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 ة الذاتي ةالسير
 

 

 

 

   م:   شيماء ناظم حمدون الفهاديــــــــــاالســ

 14/6/1977  :دتاريخ الميـال

 العراق/الموصل  :مكان الوالدة

 متزوجة   الحالة الزوجية:

 2 :األوالددد ــعـــ

 ادارة تسويق  :صـصـخـتــال

  :منصبالـ

 مدرس مساعد :الدرجة العلمية

 جامعة الموصل عنوان العمل:

     هاتف العمل:

  07738597743 الموبايل:

 shaima-nazem@uomosul.edu.iq  :كترونياإللالبريد 

 :رابط الصفحة الشخصية

 التخصصات المهتم بها:

 

 

 

 

 

 الصورة  
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 المؤهالت العلمية :أوالا   

 

 : التدرج الوظيفيثانياا  

 

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

    بكالوريوس

 2006 االدارة واالقتصاد  الموصل الماجستير

    الدكتوراه

    أخرى 

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 2006-2002 جامعة الموصل مساعد باحث 1

 2018-2006 جامعة الموصل مدرس مساعد 2

3    

4    

5    

6    
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 : التدريس الجامعيثالثاا   

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

 2019-2006 جامعة الموصل كلية االدراة واالقتصاد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

ا    قمت بتدريسها يالدراسية الت: المقررات رابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 ادارة االعمال 1

 مبادى ادارة

 ادارة تسويق

 حقوق انسان 

2007 

2008 

2009-2011 

 2008 منهج البحث العلمي نظم المعلومات التسويقية  2

 ادارة التسويق 3

 امدادات التسويق 

 بحوث التسويق

 المنتجات الجديدة استراتيجية 

2017 

2017-2019 

2017-2018 

 2019-2017 صحة اغذية ادارة المؤسسات السياحية 4

5    

6    

7    
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ا:    عليها تالتي أشرف( الماجستير رسائل،اطروحات الدكتوراه)خامسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

 

ا:    فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 

 االعتمادية المهنية  )مؤتمر 

للتمريض طريق الى جودة(  

 (الرعاية

 

 مشاركة بحثية كلية التمريض 2013

2 

المؤتمر العلمي االداري الثاني 

لالدارة الرشيدة والجودة العالية 

للنهوض بواقع الخدمات الصحية 

 في محافظة نينوى

 مشاركة بحثية فندق نينوى الدولي 2012

3 

الندوة العلمية االولى لقسم ادارة  

االعمال وحماية المستهلك العراقي قي 

 ظل المشكالت المعاصرة 

2008 

االدارة كلية 

 واالقتصاد

 مشاركة بحثية

4     
5     
6     
7     
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 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا 

 

 خارج الكلية ل الكليةاحد

  املشاركة بدورة سالمة اللغه العربية

  املشاركة بورشة عمل بعنوان ))االستخدام االمثل للمياه باعتماد اساليب تسويقية معاصرة((

  املشاركو بورشة عمل بعنوان))واقع التسويق الدوائي يف حمافظة نينوى((

 القاء حماضرة ضمن التعليم املستمر

 اللجان االمتحانية جلان االرشاد

 االشراف على طلبة التدريب الصيفي

 

 

 

 

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

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 
موقف املستهلك جتاه السلع االستهالكية ))دراسة 

 حتليلية 

 عن سوق االطارات يف مدينة املوصل

 2012 جملة جامعة كركوك

 2013 تنمية الرافدينجملة  االدارة بني املاضي واحلاضر 2

 طرق توصيل املعرفة من خالل انظمة املعلومات احلديثة 3
 جملة جامعة تكريت

 للعلوم االنسانية
2007 

4    
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 هليئات العلمية احمللية والدولياعضوية  :تاسعا 

 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة التقديريةكتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة  ت

 2006 العميد كتاب الشكر 1

 2006 العميد كتاب الشكر 2

 2006 جامعة اربد االهلية كتاب الشكر 3

 2007 العميد كتاب الشكر 4

 2008 العميد كتاب الشكر 5

 2009 العميد كتاب الشكر 6

 2009 العميد كتاب الشكر 7

 2010 العميد كتاب الشكر  8

 2010 العميد كتاب الشكر 9

 2011 العميد كتاب الشكر 10

 2011 العميد كتاب الشكر 11

 2011 العميد كتاب الشكر 12

 2018 العميد كتاب الشكر 13

 2017 العميد كتاب الشكر 14

 2018 العميد كتاب الشكر 15

 2018 العميد كتاب الشكر 16

 2018 رئيس الجامعة كتاب الشكر 17

 2018 العميد كتاب الشكر 18
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 أو املرتمجة الكتب املؤلفة:عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 اتــثاني عشر :اللغ 

1.  

2.  

3.  

 

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


