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                                                                                                                                       هشام محمد مجيد لمسيد السيرة الذاتية

C.V of Mr. Husham Mohammed Majeed 

 المعمومات الشخصية

 الكامل مـــاالس
 

 التميمي ىشام محمد مجيد
 

Husham Mohammed Majeed 

Al-Tameemi 
Full Name 

 
 Personal Information’s 

 71/77/7891 تأريخ الميالد
 

17/11/1980 

 

Date of Birth 

 عراقي الجنسية
 

Iraqi 
 

Nationality 

 الديوانية-العراق وانــــالعن
 
 

Iraq- ADiwaniya 
 

 
Address 

 7811359792(964+) الموبايل
 

(+964)7811359792 
 

Mobile 

 Hmmt_2005@yahoo.com البريد االلكتروني
 

Hmmt_2005@yahoo.com 
 

E-mail 

 التعميم
 
 

 –الجامعة التكنولوجية – كيمياويةىندسة  سبكالوريو  – 2112 
 العراق.

2002- B.Sc in Chemical Engineering- University of 
Technology- Iraq. 

Education 
    –الجامعة التكنولوجية – كيمياويةىندسة  ماجستير – 2112 

 العراق.
 
 

2005- M.Sc in Chemical Engineering- University of 
Technology- Iraq. 
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 العضوية في النقابات المهنية
 .2112في  711202بالرقم  عضو نقابة الميندسين العراقية -

 .2118في  7901بالرقم  العراقية عضو نقابة المعممين -

- Iraqi Engineers Syndicate.  
- Iraqi Teachers Syndicate Membership  

 الدورات والتدريب

 2112العراق  / PMPدورة تدريبية في ادارة المشاريع  -

 2111 -دورة أساسيات الحاسبة و تطبيقاتيا/ العراق -

 2111 -العراق  /دورة تصاميم مواقع االنترنت -

 2119 –/ العراق Autocadببرنامج    التصميم دورة -

 2118 –/ العراق Chemicadدورة التصميم ببرنامج  -

 2171 –/ العراق  Hysisدورة التصميم ببرنامج -

 
- Training Course of Project management 

Professional – Iraq- 2005.   
- Computer fundamentals and its applications 

Course - Iraq -2007. 
- Web Design Course-Iraq-2007  
- Autocad Design Course - Iraq-2008. 
- Chemicad Design Course - Iraq- 2009. 
- Hysis Design Course - Iraq- 2010. 

Training and Workshops 

 المغات

 Native Arabic المغة االم  ية ـــــــــالعرب
Languages تكمم )جيد( –غاء إص –كتابة  –قراءة   االنجميزية Reading- Writing- Listening (good) English 

 Reading- Writing- Listening (Medium) French ( متوسطتكمم ) –إصغاء  –كتابة  –قراءة  الفرنسية

 المهارات 

  كل المعدات الخاصة  يم صممقمت بت ميندس مصمم و

المبخرات و أبراج  باليندسة الكيمياوية منيا المبادالت الحرارية و

التقطير و المجففات .....الخ, كذلك  تصميم المفاعالت الحفازة 

 ووحدات معالجة المياه و خاصة  بطريقة التناضح العكسي.

  لي خبرة في برامج ىندسية عديدة منيا برنامج الماتالب و

 برنامج الفيجوال بيسك و برنامج الكيميكاد و برامج أخرى.

 

 I am a design engineer and project manager, 
designer for all equipment’s such as dryer, 
evaporator, distillation column and Heat 
exchanger system….etc, also for catalytic 
reactor design and water treatment such as 
revise osmosis (RO).  

 My experience in programming and use of 
scientific programs such as MATLAB, Visual 
Basic 6, Chemicad and other engineering 
programs. 

 

 Qualifications and Skills 
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 ميةـــــــرات العمــــالخب

  عممت في  2112كانون األول  79لغاية   2110آب  78من

دائرة صحة الديوانية كميندس مسؤول عن وحدة البيئة و كذلك 

األشراف عمى أعداد تصاميم وحدات المعالجة لممستشفيات و 

 ( . ROوحدات تحمية المياه )

  2111تشرين األول  2و لغاية 2112كانون األول  27من 

قسم اليندسة الميكانيكية \عممت كتدريسي في كمية اليندسة 

حيث قمت بتدريس مادتي المغة االنكميزية اليندسية و 

الرياضيات لممرحمة األولى. خالل ىذه المدة قمت بأعداد دراسة 

 استحداث قسم اليندسة الكيمياوبة.

  نسبت الى  2119حزيران  7و لغاية 2111تشرين األول  2من

قسم اليندسة المدنية و قمت بتدريس مادتي البرمجة و ديناميك 

 الحرارة لممرحمة األولى.

  نقمت الى قسم اليندسة الكيمياوية بعد   2119حزيران  7من

استحداثو  حيث قمت بتدريس مادتي الرسم اليندسي لممرحمة 

تموث البيئي و السالمة الصناعية لممرحمة األولى و مادة ال

الثانية و األدارة الصناعية لممرحمة الثالثة و تكرير النفط الخام 

 لممرحمة الرابعة. 

 



 From August 19, 2003 until 18 December 
2005,I worked in the Department of Health 
Forum as an engineer responsible for the 
Environment Unit, as well as overseeing the 
preparation of designs and processing units for 
hospitals and units and desalination (RO).  

 
 From 26 December 2005 and until October 2, 

2007 I worked in the University of Al.Qadissiya 
/College of Engineering / Mechanical 
Engineering Department where I taught 
subjects such English and mathematics for the 
first stage. During this period you develop a 
study of Chemical Engineering Department.  

 
 From 2 October 2007 and until June 6, 2008 

attributed to the Department of Civil 
Engineering and I taught the subjects of 
Programming and Thermodynamic for the first 
stage.  

 
 From June 6, 2008 transferred to the 

Department of Chemical Engineering after its 
development, where I taught the subjects of 
engineering drawing for the first stage and 
substance of environmental pollution and 

Work History& Experience 
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   عممت كاستشاري في مكتب الخدمات العممية و االستشارية

حيث قمت بأعداد دراسات األثر البيئي لمعديد من المشاريع 

 الخدمية و الصحية.

  لعدة مشاريع تصميمية منيا أعداد تصاميم بناية عممت كمدير

المجان الطبية , مستشفى الحياة لألمراض النفسية  , مستشفى 

سرير  , المركز التخصصي لطب و جراحة العيون  221سعة 

قضاء  المحاويل و النواحي –, مشروع مجاري مدينة الحمة 

و  التابعة ليا  ,دراسة تحديث  التصميم األساسي لمدينة غماس

 مشروع التقاطعات المجسرة في مدينة الديوانية ...الخ.

 .عممت كميندس أستشاري في القطاع الخاص 

 

industrial safety and for the second stage of 
Industrial Management for the third stage and 
refining crude oil for the fourth stage.  

 
 I worked as a consultant in the Office of 

Scientific and Advisory Services where you 
have set up environmental effect studies for 
many service projects and health.  

 
 I Worked as a manager for several design 

projects of which the number of projects such a 
building committee of medical, hospital life to a 
psychiatric hospital of 250-bed, center 
Specialist Medicine and Ophthalmology, project 
sewages of the city of Babylon - Mahaweel and 
aspects of her, study updated the basic design 
of the city of Ghamas and project Bridge 
intersections in the city of Diwaniya, ... etc.. 

 

 From 18 January, 2013 to 21 September,2013, 
I took a course in French language.  
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