CURRICULUM VITAE
- Personal Information:
Name : Ali S. Jabbar Alsaedi .
Place of birth : Iraq – Baghdad .
Martial status : married, I have (2) kids .
Sex : Male .
Address : Baghdad – baladyat .
Phone No. : 009647724561586.
E- mail : saadyali15@yahoo.com.

- Education :
1 – Bachelor of Science in Civil Engineering/ Al-Mustansiriya
University/ Engineering college / Iraq (2010 – 2011).
2 – Degree of Master in Geotechnical Engineering / VTU University /
India (2014).

- experiences
- Assistant lecturer in Uruk University / Engineering college / civil eng.
Department since ( 2014 ) till now .
- Assist. Head of department / civil engineering dept.
- member in many committees of engineering college / Uruk
University (Examination committee , Scientific committee ).
- Teaching of many engineering subjects.

-objectives

:

To secure a position where I could practice what I have learned and
studied to get more experiences. Also to get work and involved in job
as individual. Know that I can work in many engineering projects
such as houses, schools, hospitals, street pavement and other
construction.

- Skills

:

- English ( reading – writing – speaking ) , foundation English course –
speaking express English course – toefl English course.
- Teaching : Methods of teaching – teaching validity.
- programs : office ( word , excel , power point ) , AutoCAD. Staad
foundation .

السيرة الذاتية
 االسم  :علي ستار جبار مريوش الساعدي المواليد  --- 1989/10/2 :العمر  31سنة الحالة الزوجية  :متزوج ولدي طفالن . شهادة البكالوريوس  :كلية الهندسة – قسم الهندسة المدنية – الجامعة المستنصرية شهادة الماجستير  :ماجستير هندسة مدني جيوتكنيك( تربة واسس ) من الهند جامعة VTUسنة .2014
 حاصل على هوية نقابة المهندسين العراقية سنة .2015 حاصل على  6شهادت دولية ومحلية في ادارة نظم الجودة االيزو .ISO رئيس مدققي جودة دولي معتمد من سويسرا وكذلك مدقق محلي معتمد في العراق . حاصل على ثالث شهادات في اللغة االنكليزية منها شهادتان من دولة الهند وشهادة دورةتوفل من الجامعة التكنولوجية  .كذلك اجادة التحدث والكتابة باللغة االنكليزية .
 المشاركة في اكثر من  50مؤتمر علمي هندسي وورش ودورات تدريبية حاصل على ثالث شهادات تقديرية منها شهادة من قبل وزير الشباب والرياضة الشرافيعلى طلبة كلية الهندسة في مشاريع بناء المالعب الرياضية التابعة للوزارة .
 العمل بصفة تدريسي في جامعة اوروك االهلية في كلية الهندسة  /قسم الهندسة المدنيةوتدريس مختلف المواد العلمية ولجميع المراحل الدراسية وكذلك اشغال منصب مقرر
قسم للفترة من . 2019 - 2014
 االشراف على مشاريع التخرج لطلبة المراحل المنتهية . نشر بحوث علمية في مجالت علمية رصينية ضمن مستوعبات اسكوبص للنشر العالمي . الحصول على اكثر من  20كتاب شكر وتقدير. حاصل على شهادة كفاءة الحاسوب الدولية IC3 مهارة في استخدام البرامج الحاسوبية والتمكن منها كالورد واالكسل والبوربوينت وكذلكبرامج هندسية تخصصية .
 حاصل على شهادة  TOTمن البورد االلماني وكذلك االمكانية في اعطاء محاضراتواقامة دورات تدربية وورش علمية تخصصية .
 -رقم الموبايل 07724561586 :

.......

االميل saadyali15@yahoo.com :

