
 

            Name: Bahaa Hussein Ali Shabaa 

 

           Al- Najaf - Al_Ghadeer District 
 

                         Mobile : [07725729442]   E-mail : [shabaabahaa@gmail.com]  

 

 

Personal Profile  
 

Nationality  : Iraqi 

Date of Birth  :  12 / 2 /1989 

Place of Birth  : Al-Najaf  

Marital Status  : married 

 

Achievements 
 

 

➢ [BSc in Electrical Engineering] 

➢ [Master in Biomedical Engineer] 

➢ [Got to affidavit ICDL]   

➢ [Got to affidavit IC3]   

➢ [Got to affidavit ITP TOFEL]  
 

Education 

 
[2008 – 2012 ] [8 Course] [Al_kufa unversity] 

Grade achieved: [70.12 degree] 

 

[2016 – 2018] [4 Course] [lebanon unversity] 

Grade achieved: [89 degree] 

 

[2012 – 2012] [ 1 Course] [Al_kufa unversity] 

Grade achieved: [87] 

 

[2012 – 2012] [ 1 Course] [Al_kufa unversity] 

Grade achieved: [94] 



 

Work Experience 

 
 

[2012 – 2014 ]         [electrical engineer ]           [ hertz &LG] 

 

Main duties performed:  Construction of a 300 bed hospital in Karbala 

 

 

[2014  – 2015]         [electrical engineer]          [British Jess Cooper] 

 

Main duties performed:  Al Ghadeer Residential Village 

 

[2015 – 2016]         [electrical engineer]    [Fourth Dimension ] 

 

Main duties performed: Construction of prefabricated schools 

 

[2018 – 2019]    [External lecturer]      [Technical Institute / Najaf] 

 

Main duties performed: 

                    Teaching in the Department of Medical Equipment Maintenance 

 

 

Skills 
 

 

➢ Practical experience for more than 7 years  

➢ Experience in working on computer programs and AutoCAD 

➢ Academic work 
 

 Languages  
 

➢ Arabic  

➢ English  

 

Hobbies and Interests 
 

 

 

I hope to get this job in order to give outstanding scientific service to serve my dear country 
 



 

 



 االسم : بهاء حسين علي شبع              

 

 العنوان : النجف حي الغدير             
 

                         Mobile : [07725729442]   E-mail : [shabaabahaa@gmail.com]  

 

 

   الملف الشخصي

 

 الجنسية : عراقي    

1989/  2/  12تاريخ الوالدة  :    

 محل الوالدة : النجف االشرف  

 الحالة الزوجية : متزوج  

 المؤهالت العلمية 
 

 بكالوريوس في الهندسة الكهربائية  

 ماجستير في هندسة االجهزة الطبية  

حاصل على شهادة التوفل العالمية في  

 اللغة االنكليزية  

  ( العالمية في قيادة الحاسوب  ( ICDLحاصل على شهادة  

 العالمية في انظمة استخدام الحاسوب   ( IC3حاصل على شهادة  )

 

لشهادات العلمية ا  
 

) كلية الهندسة _ جامعة الكوفة (    8عدد الكورسات =        ( 2012 – 2008 ) 

( 70,12المعدل العام (  )  بكالوريوس في الهندسة الكهربائية        (

 

( الجامعة اللبنانية) كلية الهندسة _      4عدد الكورسات =       (  0182 – 1620 ) 

التقدير العام : جيد جدا عالي      (   89) الطبية  االجهزة  ماجستير في هندسة ) 

 

)قسم البحث والتطوير_ جامعة الكوفة (   1عدد الكورسات =   (  2012 – 1220 ) 

( 87المعدل العام (  ) ) 

 

) قسم البحث والتطوير  _ جامعة الكوفة(  1عدد الكورسات =  ( 2012 – 2008  

)     معهد الفارابي  (         1عدد الكورسات =        (  2012 – 2012 ) 

( وحدة    430الدرجة التقديرية (      )  شهادة التوفل في اللغة االنكليزية        (



 

 المؤهالت العملية 
 

            [ hertz &LG]  2014- 2012)        )مهندس كهرباء( في شركة  
 

سرير في كربالء  300انشاء مستشفى تركي للوالدة و االطفال بسعة   

 

كوبر جيس البريطانية (      )     2015- 2014) )مهندس كهرباء( في شركة  
 

 انشاء قرية الغدير السكنية في النجف   

 

(       البعد الرابع العراقية   )     2016- 2015) )مهندس كهرباء( في شركة  
 

 انشاء مدارس البناء الجاهز في جميع انحاء العراق    

 

المعهد التقني في النجف       ( فيمحاضر خارجي  )           (2018 -2019  
 

, محاضر في الجامعة االسالمية في النجف في محاضر في قسم صيانة االجهزة الطبية  

 قسم تقنيات االجهزة الطبية , محاضر ايضا في جامعة الكوفة  

 

 

 

مهارات العلمية والعملية  ال  
 

خبرة عملية في مجال الهندسة الكهربائية وانظمة السيطرة واالتصاالت الكثر من   ✓

 سبعة سنوات  

خبرة عملية في العمل على انظمة الحاسوب وبرامج االوفس واالوتوكاد  ✓

 الهندسي والماتالب  

خبرة في مجال العمل االكاديمي في العمل كمحاضر في الجامعات الحكومية   ✓

 واالهلية والورش الكهربائية    
 

  اللغات  
 

 العربية    ✓

 الانكليزية  ✓

  

 الهوايات واالهتمامات  
 

آمل أن أعمل في مجال تخصصي كأكاديمي من أجل تقديم خدمة علمية 

 متميزة لخدمة ابناء بلدي العزيز . 


