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 الملف الشخصي

I am Hussain Ali Hatam Alshamri, born in Karbala 11/03/1979. 

Current residence address Karbala – Hussainiya. I hold a 

Bachelor's degree from the Department of Atmospheric 

Sciences - College of Science - Al-Mustansiriya University.   ِ also 

I hold a Ph.D. in the field of renewable energy from the Faculty 

of Chemical Engineering and process from the University of 

Leeds, UK, in 2020. Specialist in the assessment of wind energy 

and solar radiation. Also specializes in the optimal design of 

hybrid renewable energy systems. Specialist in evaluating the 

depth of the mixing layer and numerical modeling for evaluating 

wind speed and atmospheric stability. In addition, I am 

interested in the field of dust storms and waste recycling. 

عنوان االقامة  .11/30/1191انا حسين علي حاتم الشمري مواليد كربالء 

حاصل على شهادة البكلوريوس من قسم علوم  .الحسينية -الحالي كربالء 

حاصل على شهادة . 4332سنة  ة المستنصريةعالجام -كلية العلوم -الجو

. 4339باختصاص الطبقات المتاخمة سنة الماجستير من قسم علوم الجو 

في مجال الطاقة المتجددة من كلية  كما أنني حاصل على درجة الدكتوراه

من جامعة ليدز ، المملكة المتحدة ، في عام  العملياتالهندسة الكيميائية و

. مختص في تقييم طاقة الرياح و االشعاع الشمسي. مختص ايضا 4343

الطاقة الهجينة. مختص بتقييم عمق طبقة الخلط بالتصميم االمثل لمنظومات 

و النمذجة العددية لموديالت تقييم سرعة الرياح و االستقرارية الجوية. 

 الترابيه و تدوير النفايات.مهتم في مجال العواصف 

Personal Profile 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                  IT demonstrator for beginners in international medical 

corps IMC (Civil society organization)  in 2007 

 Lecturer for various subjects: weather and climate, applied 

climate, environment and pollution, micro climatology, oil 

and energy, renewable energy.  

 Head assistant of Geography department at the University 

of Karbala from 2008 to 2013. 

 Lab Demonstrator at University of Leeds from 2018 to 

2019. 

 Programmer and computer user for various applications 

and software, such as MATLAB, ArcGIS, Excel, Word and 

Homer Pro.  

 Responsible for the meteorological station in the 

Department of Applied Geography at Karbala University 

2008-2013. 

 في تكنولوجيا المعلومات للمبتدئين في الهيئة الطبية الدولية  محاضر

IMC  4339 )منظمة المجتمع المدني( في عام 

  الطقس والمناخ ، المناخ التطبيقي ، مواضيع مختلفة: لمحاضر

، النفط والطاقة ، الطاقة  التفصيليالبيئة والتلوث ، علم المناخ 

  المتجددة.

  4310 -4332 مساعد رئيس قسم الجغرافيا في جامعة كربالء. 

 4312لطاقة المتجددة في جامعة ليدز امختبر في  محاضر - 

4311. 

  مبرمج ومستخدم كمبيوتر للعديد من التطبيقات والبرامج ، مثل

MATLAB  وArcGIS  وExcel  وWord  وHomer Pro. 

  مسؤول عن محطة االرصاد الجوية في قسم الجغرافية التطبيقية في

  .4310 -4332 جامعة كربالء 

Experiences and Employment History الخبرات و التاريخ الوظيفي 

 ظيفي

Skills 

  MATLAB programmer 

 IT demonstrator 

 English - Arabic translator 

 ArcGIS user 
 

Details 

  Phone number: 07814218406 

 Phone number: 07726261972 

 Personal email address: husseinalshamary@gmail.com 

 Academic email address: hussain.a@uokerbala.edu.iq 

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hussain-alshamri-71bb30124 
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