
  

  البيانات الشخصية

 

ياسر عادل محمد أبو مصطفى   االسم 

 406837609 الهويةرقم    

محاضر جامعي   المهنة 

ذكر   الجنس 

33/30/3473  تاريخ الميالد 

فلسطين -بني سهيال خانيونس -الزنة-ش عمر المختار  العنوان  

 الجنسية فلسطيني

االجتماعيةالحالة  متزوج   

نزلتليفون الم     

 0045503930  المحمول 

 

 

 المؤهالت العلمية

هاءتاالن  -البدء    اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص 

 5004-5033 إدارة أعمال    دكتوراه   مصر   االسماعيلية   قناة السويس     

 5006-5007 إدارة مالية   ماجستير   مصر   القاهرة   االكاديمية العربية    

 5005-5006 إدارة مالية   بكالوريوس   غزة  فلسطين  القدس المفتوحة    

 

  العمليةالخبرات 

االنتهاءتاريخ  المؤسسة أسم  البلد الوظيفة  تاريخ البدء     

 جامعة فلسطين غزة رئيس قسم إدارة األعمال 6/2015 حتي اآلن

5033//8/6 حتي اآلن غزة  استاذ مساعد   جامعة فلسطين 

6/5038  7/5030 غزة  محاضر جامعي   جامعة األزهر 

50/0/5033  30/4/5030 غزة  محاضر جامعي   جامعة القدس المفتوحة 

30/6/5033  30/30/5030 غزة   محاضر جامعي   جامعة األقصى 

30/6/5035  30/5/5030 محاضر جامعي    غزة    كلية العلوم والتكنولوجيا 

30/0/5035  30/30/5030 غزة  محاضر جامعي  راسات المتوسطةكية الد   

 

األبحاث المنشورة/ المؤلفات / الكتب   

دراسة حالة وزارة االتصال وتكنولوجيا : أثر أبعاد حوكمة تكنولوجيا المعلومات في تحسين التدريب االلكتروني

الحوكمة والتنمية االدارية واالقتصادية في المؤسسات الواقع "المؤتمر العلمي  الدولي المشترك  -المعلومات

– جامعة القدس المفتوحة/ الجامعة االردنية وكلية العلوم االدارية واالقتصادية/ الذي تنظمه كلية االعمال" الطموحو

 7102األردن –عمان 

المستفيدين من خدمات : دراسة حالة" المسئولية االجتماعية وعالقتها بتغيير االتجاهات التسويقية نحو الخدمات البنكية

المسؤولية االجتماعية "المؤتمر العلمي األول لكلية إدارة  المال واألعمال بعنوان  -انيونسبمحافظة خ بنك فلسطين

 7102مجلة جامعة فلسطين يوليو -لمؤسسات القطاع الخاص وانعكاساتها على المجتمع الفلسطيني 

عة قناة السويس باإلسماعيلية مجلة جام" دراسة ميدانية"دور بطاقة االداء المتوازن في زيادة فاعلية تقييم أداء البنوك 

7102 

مجلة جامعة قناة السويس باإلسماعيلية " ميدانية ةدراس"أثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن على تعزيز المركز التنافسي  

7102 



 المؤتمرات العلمية

 .مؤتمر المتطلبات الجامعية بين الحاجات الراهنة والمستقبلية، جامعة فلسطين

 .مؤتمر الجودة في التعليم الجامعي، جامعة القدس المفتوحة

 .غزة -، الجامعة اإلسالمية النشر العلمي الدولي والتشاركيمؤتمر 

 .، جامعة فلسطينالنظام المالي والتقارير المالية للجمعيات األهليةورشة عمل بعنوان 

 .جامعة فلسطين ،التوعية المصرية في القطاع المالي الفلسطينيورشة عمل بعنوان 

 .، جامعة فلسطينالوسائل الفاعلة لدعم المنتج الوطنيورشة عمل 

ورشةةة عمةةل بعنةةوان دور المؤسسةةة الفلسةةطينية لئةةمان الودائةةع فةةي اسةةتقرار النظةةام المصةةرفي الفلسةةطيني، جامعةةة 

 .فلسطين

 .، جامعة فلسطينورشة عمل بعنوان مدى موائمة المساقات النظرية الجامعية لسوق العمل الفلسطيني

 . اليابانية، جامعة فلسطين" الكايزن"ورشة عمل بعنوان منهجية 

 

الخاصة لمهاراتا  

المهارةاسم    Microsoft officeبرامج  ستخداما  0 

المهارةاسم  SPSSاستخدام برنامج التحليل االحصائي   7 

المهارةاسم  مهارات ادارية  2 

 

 اللغات

 اللغة مستوي التحدث  مستوي الكتابة  مستوي القراءة

(لغة األم)  اللغة العربية    

جيد  جيد    جيد   النجليزيةاللغة ا    

 

 الدورات التدريبية

دريب مدربينت  0  اسم الدورة 

ساعة 40    مدتها 

  مكان انعقادها المؤسسة الكندية للتدريب واالستشارات

 7  اسم الدورة فن التفاوض

ساعة  30    مدتها 

  مكان انعقادها مؤسسة سلسبيل

 2  اسم الدورة إدارة وقيادة

ساعة 00    مدتها 

لعامة للتدريبالمديرية ا   مكان انعقادها 

 

 المعرفون

 E-mail   اسم المعرف الوظيفة العنوان تليفون 

غزة  0048888930  محمد اشتيوي. د  محاضر جامعي   

نبيل اللوح. د ديوان الموظفين غزة 0044548630   
 

 

 

http://management.up.edu.ps/post/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84__%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%89_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://management.up.edu.ps/post/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84__%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%89_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A

