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 أحمد شهاب حمد : االسم 

 8811: التولد 

 اعزب : الحالة االجتماعية 

 الخبرات العلمية 

االدارة واالقتصاد قسم  ةحاصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة المستنصرية كلي -

 0282. االدارة السياحية 

واالقتصاد قسم االدارة حاصل على الماجستير من الجامعة المستنصرية كلية االدارة  -

 ( .امتياز)وبدرجة  0282السياحية عام 

اتجاهات القيادة االدارية )نشر بحثاً مستالً في مجلة كلية االدارة واالقتصاد بعنوان  -

 ( .واثرها في دافعية الضيف 

 . العالمية في تطبيقات الحاسوب ( IC3)حاصل على شهادة  -

 .ليزية في اللغة االنك( التوفل)حاصل على شهادة  -

تحصل على شهادة في دورة طرائق التدريس التي اقيمت في الجامعة المستنصرية عام  -

0282. 

حاصل على شهادة في طرائق التدريس في  الدورة التي اقيمت في الجامعة التقنية  -

 .0282الوسطى عام 

 .لنظام الحجز االلكتروني  وغاليليمشارك في دورة  -

 شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات في مختلف الجامعات العراقية  -

 ( جيد جداً )اجادة اللغة االنكليزية بشكل  -

 الخبرات العملية 

-0288)عمل مديرا للموارد البشرية لعدد من شركات القطاع الخاص للفترة بين  -

0282. 

 ( .0282-0282)مدير مفوض لشركة المنار للفترة بين  -

 .معهد االدارة التقني  محاضراً في -

 .حالياً تدريسي في معهد اإلدارة التقني  -

 

 

 



 

Cv 

Name: Ahmed Shehab Hamad  

Birth day : 1988 

Marital status: Single 

Scientific expertise 

- Holds a bachelor's degree from Mustansiriya University College of 

Management and Economics Department of Tourism Management, 

2010. 

- Holds a master's degree from Mustansiriya University, Faculty of 

Management and Economics Department of Tourism Management in 

2013 and degree (privilege). 

- Published a research paper in the Journal of the Faculty of 

Management and Economics entitled (Trends of administrative 

leadership and its impact in the guest's motivation). 

- Holds the certificate (IC3) in the global computer application. 

 - Certificate of TOEFL in English. 

- - Obtain a certificate in the course of teaching methods established at 

Mustansiriya University in 2013. 

- - Holds a certificate in teaching methods in the course held at the 

Central Technical University in 2017. 

Participant in the Galileo Electronic Reservation System -  

- Participated in many seminars and conferences in different Iraqi 

universities. 

English language proficiency (very good). 

 :Practical experiences 

- Worked as Human Resources Manager for a number of private 

sector companies for the period (2011-2013). 



- Director of the Commissioner of Al-Manar for the period (2013-

2017). 

.  Lecturer at the Institute of Technical Management-  

Currently teaching at the Institute of Technical Management. -  

 

 

 

 


