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   شيماء دمحم صالح حسن حميد الهاشمي         م:ــــــــــاالســ

  7711/  6/  03      :دتاريخ الميـال

 موصل / نينوى     :مكان الوالدة

 عزباء    الحالة الزوجية:

 :دد األوالدــعـــ

 االعمال ادارة االعمال / ادارة     :صـصـخـتــال

 تدريسية         :منصبالـ

 مدرس    :الدرجة العلمية

 جامعة الموصل  / كلية االدارة واالقتصاد / ادارة االعمال   عنوان العمل:

   هاتف العمل:

  31130700770 الموبايل:

 shms_1977@yahoo.com:  :كترونياإللالبريد 

 shaima _m_salah@uomosul.edu.iq :رابط الصفحة الشخصية

 , التسويق , علم النفس  ياالدارة , السلوك التنظيم التخصصات المهتم بها:

 

 

 

 

 

 الصورة 
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 المؤهالت العلمية :أوالا   

 

ا     : التدرج الوظيفيثانيا

 

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 7777 االدارة واالقتصاد  الموصل  بكالوريوس

 3330 االدارة واالقتصاد الموصل  الماجستير

 3371 االدارة واالقتصاد الموصل  الدكتوراه

     أخرى

 الى -من  الفترة ةالجه ةالوظيف ت

 3371-3336 / ادارة االعمال  االدارة واالقتصاد  مدرس ساعد  7

  3372 -3371 / ادارة االعمال االدارة واالقتصاد   مدرس 3

0    

0    

0    

6    
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ا     : التدريس الجامعيثالثا

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

 3372 - 3336 الموصل  االدارة واالقتصاد  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

2    

ا    قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 3337-3336 نظرية المنظمة  ادارة االعمال   7

 3373-3337 تقييم االداء  ادارة االعمال   3

0 
نظم / ادارة الصناعية  /ادارة االعمال

 المعلومات االدارية  
 3376-3370 ادارة الموارد البشرية 

 3376-3370 راس المال الفكري ادارة االعمال  0

 3371-3376 ادارة المواد والمخازن  ادارة االعمال  0

 3371-3376 ادارة المشاريع ادارة االعمال  6

 3371-3376 ادارة الجدوى  ادارة االعمال  1

 3371-3376 ادارة االمدادات  ادارة االعمال  2

 3372-3371 ادارة المخاطر  ادارة االعمال  7
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ا:     عليها تالتي أشرف( الماجستير رسائل ،اطروحات الدكتوراه)خامسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

7    

3    

0    

0    

0    

6    

1    

 

ا:    فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

صيانة الموارد الندوة العلية الثالثة  7

 البشرية في دائرة صحة نينوى"

الدارة ا كلية الموصل / ةجامع 3370

 واالقتصاد

 ورقة عمل

السنوي الخامس لضمان المؤتمر  3

الجودة واالعتماد االكاديمي للمدة 

 لجامعة الكوفة 3370/ 70-70

3370 
 النجف / جامعة الكوفة 

 منفردبحث 

المؤتمر الدولي االول لكلية الكتاب  0
الجامعة وبالتعاون مع جامعة لوند 

 LUNDالسويدية 

3371 
  نبغداد / فندق شيراتو

 شتركبحث 

الثالث لكلية االدارة المؤتمر العلمي  0
للفترة  واالقتصاد / جامعة تكريت

82-82/3  /8102 

3372 
 صالح الدين /جامعة تكريت 

 مشتركبحث 

0 
المؤتمر العلمي الدولي السنوي 

ادارة االعمال الثاني لجمعية 

/ايار 01-2العلمية العراقية للفترة 

/8102   

3372 
 اربيل / جامعة صالح الدين 

 مشتركبحث 
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6 

ورشة العمل المشتركة / التسويق 

الدوائي في محافظة نينوى / الواقع 

/ 77/ 70وسبل النهوض يوم 

3372 

الموصل / كلية االدارة  3372

 واالقتصاد 

 ورقة عمل 

 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا 

 

 خارج الكلية ل الكليةاحد

 بغداد عضو يف مجعية ادارة االعمال / 3377-3337مقررة دراسات عليا / 

  عضو جلنة امتحانيه  

  عضو يف جلنة التدريب الصيفي

  

 

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

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

7 
دراسة  دور الثقافة التنظيمية غي دعم ادارة المعرفة

  استطالعية آلراء عينة من التدریسيين في جامعة الموصل
 2102 تنمية الرافدين 

3 
 جودة اخلدمة مدخل يف تعزيز مسعة املنظمة

 دراسة ميدانية يف جامعة املوصل

المؤتمر السنوي الخامس 

لضمان الجودة واالعتماد 

/ 01-01االكاديمي للمدة 

 لجامعة الكوفة 2101

2101 

0 

فاء بعض السلوكيات غري القيادة التحويلية يف أطدور 

دارسة استطالعية آلراء عينة من العاملني يف معمل املرغوبة 

 األلبسة اجلاهزة يف نينوئ

جملة كركوك للعلوم االدارية 

 واالقتصادية  
2102 

0- 

مدخل لدعم  –اساليب تعديل السلوكيات غير المرغوبة 

آلراء بعض القيادات سمعة المنظمة دراسة استقصائية 

االدارية للمستشفيات الحكومية في مدينة اربيل / اقليم 

 كوردستان

المؤتمر العلمي الثالث لكلية 

االدارة واالقتصاد / جامعة 

/  82/3-82تكريت للفترة 

8102 

2102 
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0- 

مدى أدراك أعضاء هيئة التدريس لتوافر ابعاد الخدمة 

واالقتصاد / جامعة التعليمية بالتطبيق على كلية االدارة 

 الموصل

المؤتمر العلمي الدولي 

السنوي الثاني لجمعية ادارة 

االعمال العلمية العراقية 

   8102/ايار /01-2للفترة 

2102 

تأثير راس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية دراسة  -6

 استطالعية في كلية الحدباء الجامعة االهلية
مجلة جمعية ادارة االعمال 

 العلمية العراقية .
2102 

 

 هليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا 

 عضو جمعية ادارة االعال العراقية / بغداد  .0

2.  

3.  

 

 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

 2102 املوصل  ةجامع شهادة مشاركة / دورة اللغة العربية  7

3 
شهادة مشاركة/ املؤمتر الثالث كلية االدارة واالقتصاد / 

 تكريت  
 2102 جامعة تكريت

 2102 جامعة تكريت شكر وتقدير / عميد جامعة تكريت 0

 شكر وتقدير و شهادة مشاركة  0
مجعية ادارة االعمال 

 العراقية 
2102 

 

 أو املرتمجة الكتب املؤلفة :عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت
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 0   

2   

3   

1   

1   

6   

 

 اتــاللغ ثاني عشر : 

7.  

3.  

0.  

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


