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 المؤهالت العلمية

هاءتاالن  -البدء    اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص 

ابو ديس  فلسطين ماحستير محاسبة وضرائب 2004 -  2002  جامعة القدس 

ة األعمالادار 1990 -  1985  جنوب الباسفيك كاليفورنيا أمريكا ماجستير 

 جامعة االسكندرية االسكندرية مصر بكالوريوس محاسبة 1974 -  1971

 

واإلدارية الخبرات العلمية  

االنتهاءتاريخ  المؤسسة/أسم الشركة البلد الوظيفة  تاريخ البدء     

 وزارة المالية  فلسطين مدير عام 3228 9002

 شركة غزة األهلية للتأمين فلسطين مدير التدقيق الداخلي واالستثمار 1997 1998

 وزارة الصحة فلسطين نائب منسق وحدة المشاريع الدولية 1994 1997

(مجموعة شركات معرفي)شركة واره العقارية  الكويت المدير المالي 3291 1990  

 

األبحاث المنشورة/ المؤلفات / الكتب   

 –ادارة المخازن المحوسبة  –ادارة المخازن  -تدريب مدربين )مية والتدريبية لمجموعة الدورات التدريبية منها اعداد المادة العل

المحاسبة  -التدقيق والرقابة المالية  -محاسبة التكاليف الصناعية وادارة االنتاج  –ادارة عالقات العمالء  –مهارات التسويق الدوائي 

الموازنات  -السكرتارية التنفيذية واألرشفة  -إدارة المستودعات الطبية  -إدارة اإلنتاج والتسويق  -اليف برامج تخفيض التك –الحكومية 

الفساد اإلداري والمالي  -مهارات قيادية وإدارية    -اإلدارة المالية في المؤسسات الحكومية وتفعيل الرقابة وتقييم األداء  –الحكومية 

 ل مع اآلخرين  مهارات التعام -وطرق مكافحته 

1 

 "تقييم مشروع تحسين نوعية الحياة الخاصة بالصم والفئات المهمشة األخرى في قطاع غزة"تقرير 

 "مؤسسة التعاون  –تقييم أداء مكتب غزة "تقرير 
2 

 3  اعداد المادة التعليمية ومادة العرض للمساقات التي درستها في الجامعات الفلسطينية

 4 

 

 المؤتمرات العلمية

1991مارس   –الواليات المتحدة األمريكية  –واشنطن  -صندوق النقد الدولي " تمويل القطاع الصحي " مؤتمر   1 

2002 –المغرب  –الرباط  –المنظمة العربية للتنمية االدارية " ممارسات إدارية ناجحة " مؤتمر   2 

2004نوفمبر  –فرنسا  –باريس " يب مكافحته الفساد االداري والمالي وأسال" مؤتمر وتدريب   3 



 4 

 

الخاصة المهارات  

المهارةاسم  مهارات التدريس والتعامل مع الطالب والطالبات  1 

المهارةاسم  مهارات التدريب ونقل المهارات واألساليب التدريبية لآلخرين  2 

المهارةاسم  حاسبية والماليةمهارات استخدام الحاسوب في مجموعة برامج أوفيس ، والبرامج الم  3 

 

 اللغات

 اللغة مستوي التحدث  مستوي الكتابة  مستوي القراءة

 العربية ممتاز ممتاز ممتاز

 اإلنجليزية جيد جدا جيد جدا جيد جدا

)             (أخرى      

 

 الدورات التدريبية

" TOT qualified trainers in Fighting Corruption" ةاسم الدور   1 

August 16-20, 2008, 18 Hours. مدتها   

AMAN Transparency Palestine مكان انعقادها  

“ Corruption : Economic facts and means for fighting against it “ 2  اسم الدورة 

November  15 – 26 , 2004 . مدتها   

Ecole national d’administration – PREMIER MINISTRE – Paris – France مكان انعقادها  

“Advanced Course On “Financial Programming and Policies” 3  اسم الدورة 

54 Hours, 9-19 November 1998,  مدتها   

International Monetary Fund (IMF) - Washington, USA. مكان انعقادها  

f 

 المعرفون

 E-mail   يفةالوظ العنوان تليفون  اسم المعرف 

يوسف جربوع. أد عميد كلية المال جامعة فلسطين    

 محمد جميل نجا مدير عام دار الخبرة لالستشارات  
 

 

 


