ذوالفقار خالد خلف حسين الحجامي

 /1العمل فً شركة  MSKالنفطٌة فً مشروع مصفى كربالء كمهندس مشرف على االعمال
الترابٌة والمساحٌة لمشروع الباٌب الٌن.
07801216522
faqar.k2015@gmail.com

 /2العمل مع مكتب قمة الهرم االستشاري فً شركة رواد االعمار لالستثمار العقاري كمهندس
مشرف على مشروع سكنً مؤلف من  750وحدة سكنٌة.
 /3العمل فً معمل الكوت للبناء الجاهز (شركة االعداد) كمسؤول للخباطة المركزٌة .

ذكر
1993 / 5 /15
اعزب
واسط  -الكوت

 بكالوريوس هندسة مدني  -جامعة واسط  -كلية الهندسة 2015 - -ماجستير هندسة مدني  -جامعة واسط  -كلية الهندسة 2019 -

العراق
عربً

تدرٌسً فً كلٌة الكوت الجامعة

 المشاركة فً عدة دورات تدرٌبٌة فً نقابة المهندسٌن العراقٌة – فرع واسط مثل دورة تعلم برنامج GISودورة تعلم جهاز التوتل ستٌشن .
 المشاركة فً دورة التحلٌل والتصمٌم االنشائً باستخدام الكود االمرٌكً ACI318-19فً نقابةالمهندسٌن العراقٌة – فرع النجف .

-1اجٌد العمل على برامج الحاسوب المختلفة مثل االكسل والوورد
واالوتوكاد وغٌرها
-2اجٌد العمل على االجهزة المساحٌة مثل اللفل والثٌودوالٌت.
 /3العمل على برنامج الرٌفٌت والماٌكروسوفت بروجٌكت واالفٌس
واالوتوكاد واالستاد برو

ال ٌوجد

العربٌة
االنكلٌزٌة

Thualfaqir Khalid Khalaf Al-Hachami

07801216522
faqar.k2015@gmail.com
Male
15/5/1993

1/ Working in the MSK Oil Company in the Karbala refinery project as an engineer supervising the
earthwork and surveying works for the pipeline project.
2/ Working with the Qmet Al-Haram for Engineering Consultancy at Rowad Al-Eamar Real Estate
Investment Company as a supervising engineer on a residential project consisting of 750 housing
units.
3 / Work in the Al-Kut factory for ready-made construction (Aliedad Company) for the central mixer.

Single
Wasit- Alkut
Iraq

B.Sc - University of Wasit ( 2015)
M.Sc - University of Wasit (2019 )

Arabian

1- I am proficient in working with various computer
programs such as Excel, Word, AutoCAD and others
2- I am good at working on surveying devices such as
level and theodolite.
3 / Working on Revit, Microsoft Project, Office,
AutoCAD and Staad pro.

- Participation in several training courses in the Iraqi Engineers Syndicate - Wasit branch,
such as the GIS program course and the Total Station learning course.

- Participation in the course of structural analysis and design using the American code
ACI318-19 in the Iraqi Engineers Syndicate - Najaf branch.

Arabic
English
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