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Curriculum Vita (CV) 

 
ميثم خضير عباس  للسيد السيرة الذاتية  

C.V of Mr. MAYTHAM KHUDHAIR ABBAS 

 المعلومات الشخصية

 م الكاملـــاالس
 

 ميثم خضير عباس الشافعي
 

Maytham Khudhair Abbas 

 Al shafaey 

Full Name 

 
 Personal Information’s 

 11/5/1981 تأريخ الميالد
 

11/5/1981 

 

Date of Birth 

 عراقي الجنسية
 

Iraqi 
 

Nationality 

 الديوانية-العراق وانــــالعن
 
 

Iraq- ADiwaniya 
 

 
Address 

 7804235382(964+) الموبايل
 

(+964)07804235382 
 

Mobile 

maithamengineer41@gmail البريد االلكتروني
.com 

maithamengineer41@gma
il.com 

 
E-mail 
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 التعليم
 
 

 –الجامعة التكنولوجية – كهربائيةهندسة  سبكالوريو  – 2006 
 العراق.

2006- B.Sc in electrical Engineering- University of 
Technology- Iraq. 

Education  2017 – جامعة اشاريا نكرجونا – كهربائيةهندسة  ماجستير–    
 .الهند

 

2017- M.Sc in electrical Engineering- University of 
Acharaya nagarjuna - india. 

 العضوية في النقابات المهنية
 .2008في 130824بالرقم  عضو نقابة المهندسين العراقية -

 .2009في  6837بالرقم  عضو نقابة المعلمين العراقية -

- Iraqi Engineers Syndicate.  
- Iraqi Teachers Syndicate Membership  

 والتدريبالدورات 

 20011العراق  / PMPدورة تدريبية في ادارة المشاريع  -

 2014 -دورة أساسيات الحاسبة و تطبيقاتها/ العراق -

 2013 -العراق  /دورة تصاميم مواقع االنترنت -

 2011 –العراق  /Autocadببرنامج    التصميمدورة  -

 2009 –العراق  /MATLABدورة ببرنامج  -

 2010 –العراق  /يسك فيجول ب دورة التصميم ببرنامج -

 
- Training Course of Project management 

Professional – Iraq- 2011.   
- Computer fundamentals and its applications 

Course - Iraq -2014. 
- Web Design Course-Iraq-2013  
- Autocad Design Course - Iraq-2011. 
- Chemicad Design Course - Iraq- 2009. 
- Visual basic Design Course - Iraq- 2010. 

Training and Workshops 

 اللغات

 Native Arabic اللغة االم  ية ـــــــــالعرب
Languages تكلم )جيد( –إصغاء  –تابة ك –قراءة   االنجليزية Reading- Writing- Listening (good) English 

 Reading- Writing- Listening (Medium) RUSIA ( متوسط)كلم ت –إصغاء  – كتابة –قراءة  الروسية 
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 المهارات 

  كل المعدات الخاصة  يم صممقمت بت مهندس مصمم و

 اتالبوردر و  والرلياتو  قواطع الدورةمنها  الكهربائيةبالهندسة 

 .والتصميم  االلكتروني دوائر السيطرة.....الخ, كذلك  تصميم 

 دة منها برنامج الماتالب و لي خبرة في برامج هندسية عدي

 برنامج الفيجوال بيسك و برنامج الكيميكاد و برامج أخرى.

 

 I am a design engineer and project manager, 
designer for all equipment’s such as circuit 
breaker, relays, boards and ….etc, also for 
control circuit  design and electronic design.  

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

 

 Qualifications and Skills 

  
 ليةـــــــرات العمــــالخب

  رئاسة عملت في  2018 اذار 25لغاية   2009 ايلول 13من

 لمشروع مقيم كمهندس  في قسم االعمار والمشاريعالجامعة 

  مثل مشروع انشاء  البيت الحيواني وغيرها من المشاريع االخرى

 . كعضو فيها قاعات دراسية لكلية التربية كيمياء 

 

  محاضرعملت ك 2018 اذار 15و لغاية 2018 شباط 25من 

قسم الهندسة الميكانيكية حيث قمت بتدريس \في كلية الهندسة 

. دتي اللغة االنكليزية الهندسية و الرياضيات للمرحلة األولىما

خالل هذه المدة قمت بأعداد دراسة استحداث قسم الهندسة 

 .الكهربائية

 
 



 From September 13, 2009 until 18 December 
2018,I worked in the Department of 
reconstruction and projects  as an engineer 
resident engineer for the animal house project 
and other projects as  a member.  

 
 From 25 February 2018 and until March15, 

2018 I worked in the University of Al.Qadissiya 
/College of Engineering / Mechanical 
Engineering Department as alecture where I 
taught subjects such English and mathematics 
for the first stage. During this period you 
develop a study of electrical Engineering 
Department.  

 
 From 10 March 2018 and until March 20, 2018 

Work History& Experience 
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  نسبت الى قسم  2018 اذار20و لغاية 2018 اذار 10من

وتدريس مادة  البرمجة الكيمياوية و قمت بتدريس مادةالهندسة 

 .لقسم الهندسة المدنية   IVالرياضيات 

 

 

  الكهربائية نقلت الى قسم الهندسة   2018تشرين الثاني  17من 

للمرحلة الحاسوب  عد استحداثه  حيث قمت بتدريس مادةب

 األولى. 

 

   عملت كاستشاري في مكتب الخدمات العلمية و االستشارية

لالستفادة من الطاقة الشمسية  حيث قمت بأعداد دراسات 

 الى طاقة كهربائيةوتحويلها 

  عملت كمدير لعدة مشاريع تصميمية منها أعداد تصاميم بناية

 لتابعالبيت الحيواني ا,  قاعات دراسية لكلية التربية قسم الكيمياء

قاعات دراسية اضافية لكلية التربية البدنية ,  لكلية العلوم 

 . لوحة التوزيع الرئيسية الخاصة للبيت الحيواني ,   والرياضية

 ملت كمهندس أستشاري في القطاع الخاص.ع 

 المساهمة باعداد تقرير االثر البيئي للعديد من المشاريع 

attributed to the Department of Chemical 
Engineering and I taught the subjects of 
Programming 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.  

 
 
 I worked as a consultant in the Office of 

Scientific and Advisory Services where you 
have set up studies for solar energy .  

 
 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.. 

 
 I worked as Consultant Engineer in Private 

Sector. 
 

 Contribute to the preparation of the 
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 .الصناعية, االنشائية, الخدمية و غيرها

 

 

environmental impact report for many industrial 
projects, construction, service and others. 

 

 

 البحوث المنشورة 

 ) خمسة بحوث )اسماء البحوث المنشورة 

 1-electricity generation using photo 

electric power  

 2- Sophisticated Microgrid 

Communication system Mangement 

3- A Mathematical Model of Real 

Time Communication Process in the 

Telecommunication Network 

Channel 
4-Cropped Rectangular Patch Antenna 

for Wireless Application 
 

5- Modelling of a Four- Beam 

Antenna System Based on a 

Mirror Antenna 
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