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Ammar Shareiyat     
 

Adress 

Vinlandsvägen 1A 

19733 Bro  

076-578 94 10         

ammarattar@gmail.com 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ammar-shareiyat-76bb4753/ 

 

Dataingenjör med nätverk tekniker erfarenhet och intresserad i nätverk eller 

system tekniker.   

 

Utbildning 

2006-2010                   Högskoleingenjörs examen med innctning data teknik med tyngdpunkt på 

programutveckling/programmening., Payam Noor universitet, Iran 

 Dataingenjör 

 

 

Arbetslivserfarenhet 

2015-2018 Verkställande direktör, Lamasat, Baghdad, Iraq 

Eget företag för IT lösningar(betalning, mjukvaror, applikationer) och det hade grenar 

i Iran och Iraq med mer är 20 anställda. 

 Upprättade kontrakt med kunder och leverantoer. 

 Projekt ledde. 

 

2013-2016 Vetenskaplig direktör, Irakiska ambassaden, Tehran, Iran 

 I kultur attache grena och det var studentansvarig för irakiska studerande. 

 Ansvaring för antagningen av Irakiska studenter till Universitet i Iran. 

 Iraks representant i Irans ministerium för vetenskap. 

 Medföljande Irakiska officiell myndighet och skapa plan för deras möten. 

 

2013-2013 Marknadsförings utveckling officer, FISTCO, Tehran, Iran 

 Privat Företagen arbetade som handel och hade fyra grenar i UAE, Turkiet, Iran, Iraq. 

 Studerade Irakiska arbetsmarkland. 

 Hitta Irakiska handelsmän. 

 Försäljning och uppföljning. 

 

2011-2012 Dator och nätverk tekniker, WHC, Qom, Iran 

 Offentlig organisation arbetade som kultur och universitet och hade mer än 400 grenar 

i hela Iran.  

 Arbetade i huvudkontor som nätverk och säkerhet tekniker. 

 Konfigurera routrar och switchar och servrar. 

 Systemfelsökning av anställda. 

 

2009-2011 Dator och nätverk tekniker, DTE, Qom, Iran 

 Offentlig organisation arbetade som kultur och hade mer än 10 grenar i hela Iran och 

hade mer än 1000 anställda.  

 Arbetade i huvudkontor som nätverk och säkerhet tekniker. 

 Konfigurera routrar och switchar och servrar. 
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https://www.google.se/search?biw=1920&bih=951&site=webhp&tbm=isch&q=portr%C3%A4ttfoto+jobb&sa=X&ved=0ahUKEwi72K6o0OLUAhWCA5oKHVQsB4AQhyYIJg


 Systemfelsökning av anställda 

 

2007-2009 Digital designer, Nahrain, Qom, Iran 

 Privat företagen arbetade som design barn böker. 

 Digital färgning. 

 Design. 

 

2007-2008 IT lärare, Noor, Qom, Iran 

 Offentlig organisation som IT akademi. 

 Lära photoshop. 

 Lära MS office. 

 

2006-2011 Digital designer, Alattar, Najaf, Iraq 

 Privat företagen som offentliggörande och hade grenar i Iran och Iraq. 

 Design. 

 Skriv ut och utmatning. 

 

 

Kurser 

2019 Korta vägen, Stockholms universitet 

Arbetsmarknadsutbildning med fokus på kompletterande insatser för utländska 

akademiker.  

2018            , Projektledare (PMP-Prince2-ITPL).   

2012   Engelska översättning 

 

Språk Svenska, goda kunskaper 

 Engelska, mycket goda kunskaper 

 Persiska, modersmål  

 Arabiska, modersmål 

 

IT Kurser  

2006-2017           Engelska översättning, Adob photoshop, Adobe flash, HTML&CSS, PHP, Network+, 

SQL server, Linux, Windows server 2008, Mikrotik router, ISA server, A+, MCSE, 

CCNA, CCNP, Projektledare (PMP-Prince2-ITPL). 

 

 

Körkort B  

                   

 

Referenser 
Lämnas gärna på begäran 

http://www.su.se/samverkan/f%C3%B6retag/korta-v%C3%A4gen

