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 ة الذاتي ةالسير
 

 

 

 

          ندى عبدالباسط عبدالرزاق محمد كشمولة م:ــــــــــاالســ

   1967  /4  /15  : دتاريخ الميـال

 / الدندان  الموصل :مكان الوالدة

 متزوجة    الحالة الزوجية:

 ثالثة   /  :دد األوالدــعـــ

 التسويق  :صـصـخـتــال

 تدريسي في القسم /   :منصبالـ

 استاذ مساعد   :الدرجة العلمية

 جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصاد عنوان العمل:

 /     هاتف العمل:

 07707851059  الموبايل:

  nada kashmola@yahoo.com    :كترونياإللالبريد 

 :رابط الصفحة الشخصية

 ادارة االعمال   ، نظم المعلومات االدارية ، االدارة الصناعية    التخصصات المهتم بها:

 

 

 

 

 

 الصورة 
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 المؤهالت العلمية :أوالا   

 

  : التدرج الوظيفيثانياا  

 

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 1989/1/8 االدارة واالقتصاد  جامعة الموصل  بكالوريوس

 10/1994/ 22 االدارة واالقتصاد  جامعة الموصل  الماجستير

 1/11/2007 االدارة واالقتصاد  جامعة الموصل  الدكتوراه

   / أخرى 

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 2007-1996 كلية االدارة واالقتصاد  مدرس مساعد  1

 2012 -2007 كلية االدارة واالقتصاد  مدرس  2

 ولغاية االن -2013 كلية االدارة واالقتصاد  استاذ مساعد  3

4    

5    

6    
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 : التدريس الجامعيثالثاا   

 الى -من  الفترة الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت

 2001  -1996 الحدباء            االدارة واالقتصاد  1

 لغاية االن   -2001 االدارة واالقتصاد             واالقتصاد االدارة  2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

ا    قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2001/2002   امداداتادارة  االعمالادارة  1

2 
 ادارة االعمال

 2003/ 2002  االعمالادارة              

 2004/ 2003 ادارة تسويق  ادارة االعمال 3

 2006/ 2005 انتاج ادارة  ادارة االعمال 4

 2007/ 2006 ادارة مواد ادارة االعمال 5

 2008/ 2007 تسويق الخدمات المصرفية  مالية ومصرفية  6

 2010/ 2009 التسويق الدولي مالية ومصرفية  7

 2011/ 2010 وتجارة الكترونية تسويق  المحاسبة  8



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 2012-2011 اساسيات البحث العلمي المحاسبة    

 2013-2012 ادارة التفاوض  المحاسبة  

 2016-2015 اساسيات البحث العلمي المحاسبة   

 2016-2015 دراسات تسويقية معاصرة  المحاسبة   

 2016-2015 مبادى اقتصاد   المحاسبة  

 2017-2016 مبادى ادارة االعمال   المحاسبة  

 2017-2016 المنتجات الجديدة  ت استراتيجيا ادارة التسويق   

 2017-2016 تسويق خدمات  ادارة التسويق  

 2017-2016 امدادات التسويق   ادارة التسويق  

    

 

ا:    عليها تالتي أشرف( الماجستير رسائل ،اطروحات الدكتوراه)خامسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

1 
للشركة  التخزينتقويم النظام 

 العامة لتجارة المواد الغذائية
 2010 ادارة االعمال 

2 
وجودة الخدمة  يالمناخ التنظيم

 المقدمة
 2012 ادارة االعمال 

3 
كفاءة ادارة الوقت لدى المدراء 

 العاملين 
 2016 ادارة االعمال

4 
في  اليات التسويق االخضر

  المنظمات الخدمية
 2013 ادارة االعمال
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ا:     فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 
 2018 (  في الخصومات  )الوساطةورشة عمل 

المركززز الاقززافي / جامعززة 

 دهوك

 مشارك ببحث    

      

ورشة عمل ) النزاع بين االطراف  2

 المتخاصمة ( 
 وحضور مشاركة    جامعة الموصل   2018  

ورشة عمل/ االستخدام االمال للمياه  3

 باعتماد مفاهيم تسويقية معاصرة

2018 

 

 

جامعة الموصل/ كلية  

االدارة واالقتصاد/ قسم  

 ادارة التسويق 

مشارك ببحث   

   العلميةوعضو لجنة 

ورشة عمل / التسويق الدوائي في  4

 محافظة نينوى / الواقع وسبل النهوض 
  2018 

جامعة الموصل/ كلية  

االدارة واالقتصاد/ قسم  

 ادارة التسويق 

مشارك ببحث   

   العلميةوعضو لجنة 

5 
 دهوك جامعة    2018 التحرش في المجتمع ورشة عمل/  

 

 مشارك ببحث  
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 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا  

 خارج الكلية ل الكليةاحد

 متابعة الطالب وارشادهم 
زيارات ميدانية  علمية مع الطلبة لبعض الدوائر اخلدمية 

 يف دهوك 

  مسؤولة موقع جامعة الموصل  في دهوك

  

  

 

 أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 

 

دور المواطنة التسويقية في تبني تطبيق ابعاد  

 التسويق االخضر في الشركة العامة لصناعة االدوية  

 

 منشور                   

 

2018 

2 

 

دور عناصر ادارة عالقات الزبائن االلكترونية في   

الوالء االلكتروني ، دراسة استطالعية لعينة من 

 زبائن شركة كورك 

 

 

 

 ظل التسويق االلكتروني 

 

 منشور                  

 

2018 

 

 

 هليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا 

 العراقيين عضو في جمعية نقابة االكاديميين  .1

2.  

3.  
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 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:   

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

1 
من عميد كلية االدارة     ( كتب شكر وتقدير20)

 واالقتصاد 
 2001-1996 كلية الحدباء 

2 
من عميد كلية االدارة     ( كتب شكر وتقدير25)

 واالقتصاد 
 2018-2002 كلية االدارة واالقتصاد 

 

 أو املرتمجة الكتب املؤلفة :عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2014 شراء المواد بالجودة المناسبة وتطوير المنتج  1

2   

3   

4   

5   

6   
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 اتــاللغ ثاني عشر :  

 اللغة العربية  .1

 اللغة االنكليزية  .2

3.  

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


