ا لسيرة الذاتية
(الشخصية العلمية والوظيفية)

االسم  :شهاب محمد محمود الطه
محل وتاريخ الوالدة  :الموصل 1975
الجنس  :ذكر
الحالة االجتماعية  :متزوج
رقم الهاتف 009647701643297 :
009647503990621
البريد االلكتروني الشخصي shhabalth@gmail.com :
البريد االلكتروني االكاديمي shhab.at@hcu.edu.iq :
الشهادة الجامعية  :دكتوراه ادارة اعمال
االختصاص  :االدارة االستراتيجية
الجهة المانحة للشهادة  :كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة الموصل
مكان العمل الحالي  :كلية الحدباء الجامعة

الشهادات الحاصل عليها :
 دبلوم ادارة مخازن  /المعهد الفني االداري  /الموصل 1994 / -بكالوريوس ادارة اعمال  /كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة الموصل 1997 /

 ماجستير ادارة اعمال  /ادارة التسويق  /كلية االدارة واالقتصاد /جامعة الموصل /2003
 دكتوراه ادارة اعمال  /ادارة استراتيجية  /كلية االدارة واالقتصاد /جامعة الموصل /2012

المناصب التي شغلها :
-

تدريسي في كلية الحدباء الجامعة منذ عام ).(2005
مقرر قسم ادارة االعمال للفترة (.)2013-2008
معاون العميد في كلية الحدباء الجامعة للعام الدراسي ).)2014-2013
عضو نقابة االكاديميين العراقيين  /فرع نينوى وممثل التدريسيين في مجلس كلية
الحدباء الجامعة للعام الدراسي ).)2019-2018
معاون العميد للشؤون االدارية في كلية الحدباء الجامعة حاليا.
عضو منتدى السالم الدولي للثقافة والعلوم.
النشاطات :

-

المشاركة في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية داخل الكلية وخارجها.
المشاركة في العديد من ورش عمل الكلية بالتعاون مع جامعة الموصل.
االشراف ومناقشة العديد من بحوث التخرج في كلية الحدباء الجامعة.
عضو لجان مناقشات طلبة الدراسات العليا في جامعة الموصل.
عضو في العديد من اللجان العلمية في كلية الحدباء الجامعة.
عضو لجنة تطوير االستراتيجية في كلية الحدباء الجامعة.

الكتب والبحوث العلمية التي قام بنشرها مؤخرا :
 تأليف كتاب في دار وائل للنشر والتوزيع  /بيروت  /بعنوان  :التكامل بين العملياتوالتسويق (مدخل استراتيجي)
 نشر بحث في مجلة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية  /بعنوان  :مدى مساهمةالبراعة االستراتيجية في التميز المنظمي  /دراسة تحليلية في الشركة العامة للسمنت
الشمالية.

 نشر بحث في مجلة العلوم االقتصادية واالدارية  /جامعة بغداد  /بعنوان  :القيادةاإلستراتيجية ودورها في تلبية متطلبات الحوكمة الجامعية :دراسة تحليلية آلراء عينة
من اعضاء الهيئة التدريسية في كلية االدارة واالقتصاد /جامعة الموصل.
 نشر بحث في مجلة بحوث مستقبلية  /كلية الحدباء الجامعة  /بعنوان  :دور التوجهاالستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية واستدامتها :دراسة استطالعية آلراء المديرين
في شركة ( )Asia Cellلالتصاالت النقالة في العراق.
 نشر بحث في مجلة تنمية الرافدين  /جامعة الموصل  /بعنوان  :العالقة واالثر التبادليبين الرشاقة االستراتيجية والذكاء التنافسي دراسة تحليلية آلراء عينة من المديرين في
شركة ( )Korekلالتصاالت النقالة في العراق.

