  
 

 

Acknolwedgmats and Committees : 

Interesting areas 

sequence Subject Name Number of 
hours per 

week 

Stage Section 



1 Geomatics  4 3 Department: Roads and 

Transport 
2 Survey  4 2 Department: Roads and 

Transport 
     

 

 

Use of computer programs 

Program name Usage rate% 

Microsoft word 95 

Microsoft powerpoint 95 

Atocad 75 
 

Languages 

Other than mother language Language Language proficiency rate% 

1 English 80 

   

 

Publications  

Jowrnal Volume Number Date Link 

Key engineering materials 857 10.4028 7/8/2020 https://doi.org/10.4028/www.scie
ntific.net/KEM.857.383 

     

     

     
 

 

 


