
 

 فوزي خضر خلف الاسم:

  :الميلادتاريخ 

  البريد الالكتروني:

 تدريسي الوظيفة:

                                                                                                                                                                      عضو هيئة تدريسية في قسم الهندسة المدنية /  العراق  –مدرس مساعد   - الدرجة العلمية:

 / ليبيا. 2003أستاذ مساعد منذ                           

 

 1983 –بكالوريوس  -

 1989 – ماجستير -

  -التخصص العام -

 هندسة التربة والأسس -التخصص الدقيق -

 

بغداد : مهندس مصمم ومدقق تصاميم ، ممثل  –مديرية الأشغال العسكرية   -

المنفذة ( enrage-project) الأشغال العسكرية لتدقيق تصاميم الشركة اليوغسلافية

 (1986-1983)  عملاقة في العراقلثلاثة مشاريع 

مكتب أعمال هندسية ومقاولات ، تم تنفيذ العديد من المشاريع في العراق مع   -

وزارات الإسكان والتعمير ، منشأة الفاو العامة ، وزارة التجارة ، الهيئة العامة للطرق 

 .(1997 - 1989) والجسور ، الدائرة الهندسية لديوان الرئاسة

بنغازي ،  –في المراكز الهندسية العليا ، جامعة قاريونس / ليبيا عضو هيئة تدريس  -

  البيضاء ، رئيس قسم ورئيس لجنة علمية ) لمدة عامين( –جامعة عمر المختار / ليبيا 

(1997-2011) 



بالإضافة  لكوني عضو هيئة تدريس عملت في المكتب الاستشاري لكلية الهندسة  -

بنغازي )مصمم ومدقق تصاميم ( كذلك أستشاريآ  –جامعة قاريونس/ ليبيا  –المدنية 

 (2010 - 2006) بنغازي –لوزارة الإسكان والأعمار والداخلية / ليبيا 

 تدريسي في كلية مدينة العلم الجامعة/ قسم الهندسة المدنية -

 

 1إنشاءات -مقاومة مواد -ميكانيك هندسي -هندسة الأسس -هندسة التربة )ميكانيك التربة (

التخمين -( 1،2هندسة وصفية ) -رسم هندسي-( 1،2،3رياضيات ) -1خرسانة مسلحة  -

مختبر ميكانيك تربة  -أنشاء مباني ورسومات -الإحصاء الهندسي والاحتمالات  -والمواصفات

ميكانيك -ري والصرف هندسة ال -هندسة بيئية -هندسة صحية -الجيولوجيا الهندسية -)عملي( 

مختبر مواد بناء وخرسانة -طرق عددية -هندسة المساحة )نظري( -( 1،2،3رسم إنشائي )-موائع 

 )عملي(.

 

  

 2006, مصراته –ليبيا المؤتمر الهندسي الأول  –أكتوبر  7جامعة , أنهيار الترب الجبسية -

كلية العلوم  –جامعة سبها , الأنكماش المرن للخرسانة في المناطق الصحراوية -

 2008, ليبيا –الهندسية والتقنية 

 

تأثير دورات الترطيب والتجفيف على نسبة الانتفاخ وضغط الانتفاخ للتربة في المناطق  -

 2017, الصحراوية

في العلاقة بين الإجهاد المسلط ونسبة الانتفاخ وضغط الانتفاخ للتربة المغمورة كليآ  -

 2017, بالماء

, العلاقة بين الإجهاد المسلط ونسبة الانتفاخ وضغط الانتفاخ للتربة المشبعة جزئيآ بالماء -

2017 

 2012, تأثير المحتوى الجبسي على مقاومة الانضغاط للتربة الجبسية -

 2017, علاقة المحتوى الرطوبي النهائي بنسبة وضغط الانتفاخ للتربة الانتفاخية -

 

 



 

 لا يوجد -

 

 لا يوجد -

 

 (.2011 -1997( كتب شكر وتقدير خلال فتره العمل في ليبيا للفترة من )5) -

 

 . 2006/ ليبيا عام  مصراته –اكتوبر  7جامعة  –المشاركة في المؤتمر الهندسي الأول  -

كلية العلوم الهندسية  –المشاركة في المؤتمر الأول للتشييد في المناطق الصحراوية  -

 .2008ليبيا /عام  –جامعة سبها  –والتقنية 

 (1998-1997)  ليبيا -رئيس اللجنة العلمية في المركز العالي للمهن الهندسية بنغازي -

-1998) بنغازي –المركز العالي للمهن الهندسية  –لتكاليف رئيس قسم هندسة حساب ا -

2000) 

  ليبيا -بنغازي -(2008-02004جامعة قاريونس  –عضو المكتب الاستشاري الهندسي  -

  (2011 -1990) مصمم ومدقق ومنفذ للعديد من المشاريع الإنشائية داخل وخارج العراق -

 2008 –دورة في تطبيقات الحاسوب  -

 



 العربية -

 الكردية بنسبة قليلة الانكليزية -

 

 

 


