
 

 

 وصاسة انخعهيم انعاني وانبحث انعهمي

 جامعت انمىصم

 وااللخصادكهيت االداسة 

   شعبت ضمان انجىدة وحمىيم االداء
 

  

 

 تانزاحي ةانغيش
 

 

 
 

          وذي عبذانباعظ عبذانشصاق دمحم كشمىنت م:ــــــــــاالعــ

  5166/ 4/ 55  :دحاسيخ انميـال

 / انذوذان  انمىصم :مكان انىالدة

 مخضوجت   انحانت انضوجيت:

 ثالثت   :ذد األوالدــعـــ

 انخغىيك :صـصـخـخــان

 حذسيغي /   :مىصبانـ

 اعخار مغاعذ   :انذسجت انعهميت

 جامعت انمىصم / كهيت االداسة وااللخصاد عىىان انعمم:

 /    هاحف انعمم:

 07707851059 انمىبايم:

  nada kashmola@yahoo.com    :كخشووياإلنانبشيذ 

 :سابظ انصفحت انشخصيت

 اداسة االعمال   ، وظم انمعهىماث االداسيت ، االداسة انصىاعيت   انخخصصاث انمهخم بها:

 

 

 

 

 

 انصىسج 



 

 

 وصاسة انخعهيم انعاني وانبحث انعهمي

 جامعت انمىصم

 وااللخصادكهيت االداسة 

   شعبت ضمان انجىدة وحمىيم االداء
 

 انمؤهالث انعهميت :أوالا   

 

ا     : انخذسج انىظيفيثاويا

 

 

ا    : انخذسيظ انجامعيثانثا

 انً -مه  انفخشة انجامعت انجهت )انمعهذ / انكهيت( ث

 1006  -6995 انحذتاء            االداسج وااللرصاد 1

 نغاَح االٌ  -1006 انًىصم            االداسج وااللرصاد 2

 

 

 تانذسج

 انعهميت

 انخاسيخ تانكــهيــــ تانجامع

 1989/1/8 االداسج وااللرصاد جايؼح انًىصم بكانىسيىط

 22/10/1994 االداسج وااللرصاد جايؼح انًىصم انماجغخيش

 1/11/2007 االداسج وااللرصاد جايؼح انًىصم انذكخىساي

   / أخشي

 انً -انفخشة مه  تانجه تانىظيف ث

 1002-6995 كهُح االداسج وااللرصاد يذسط يغاػذ 5

 1061 -1002 كهُح االداسج وااللرصاد يذسط  2

 ونغاَح االٌ -1062 كهُح االداسج وااللرصاد اعرار يغاػذ  3



 

 

 وصاسة انخعهيم انعاني وانبحث انعهمي

 جامعت انمىصم

 وااللخصادكهيت االداسة 

   شعبت ضمان انجىدة وحمىيم االداء
 

ا     لمج بخذسيغها ي: انممشساث انذساعيت انخسابعا

 انغىـــــت انمـــــادة انمغـــم ث

 1006/1001   ايذاداخاداسج  االػًالاداسج  5

2 
 اداسج االػًال

 1001/1002  اداسج االػًال             

 1002/1003 اداسج ذغىَك اداسج االػًال 3

 1004/1005 اَراجاداسج  االػًالاداسج  4

 1005/1002 اداسج يىاد اداسج االػًال 5

 1002/1008 ذغىَك انخذياخ انًصشفُح يانُح ويصشفُح 6

 1009/1060 انرغىَك انذونٍ يانُح ويصشفُح 6

 1060/1066 ذغىَك وذجاسج انكرشوَُح انًحاعثح 8

 1061-1066 اعاعُاخ انثحس انؼهًٍ انًحاعثح  1

 1062-1061 اداسج انرفاوض  انًحاعثح 51

 1065-1064 اعاعُاخ انثحس انؼهًٍ انًحاعثح  55

 1065-1064 دساعاخ ذغىَمُح يؼاصشج  انًحاعثح  52

 1065-1064 يثادي الرصاد  انًحاعثح 53

 1062-1065 يثادي اداسج االػًال  انًحاعثح 54

 1062-1065 انًُرجاخ انجذَذج  خاعرشاذُجُا اداسج انرغىَك  55

 1062-1065 ذغىَك خذياخ  اداسج انرغىَك 56

 1062-1065 ايذاداخ انرغىَك  اداسج انرغىَك 56

58 

 

 اداسج انرغىَك 
انًُرجاخ وذحذَذ  خاعرشاذُجُا

 انؼاليح انرجاسَح 
             1062-1068 

 1068-1062 اداسج انرفاوض اداسج انرغىَك 51



 

 

 وصاسة انخعهيم انعاني وانبحث انعهمي

 جامعت انمىصم

 وااللخصادكهيت االداسة 

   شعبت ضمان انجىدة وحمىيم االداء
 

 
21 

انًُرجاخ وذحذَذ  خاعرشاذُجُا اداسج انرغىَك

 انؼاليح انرجاسَح 
1068-1069 

 1069-1068 اداسج انرفاوض اداسج انرغىَك  25

22 
 اداسج انرغىَك

 1010-1069 يثادي اداسج انرغىَك 

 1010-1069 اداسج انرفاوض اداسج انرغىَك  23

 1016-1010 اعرشاذُجُاخ انًُرجاخ  اداسج انرغىَك 24

 1016-1010 اداسج ػاللاخ انضتائٍ  اداسج انرغىَك  25

 

 

ا:    عهيها جانخي أششف( انماجغخيش سعائم ،اطشوحاث انذكخىساي)خامغا

 انغىــت مـــانمغ األطشوحت أو انشعانت اعم ث

5 
نهششكح  انرخضٍَذمىَى انُظاو 

 انؼايح نرجاسج انًىاد انغزائُح
 1060 اداسج االػًال 

2 
وجىدج انخذيح  ٍانًُاخ انرُظًُ

 انًمذيح
 1061 اداسج االػًال 

3 
كفاءج اداسج انىلد نذي انًذساء 

 انؼايهٍُ 
 1065 اداسج االػًال

4 
فٍ  انُاخ انرغىَك االخضش

  انًُظًاخ انخذيُح
 1062 اداسج االػًال

 

 



 

 

 وصاسة انخعهيم انعاني وانبحث انعهمي

 جامعت انمىصم

 وااللخصادكهيت االداسة 

   شعبت ضمان انجىدة وحمىيم االداء
 

ا:     فيها جانخي شاسكانعهميت وانىذواث انمؤحمشاث عادعا

 اوعمادهامكان  انغىــت انعىىان ث

 وىع انمشاسكت 

) بحث / بىعخش 

 حضىس(

1 
 1068 ( فٍ انخصىياخ وسشح ػًم )انىعاطح

انًشكززض انامززافٍ / جايؼززح 

 دهىن

 يشاسن تثحس   

      

وسشح ػًم ) انُضاع تٍُ االطشاف  2

 انًرخاصًح (
 وحضىس يشاسكح    جايؼح انًىصم  1068  

وسشح ػًم/ االعرخذاو االيام نهًُاِ  3

 ذغىَمُح يؼاصشجتاػرًاد يفاهُى 

1068 

 

 

جايؼح انًىصم/ كهُح 

االداسج وااللرصاد/ لغى 

 اداسج انرغىَك

يشاسن تثحس   

  انؼهًُحوػضى نجُح 

وسشح ػًم / انرغىَك انذوائٍ فٍ  4

 يحافظح َُُىي / انىالغ وعثم انُهىض
  1068 

جايؼح انًىصم/ كهُح 

االداسج وااللرصاد/ لغى 

 اداسج انرغىَك

يشاسن تثحس   

  انؼهًُحوػضى نجُح 

5 
 دهىنجايؼح    1068 انرحشػ فٍ انًجرًغوسشح ػًم/  

 

 يشاسن تثحس 

 

 

 

 

 
َذوج ) انرغجُم انؼماسٌ تٍُ انىالغ  6

 ًَىرجاوانطًىح _ َُُىي 
1068 

جايؼح انًىصم / كهُح 

انحمىق / فشع انماَىٌ 

 انخاص

 حضىس   



 

 

 وصاسة انخعهيم انعاني وانبحث انعهمي

 جامعت انمىصم

 وااللخصادكهيت االداسة 

   شعبت ضمان انجىدة وحمىيم االداء
 

 
6 

 

َذوِ / انرىػُح يٍ يخاطش فُضاٌ 

 االَهاس وانغُىل وحىادز انغذود

 

1068 

 

جايؼح انًىصم / جًؼُح 

 انهالل االحًش انؼشالٍ

 

 حضىس   

وسشح انؼًم االنكرشوَُح / انرحهُم  8

 انكًُُائٍ تاعرخذاو ذمُُاخ يرؼذدج
1010 

جايؼح انفهىجح / كهُح 

 انؼهىو انرطثُمُح

 حضىس 

َذوج ػٍ انرؼهُى االنكرشوٍَ / انرحذَاخ  1

 وانحهىل
 جايؼح انكىفح 1010

 حضىس

51 
 1010 انىسشح انؼهًُح ) ذكُىنىجُا انرؼهُى (

جايؼح دَانً / كهُح 

 االداسج وااللرصاد

 حضىس 

55 
انىسشح انؼهًُح االنكرشوَُح ) ششوط 

وذطثُماخ انًؼايالخ انؼهًُح 

 نالخرثاساخ (

1010 

جايؼح رٌ لاس ) كهُح 

انرشتُح انثذَُح وػهىو 

 انشَاضح (

 حضىس

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

 يراتؼح انطالب واسشادهى
زوارات ميدانية  علمية مع الطلبة لبعض الدوائر اخلدمية 

 يف دهوك 

  يغؤونح يىلغ جايؼح انًىصم  فٍ دهىن

ذ

ذ

ذ



 

 

 وصاسة انخعهيم انعاني وانبحث انعهمي

 جامعت انمىصم

 وااللخصادكهيت االداسة 

   شعبت ضمان انجىدة وحمىيم االداء
 

  

 التعؾقمأوذتطويرذثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1 

 

دوس انًىاطُح انرغىَمُح فٍ ذثٍُ ذطثُك اتؼاد 

 انرغىَك االخضش فٍ انششكح انؼايح نصُاػح االدوَح 

 

 يُشىس                   

 

1068 

2 

 

دوس ػُاصش اداسج ػاللاخ انضتائٍ االنكرشوَُح فٍ  

انىالء االنكرشوٍَ ، دساعح اعرطالػُح نؼُُح يٍ 

 صتائٍ ششكح كىسن

 

 

 

 ظم انرغىَك االنكرشوٍَ

 

 يُشىس                  

 

1068 

 

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

 ػضى فٍ جًؼُح َماتح االكادًٍَُُ انؼشالٍُُ .6

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

5 
يٍ ػًُذ كهُح االداسج     ( كرة شكش وذمذَش10)

 وااللرصاد
 1006-6995 كهُح انحذتاء

2 
يٍ ػًُذ كهُح االداسج     ( كرة شكش وذمذَش14)

 وااللرصاد
 1068-1001 االداسج وااللرصادكهُح 

3 
كرة شكش وذمذَش يٍ ػًُذ كهُح االداسج   2 

 وااللرصاد 
 1069-1068 كهُح االداسج وااللرصاد 



 

 

 وصاسة انخعهيم انعاني وانبحث انعهمي

 جامعت انمىصم

 وااللخصادكهيت االداسة 

   شعبت ضمان انجىدة وحمىيم االداء
 

 
 1010-1069 سئاعح جايؼح انًىصم كرة شكش يٍ سئُظ جايؼح انًىصم  1 4

5 
كرة شكش يٍ وصَش انرؼهُى انؼانٍ وانثحس  1

 انؼهًٍ

وصاسج انرؼهُى انؼانٍ 

 وانثحس انؼهًٍ
1069-1010 

 

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

 4102 شراء المواد بالجودة المناسبة وتطوير المنتج 1

 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

 انهغح انؼشتُح  .5

 انهغح االَكهُضَح .2


