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  كاديميةدارة األنائب مدير ال املسمى الوظيفي : 

 eHeritage.basma@sih.gov.aالتواصل بالبريد االلكتروني : 

  065092605 : املكتب

 املؤسساتارة إددكتوراه في فلسفة  : التخصص

 :املؤهالت 

 كاديمية األ 

   جامعة اوتارا  -دكتوراه في الرضا الوظيفي وريادة االعمال في املؤسسات االدارية الصغيرة واملتوسطة تقدير جيد جدا

 2019-مملكة ماليزيا  -املاليزية الحكومية 

 2007واملصرفية, اململكة االردنية الهاشمية , تقدير امتياز , االكاديمية العربية للعلوم املالية  ماجستير في ادارة االعمال 

 معة املوصل , العراق )املوصل ( بكالوريوس ادارة اعمال تقدير جيد  , كلية االدارة واالقتصاد جا 

  املهنية 

  2021-اململكة املتحدة  –موسسة التعليم املنهي –مركز جستين  – دبلوم منهي عالي في التدقيق الداخلي للبرامج املهنية 

   2021-اململكة املتحدة  –موسسة التعليم املنهي –مركز جستين  -دبلوم منهي عالي في اجازة مقيم منهي معتمد 

  2011 –اململكة املتحدة  –جامعة ليفربول )جون موريس (   -دولي معتمد في مهارات االعمال الدولية  دبلوم  

 2006 -اململكة االردنية  -مركز اكاديمية نيفاده  -الكمبيوتر نظام التطبيقات املحاسبي على  -دبلوم احترافي منهي  

 Application Accounting Program Using Quick Books  

 السيرة الوظيفية 

  الى االن  -2016بمعهد الشارقة للتراث تشغل نائب مدير االدارة االكاديمية 

  والتراثية معتمد من الهيئة الوطنية للمؤهالت واكتفيت دولة مقيم منهي لبرنامج االعمال االدارية في املؤسسات الثقافية

 2021معهد  –  2021االمارات العربية املتحدة

  2021مدقق داخلي ملعهد الشارقة للتراث  معتمد من الهيئة الوطنية للمؤهالت واكتفيت دولة االمارات العربية املتحدة 

 ومنها :  نالى ال  2007تحدة منذ عام ة املعضو هيئة تدريس في جامعات دولة االمارات العربي 

 معهد الشارقة للتراث 
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 جامعة الشارقة 

 كلية املجتمع لجامعة الشارقه 

 جامعة عجمان 

 كلية املدينة الجامعية بعجمان 

 ) جامعة الدار )كلية الحاسوب سابقا 

 كلية طيران االمارات 

 جامعة دبي 

  الجامعة االمريكية في االمارات 

 جامعة العلوم الحديثة 

 جامعة الجزيرة 

 كلية الخوارزمي الدولية 

 معهد وكلية االمارات للعلوم املاليه واملصرفيه 

 ) املعهد الوطني للتعليم املنهي )حكومة دبي 

 كلية االتحاد  

  2011اململكة املتحدة منذ  –جامعة ليفربول )جون موريس (   -مدرب دولي معتمد في مهارات االعمال الدولية-

 الى االن 

  جامعة العلوم الحديثه –كلية ادارة االعمال  -التسجيل والجوده   –لجنة معادلة الشهادات الجامعيه مديرة - 

 ( 2014-2013) -دبي   - االمارات العربية املتحدة

 (2016-2014) -دبي  - االمارات العربية املتحدة –لجامعة العلوم الحديثه   - مديرة  التسويق 

 2013-2012-دبي  -االمارات العربية املتحدة -جامعة الدار)كلية الحاسوب سابقا  ( -  مدير برامج التدريب  

  26 /2018/02) –عضو اساس ي في  اللجنة االتحادية للسياحة والثقافة في دولة االمارات العربية املتحدة- 

2020) 

 ( , 2006-2005عضو فرد في االكاديميه العربيه للعلوم املاليه واملصرفيه) 

 بحاث والكتب والبرامج التعليمية أل ا

  باللغة العربية 

 الكتاب التعليمي ملؤهل االعمال االدارية للمؤسسات الثقافية والتراثية 

 السياحيين , االعالم الثقافي .  , تاهيل املرشديناملؤسس ملؤهل االعمال االدارية للمؤسسات الثقافية والتراثية 

 ملعتمد للمؤهالت في التراث الثقافي من املركز الوطني للمؤهالت عند املستوى الخامس في )االعمال االدارية في املؤسسات ا

 الثقافية والتراثية , جمع وتدوين وصون التراث الثقافي غير املادي ,ترميم املخطوطات وصيانتها ( 

 

 



  نكليزية باللغة اإل 

 Professional Development Workshops Participated in 

 2nd Annual Cultural Tourism Middle East Forum, International Quality Center and the Municipality of 

Dubai , 1-2 November 2017, Dubai, United Arab of Emirates. 

 Digital Marketing Workshop offered by Christian Farioli ,Ajman University , Business School , 12-14 May 

2015, Ajman, United Arab of Emirates.  

 International Conference Development in E-Systems Engineering, AlDar University (Computer College ), 

6th – 8th December 2011, Dubai, United Arab Emirates. 

 

Intellectual Contributions 

 Publications in Peer-Reviewed Journals 

 Article Title for Scopus Index: Job Satisfaction and Intention to Leave among Middle-Level Managers of 

SMEs in Dubai, UAE: July 2020 

Journal Title: Indonesian Management and Accounting Research 

Indexes & Publishers http://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/imar 

ISSN:(e) 2441-9724 

(p) 1411-8858 , Volume 19 , Number 02 , July 2020 

 Basma Kashmoola&Fais & Yeoh , 2017, Job Satisfaction and Intention to Leave in SME Construction 

Companies of United Arab Emirates (UAE), Business Management Dynamics , ISSN: 2047-7031- Vol.7, 

No.03, pp.01-09, Sep 2017. 

 Basma Kashmoola&Fais & Yeoh , 2017, Review on Job Satisfaction, Intention to Leave and Corporate 

Entrepreneurial Characteristics in United Arab Emirates’ Construction Firms,  International Journal of 

Emerging Research in Management &Technology ISSN: 2278-9359 (Volume-6, Issue-10.) , October 2017. 

 Basma Kashmoola, The Training and Development Programs in the United Arab Emirates: A Conceptual 

Study , IJERMT - International Journal of Emerging Research in Management and Technology, ISSN: 2278-

9359, 2016. 

 Basma Kashmoola, Level of Stress among students studying in Higher Education Institutes (HEIs) in Dubai"  

,  Arabian Journal of Business and Management E-ISSN: 2223-5833 Bus Manag Review S1:003, , June 07, 

2016. 

 

 



 نكليزية باللغة اإل  املقدمة البرامج التعليمية

 10 Times - principle of Marketing 

 16 Times- organizational Behavior, 

 Once - Self-development skills 

 Once - Business Management Equines for engineering 

 Twice - Sales and Merchandising 

 10 Times-  Business Communication 

 20 Times- Business Ethics 

 4 Times - Total Quality Management 

 17 Times - Human Resources Management  

 10 Times - Management of small Business 

 Twice- Purchasing and Material Management 

 Twice - Organizational Theory 

 Twice - Service Marketing 

 Twice - GCC Economic and Business practices in UAE 

 5 Times - Negotiation Skills   

 Once - Compensation and Benefit management 

 Twice - Management and organizational Behavior 

 Once - Legal Business and Environment 

 10 Times - Business Mathematic 

 5 Times - UAE Society 

 5 Times - Operation Management 

 3 Times - Selected Topics in Management 

 Once -Managing Family Business  

 4 Times -Principle of Accounting   

 5 Times - Principle of Finance  

 Twice - College Mathematic 

 باللغة العربيةاملقدمة البرامج التعليمية 

 املؤسس ملؤهل االعمال االدارية للمؤسسات الثقافية والتراثية 

  االدارية للمؤسسات الثقافية والتراثيةتدريس جميع مساقات االعمال 

  ادارة االختيار والتعيين/ مقدمه الدارة االعمال/ اخالقيات العمل /سياسات واستراتيجيات االعمال/ االداره الدوليه

 مهارات االتصال /فن البيع/

 ادارة االداء والحوافز /ادارة التفاوض والنزاعات  /مبادئ علم االقتصاد  



 لتي تم تدريبها  التدريبية البرامج ا

  باللغة العربية 

  برنامج تأهيل قيادات الصف الثاني. وزارة العمل , وزارة الصحه , وزارة الطاقه , وزارة التعليم العالي , الهيئه

 االتحاديه للسياحه واالثار

  املسارا ت الوظيفيه وتحديد االحتياجات التدريبيه 

 برنامج املراسالت االدارية 

 ( ةنكليزيوال  ةموظف االستقبال) بالعربي مهارات 

 برنامج مهارات التخطيط االستراتيجي للتحول املؤسس ي نحو الجوده 

  البداع القيادي في إدارة األزمات والطوارئ 

 ) برنامج االبداع القيادي ) ادارة االبداع املؤسس ي 

  )برنامج حقيبة القيادة التنافسية) املكتب االقليمي للجامعه العربيه 

 مهارات التفاوض الفعال 

  الدبلوم االحترافي في ادارة املوارد البشريه املعاصره وتقييم االداء وزارة العمل , وزارة الصحه , وزارة الطاقه , وزارة

 ( ةاملتحد ةارات العربيم) ال التعليم العالي , الهيئه االتحاديه للسياحه واالثار, وزارة الصحه 

 حل املشكالت واتخاذ القرارات برنامج التفكير البداعي في 

  قواعد األعمال الجمركية والسياسات 

 الدبلوم املنهي في السكرتارية التنفيذية وإدارة املكاتب 

  ( ةواالنكليزية ادارة الحوار والتفاوض) بالعربيدبلوم 

  وزارة الداخليه( الدبلوم الدولي االحترافي في الحوكمة وإستراتيجيات إصالح الفساد الداري( 

 نمية روح الفريق والعمل الجماعي/ مركز التدريب املستمر ) جامعة الشارقه( دبلوم القاده للموارد البشريه ت 

 تبسيط الجراءات وتطوير أساليب العمل 

 ةربيعململكه الارامكو )إعداد وكتابة التقارير واملكاتبات الرسمية شركة مليته النفطيه ) ليبيا(و شركة ا 

 ( ةاملتحد ةارات العربيم) ال حه (, وزارة الصةالسعودي

 وزارة الصحه دبي( مهارات التعامل مع الزمالء وتقوية العالقات( 

 األساليب الحديثة فى التخطيط ومتابعة تنفيذ األعمال وتقييم األداء 

 دبي( - )وزارة الصحهة ملعاصرة في ادارة املوارد البشرياالتجاهات ا 

  اللوجستية) شركة النفط والغاز اململكه العربيه السعوديه (إدارة املشتريات والتوريد والخدمات 

 املسئولية االجتماعية في املؤسسات 

 التخطيط الستراتيجي : مفهومه وإطاره الرشادي ومراحله املختلفة 

 برنامج التخطيط الستراتيجي البتكاري ومؤشرات قياس األداء الرئيسية 



 وبطاقات األداء املتوازنة

  شركة مليته النفطيه ) ليبيا(و شركة ارامكو ) اململكه /وتخطيط االحتياجات لدارة املشترياتبرنامج تحديد

 العربيه السعوديه ( 

 تطبيق الجودة الشاملة على إدارة املشتريات 

 التميز الداري والتفكير البداعي 

 التدقيق الداري الداخلي واملراجعة الدارية 

 ـــــس  صنع الثقة بالنفـ

 ت وتنظيم العمل إدارة الوق 

  لغة الجسد/ شرطة الشارقه دورات متكرره 

  العالقات العامة وفن االتيكيت واملراسم والتعامل مع كبار الشخصيات /  شرطة دبي 

  ) إستراتيجات إدارة املوارد البشرية / وزارة الصحه ) االمارات العربيه املتحده 

 ات والنزاعات وتطوير االتصاالت الدارية في بيئة العمل / وزارة برنامج املهارات البداعية في حل املشكالت والصراع

 الصحه ) االمارات العربيه املتحده (

 ) التوظيف واملقابلة والتعيين / وزارة الصحه ) االمارات العربيه املتحده 

 ( ةاملتحد ةارات العربيمت واللجان / / وزارة الصحه ) ال تنظيم وإدارة االجتماعا 

  برنامج التفكير املوضوعي ودوره في بناء الذات 

    ( ةاملتحد ةارات العربيم) ال التفكير االبداعي لتدعيم قرارات االداره العليا / املجلس االعلى للسياحه 

  ( ةواالنكليزي ةالقياده واالتصال) بالعربي 

  اسس بناء الشخصيه القياديه املتميزه 

  معايير الجوده وتقييم االداء 

 امج التفكير املوظوعي ودوره في بناء الذاتبرن 

  املراسالت االداريه 

 ) املفاهيم الحديثة في إدارة املوارد البشرية / وزارة املاليه والتعليم العالي ) جمهورية السودان 

 ش املنهي( رة العمل ) دبلوم التفتيادارة الوقت ) بالعربيه واالنكليزيه (/ مركز التدريب املستمر / جامعة الشارقه وزا

 بوظبي أاملركز االحصائي الوطني ب /

 ) ( ةاملتحد ةارات العربيم) ال  )دائرة صناعة ابوظبي( بطاقة االداء املتوازن )وزارة االشغال 

 إعداد وبناء سياسات املوارد البشرية والهياكل التنظيمية/ بنك الفيصل السودني االسالمي ) جمهورية السودان(  

  املوضوعي ودوره في بناء الذات  )وزارة الصحه(برنامج التفكير 

  ) برنامج التخطيط االستراتيجي ) شرطة دبي 

   برنامج القيادة االبتكارية وبناء فرق عمل عالية االداء 

  ) برنامج املراسالت االداريه وكتابة التقارير ) مؤسسة دبي لالعالم جريدة البيان 

  التعليم املستمر / جامعة الشارقه (برنامج بناء وقيادة فرق العمل ) مركز 



  ) برنامج التعامل مع االنماط الشخصيه الخمسه ) شرطة دبي 

  ) النزاهه واخالقيات فريق العمل ) بطاقة الهويه لدولة االمارات 

  )15/09/2015االساليب االلكترونيه الحديثه للتخزين واملشتريات )بطاقة الهويه لدولة االمارات 

 ركز االحصائي ()ابوظبي(/)الشارقه()التفتيش االحصائي (ادارة الوقت ) امل 

  ) وضع االهداف وميثاق االداء ) وزارة الخدمة املدنية ( ) اململكة العربية السعودية 

  ) مهام منسقي املوارد البشرية ) مؤسسة تقييم التعليم ( ) اململكة العربية السعودية 

 وارد البشرية )هيئة الثقافة والفنون في دبي( تنمية املهارات االدارية والفنية ملنسقي امل 

 التخطيط االستراتيجي وإدارة التغيير في املؤسسات 

  )البروتوكول في االستقبال والضيافة )هيئة الثقافة والفنون في دبي 

  إدارة األزمات في املؤسسات الثقافية 

  قيادة املؤسسة الثقافية 

 التسويق السياحي للمؤسسات الثقافية  

 

 البرامج التدريبية التي تم تدريبها باللغة االنكليزية 

 Stress Management. 

 Effective negotiation skills. 

 Professional Diploma in Contemporary Human Resource Management and Performance Assessment. 

 Career paths and identification of training needs. 

 Body Language Skills. 

 Program of creative skills in solving problems, conflicts and conflicts and the development of 

administrative communications in the work environment. 

 Balanced Scorecard. 

 Innovative leadership program and building high-performance teams. 

 Program of administrative correspondence and writing reports. 

 Time Management. 

 The program of objective thinking and its role in self-building. 

 Strategic Planning Program. 

 Program of Prepare and build human resource policies and organizational structures 

 Change Management  

 

 


