البيانات الشخصية
االسم

مازن يونس غانم رحمي

رقم الهوية

588760009

المهنة

أستاذ جامعي

الجنس

ذكر

تاريخ الميالد

1907/2/3

العنوان

غزة  -تل الهوى – برج االستخبارات 7

الجنسية

فلسطيني

الحالة االجتماعية

متزوج

تليفون المنزل

-

المحمول

0590099778

المؤهالت العلمية
اسم المؤهل

مجال التخصص

المدينة

اسم الجامعة

الدولة

جامعة أوتارا الماليزية

قدح

ماليزيا

دكتوراة

اإلدارة  -تسويق

جامعة أوتارا الماليزية

قدح

ماليزيا

ماجستير

إدارة أعمال

جامعة األزهر

غزة

فلسطين بكالوريوس

آداب وتربية لغة إنجليزية

البدء -
االنتهاء
20112008
-2886
2880
-7557
7550

الخبرات العلمية واإلدارية
أسم
الشركة/المؤسسة

البلد

جامعة فلسطين

غزة

جامعة فلسطين

غزة

كلية مجتمع غزة

غزة

كلية العلوم والتكنولوجيا خانيونس
وزارة التربية والتعليم

غزة

الوظيفة
عميد كلية إدارة المال واألعمال
أستاذ مساعد  +رئيس قسم اإلدارة – إنجليزي  +مكلف
بمهام العميد حال غيابه
أستاذ مساعد  +نائب العميد للشئون األكاديمية  +رئيس
لقسم العلوم اإلدارية والمالية .

تاريخ
تاريخ
البدء االنتهاء
حتى
2877-6
اآلن
2877

2877-6

2877

2ا28

أستاذ مساعد – عمل جزئي

2011

2012

أستاذ لغة إنجليزية

1999

2006

-

الكتب  /المؤلفات  /األبحاث المنشورة
الكتب والمؤلفات:
مبادئ إدارة (يونيو  )3102باللغة اإلنجليزية  -د .مازن رحمي.
أساليب البحث العلمي للتجاريين باللغة اإلنجليزية –  – 3103الطبعة األولى  -د .مازن رحمي.

-

تحرير كتب:
مقدمة في االقتصاد الكلي ( )3102باللغة اإلنجليزية – د .سالم درويش
المال ،والخدمات المصرفية ،واألسواق المالية ( ) 3103باللغة اإلنجليزية – د .سالم درويش  /أ .شفا السقا

-

األبحاث المنشورة
االستثمار السياحي في فلسطين  :الفرص والتحديات –  -3100المؤتمر الدولي لألعمال الدولية – اليونان -
د .مازن رحمي

-

توضيح خصائص وسلوك مستخدمي اإلنترنت كأداة تسويقية بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
القادمين لماليزيا - 3100 -المؤتمر الدولي لإلدارة التكنولوجيا واألعمال  -دبي  -اإلمارات العربية
المتحدة -د .مازن رحمي.

-

تأثير صورة الدولة وخصائص المؤسسات على اختيار الدراسة في خارج الوطن - 3112 -المؤتمر
العالمي للسياحة اإلسالمية والمعارض – كوااللمبور – ماليزيا – د .مازن رحمي  +أ .د .شهرا دين.

-

أهمية صورة التعليم العالي في تسويق السياحة التعليمية –  - 3112المؤتمر الدولي السنوي الرابع عشر
لالتحاد السياحي في أسيا والمحيط الهادي .بانكوك – تايالند  -د .مازن رحمي  +أ .د .شهرا دين

المؤتمرات العلمية
المشاركة في مؤتمرات /ندوات  /ورشات عمل  /حلقات دراسية
حضور مؤتمر بعنوان المتطلبات الجامعية بين الحاجات الراهنة والمستقبلية  -جامعة فلسطين 3102 -
مؤتمر علمي بعنوان البحث العلمي  -جامعة اإلسالمية – 3102
إعداد وتنظيم وإدارة ورشة عمل بعنوان " دور المشاريع الصغيرة في تنمية االقتصاد الفلسطيني -قاعة حيفا – مبني
.الخوارزمي – جامعة فلسطين 3103
إعداد وتنظيم ورئاسة ندوة بعنوان يوم األرض الخالد "ذاكرة شعب يرزح تحت االحتالل" – قاعة المؤتمرات بكلية مجتمع
.غزة  -غزة  -فلسطين 3103
المشاركة في مؤتمر الشافعي – جامعة األقصى – غزة – فلسطين 3103
 .المشاركة في يوم دراسي بعنوان " السياحة في غزة – الصعوبات والتحديات – قاعة المؤتمرات  -جامعة األقصى3100،
المشاركة في يوم دراسي بعنوان "نظرية الجراوندد في البحث العلمي"  -قاعة المؤتمرات الكبري بكلية األعمال جامعة
 .أوتارا .ماليزيا 3100
المشاركة في المؤتمر السادس بعنوان " بحوث الدراسات العليا إلدارة األعمال " قاعة المؤتمرات الكبري بكلية األعمال
.جامعة أوتارا .ماليزيا 3100
.المشاركة في ورشة عمل بعنوان " القيادة واألعمال" قاعة المؤتمرات الرئيسية – جامعة أوتارا – ماليزيا 3100 -
المشاركة في المؤتمر التاسع لسياحة الحدود بين ماليزيا وتايالند بعنوان " تطوير اإلستراتيجيات المشتركة لتطوير سياحة
.الحدود" .فندق جامعة أوتارا – ماليزيا – 3100
المشاركة في المؤتمر السنوي الرابع عشر للسياحة في جنوب شرق أسيا .تايالند .ماليزيا3112.
المشاركة في ورشة عمل بعنوان " مقابلة صناع األحالم" بمساهمة المؤسسة الدولية لألعمال
قاعة المؤتمرات الكبري – جامعة أوتارا – ماليزيا3100 -
المشاركة في المؤتمر الثاني للسياحة والضيافة بعنوان " تخطيط وإدارة اإلرث للمستقيل" فندق ماريوت – ماليزيا – 3112
المشاركة في العديد من المناقشات (( Defenseوالندوات والحلقات الدراسية بخصوص أبحاث الدراسات العليا  -دكتوارة
وماجستير  ،كلية األعمال بجامعة أوتارا – ماليزيا من  3112وحتى شهر مايو 3100
المهارات الخاصة
0
3

اسم المهارة

القدرة علي استخدام جميع دورات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي (.)ICDL

اسم المهارة

القدرة على استخدام برنامج إحصائيات العلوم االجتماعية ()SPSS

2

اسم المهارة

قدرة عالية في التقديم والعرض في المؤتمرات و الندوات والمقابالت واالجتماعات
األكاديمية

اللغات

اللغة
العربية

مستوي التحدث
ممتاز

مستوي الكتابة
ممتاز

مستوي القراءة
ممتاز

اإلنجليزية

ممتاز

ممتاز

ممتاز

الفرنسية

متوسط

جدجدا

ممتاز

الدورات التدريبية
0

اسم الدورة
مدتها
مكان انعقادها

3

اسم الدورة
مدتها
مكان انعقادها

2

اسم الدورة
مدتها
مكان انعقادها

كيفية عمل وكتابة المشاريع المقدمة للمتبرعين باللغة اإلنجليزية
 28يوما
مركز معا – غزة – الرمال
كيفية عمل االختبارات
60يوما
وزارة التربية والتعليم
قياس وتقويم
60يوما
وزارة التربية والتعليم

مالحظة

الرجاء االطالع على السيرة الذاتية

المعرفون
اسم المعرف
الدكتور سالم صباح
الدكتور ناصر أبو العون

الوظيفة
رئيس جامعة
فلسطين
رئيس مجاس
إدارة كلية
مجتمع غزة

العنوان
غزة –
الوسطى
غزة – بجوار
مستشفى
الشفاء

تليفون
0550790000
0599761900

E-mail
abedalqaderh@hotmail.com
-

