البيانات الشخصية
االسم

خالد محمد إبراهيم المدهون

رقم الهوية

921357182

المهنة

استاذ جامعي (استاذ المحاسبة المشارك) عميد كلية االدارة

الجنس

ذكر

تاريخ الميالد

1964/3/10

العنوان

غزة  -الصفطاوي – امتداد شارع الجالء

الجنسية

فلسطيني

الحالة االجتماعية

متزوج

تليفون المنزل

2851246

المحمول

0599993955

المؤهالت العلمية
المدينة

اسم الجامعة

الدولة

مجال التخصص
اسم المؤهل
الفلسفة في المحاسبة
دكتوراه
والتمويل

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

الخرطوم

السودان

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

الخرطوم

السودان

الجامعة االسالمية

غزة

فلسطين بكالوريوس

ماجستير

البدء  -االنتهاء
2011-2008

محاسبة وتمويل

4006-4002

محاسبة

2891-2894

الخبرات العلمية واإلدارية
أسم الشركة/المؤسسة
البنك العربي

البلد

تاريخ البدء تاريخ االنتهاء

الوظيفة

غزة

مرفق كشف بالمناصب االدارية

1994

غزة

أستاذ مساعد (نظام الساعات)

4024

جامعة فلسطين

غزة

أستاذ مساعد – رئيس قسم المحاسبة

2012

جامعة فلسطين

غزة

أستاذ المحاسبة المشارك -عميد كلية ادارة المال
واالعمال

6/2015

جامعة االزهر

2010

6/2015

الكتب  /المؤلفات  /األبحاث المنشورة
الكتب
 .1محاسبة التكاليف الصناعية النظرية والتطبيق (مقيم ومحكم علميا)
 .2محاسبة المنشآت المالية (البنوك التجارية وشركات التأمين )
 .3المحاسبة االدارية
 .4االبحاث المنشورة
 -1نموذج تقديري مقترح للتنبؤ بحجم ودائع العمالء في البنوك التجارية(دراسة تحليلية تطبيقية على البنوك التجارية في فلسطين)
 -2مدى االعتماد على نظام محاسبي لقياس تكاليف الجودة في البنوك التجارية العاملة في فلسطين – دراسة ميدانية
 -3تطبيق نظام محاسبة الموارد البشرية في البنوك التجارية العاملة في فلسطين.
 -4واقع تطبيق التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة في الشركات الصناعية الفلسطينية

دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية في قطاع غزة (
 -5مدى اعتماد المصارف التجارية على معلومات نظام محاسبة التكاليف في تسعير الخدمات المصرفية



حتى
تاريخه

" دراسة ميدانية على المصارف التجارية في فلسطين "
 -6مدى توفر مقومات تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية
الفلسطينية والمشكالت التي تواجهها – دراسة ميدانية

المؤتمرات العلمية
المشاركة في ورقة بحثية في يوم دراسي بعنوان تطوير أداء االستاذ الجامعي -جامعة فلسطين
رئيس المؤتمر العلمي األول لكلية ادارة المال واألعمال في جامعة فلسطين بعنوان(المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع
الخاص وانعكاساتها على المجتمع الفلسطيني) عقد بتاريخ 2116/3/12

-

المهارات الخاصة
1

اتقان برامج الحاسوب الالزمة للعمل ()Word- Excel – Power Point

اسم المهارة

اللغات
مستوي التحدث

اللغة

مستوي القراءة

مستوي الكتابة

العربية

ممتاز

ممتاز

ممتاز

االنجليزية

جيد جدا

جيد جدا

جيد جدا

