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المؤهالت العممية:

 دكتوراه الفمسفة في إدارة األعمال بعنوان " إطار مقترح الستخدام بطاقة األداء المتوازن فيتقييم أداء البنوك التجارية الفمسطينية -دراسة تطبيقية " من جامعة قناة السويس
باإلسماعيمية بمصر2013م.

 ماجستير (  )M.B.Aإدارة األعمال  -تخصص إدارة مالية ،بتقدير"امتياز" من األكاديميةالعربية لمعموم المالية والمصرفية ،القاىرة ،مصر 2008م.
 بكالوريوس إدارة وريادة -تركيز إدارة مالية ،بتقدير "جيد جداً" من جامعة القدس المفتوحة،عام .2006
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األعمال العممية
 المشاركة بورقة بحث في المؤتمر العممي الثاني لكمية االقتصاد والعموم اإلدارية بعنوان"قضايا تنموية معاصرة" وذلك خالل الفترة 2018/11/ 06-05م ،في فندق المشتل بمدينة
غزة بعنوان "واقع توافر متطمبات التحول الرقمي في جامعة فمسطين".
 المشاركة بورقة بحث في المؤتمر العممي الدولي المحكم المشترك "مستجدات العموماإلدارية واالقتصادية ودورىا في تحسين أداء المؤسسات" الذي تنظمو كمية األعمال في
الجامعة االردنية وكمية العموم اإلدارية واالقتصادية /جامعة القدس المفتوحة ،وذلك خالل
الفترة  2018/ 07/ 04-03في رحاب الجامعة االردنية /عمان /األردن بعنوان "
الخصائص الوظيفية وعالقتيا بأبعاد المنظمة المتعممة وفق نموذج كونستانس جيمس
"Constance James
 المشاركة بورقة بحث في المؤتمر العممي الدولي المحكم المشترك "مستجدات العموماإلدارية واالقتصادية ودورىا في تحسين أداء المؤسسات" الذي تنظمو كمية األعمال في
الجامعة االردنية وكمية العموم اإلدارية واالقتصادية /جامعة القدس المفتوحة ،وذلك خالل
الفترة  2018/ 07/ 04-03في رحاب الجامعة االردنية /عمان /األردن بعنوان " العدالة
التنظيمية ودورىا في تخفيف حدة االغتراب الوظيفي لدي العاممين اإلداريين بو ازرة التربية
والتعميم العالي في قطاع غزة"
 المشاركة بورقة بحث في المؤتمر العممي الدولي المشترك "الحوكمة والتنمية االداريةواالقتصادية في المؤسسات الواقع والطموح" الذي تنظمو كمية االعمال /الجامعة االردنية
وكمية العموم االدارية واالقتصادية /جامعة القدس المفتوحة ،وذلك خالل الفترة 03/ 23-22
 2017/في رحاب الجامعة االردنية /عمان /االردن بعنوان " أثر أبعاد حوكمة تكنولوجيا
المعمومات في تحسين التدريب االلكتروني :دراسة حالة و ازرة االتصال وتكنولوجيا
المعمومات"
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 المشاركة بورقة بحث في المؤتمر العممي األول لكمية إدارة المال واألعمال بعنوان"المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص وانعكاساتيا عمى المجتمع الفمسطيني"
والذي عقد بتاريخ  12مارس  2016في حرم جامعة فمسطين بعنوان " المسئولية االجتماعية
وعالقتيا بتغيير االتجاىات التسويقية نحو الخدمات البنكية " دراسة حالة :المستفيدين من
خدمات بنك فمسطينبمحافظة خانيونس"والمنشور في مجمة جامعة فمسطين يوليو 2016م.
 -بحث بعنوان" دور بطاقة االداء المتوازن في زيادة فاعمية تقييم أداء البنوك "دراسة ميدانية"

منشور في جامعة قناة السويس باإلسماعيمية  -المجمة العممية لمدراسات التجارية والبيئية -

مصر ,المجمد الرابع ،العدد األول ،الطبعة األولي ،)2013(،ص ص .145-125
 بحث بعنوان " أثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن عمى تعزيز المركز التنافسي "دراسة ميدانية"منشور في جامعة قناة السويس باإلسماعيمية  -المجمة العممية لمدراسات التجارية

مصر,المجمد الرابع ،العدد األول ،الطبعة األولي ،)2013(،ص ص .169-147
 -اعداد دليل لمبحث العممي خاص بعمل بحث التخرج لطمبة كمية إدارة المال واألعمال

-

–

جامعة فمسطين.2013 ،

 تقييم وتحكيم كتاب مبادئ إدارة االعمال ( –)1جامعة االمة .2014 تقييم وتحكيم عده أبحاث في مجمة جامعة فمسطين لألبحاث والدراسات ،كان منيا (متطمباتتطبيق أسموب الالمركزية في المجال األكاديمي  -دراسة حالة
والتكنولوجيا في قطاع غزة).

– كمية نماء لمعموم

 تقييم وتحكيم عده أبحاث في مجمة جامعة األمة لمبحث العممي ،كان منيا(العالقاتاالجتماعية الوظيفية وعالقتيا بااللتزام التنظيمي).

 -مناقشة العديد من خطط األبحاث (سيمينار) أكاديمية اإلدارة والسياسة.

 -تحكيم عدد من استبيانات البحث العممي لدرجات الدكتوراه والماجستير.

الخبرات العممية:

 رئيس قسم إدارة األعمال بكمية إدارة المال واألعمال بجامعة فمسطين منحتي تاريخة.

2015/06/08

 عضو ىيئة تدريس في كمية إدارة المال واألعمال بجامعة فمسطين -المقر الرئيسي الزىراء.3

 -عضو ىيئة تدريس غير متفرغ في كمية العموم اإلدارية واالقتصادية

– جامعة األزىر في

الفصل الدراسي األول  2016/2015حتي تاريخو.

 عضو ىيئة تدريس غير متفرغ في كمية العموم اإلدارية واالقتصادية بجامعة القدسالمفتوحة -فرع الوسطى من (. )2015/08/31 –2013/02/09

 -عضو ىيئة تدريس غير متفرغ في كمية العموم اإلدارية واالقتصادية بجامعة القدس

المفتوحة -فرع غزة في الفصل الثاني  2011/2010حتي الفصل الثاني .2012/2011

 مدرب في العديد من المؤسسات غير الحكومية في إعطاء دورات في تنمية المياراتاإلدارية في العمل المؤسساتي.

-2009/1

 رئيس قسم الشؤون اإلدارية والمالية لشركة النيل لمتكنولوجيا -مصر من ()2010/6

 إلقاء عدة محاضرات في القيادة والتخطيط في مدارس وكالة الغوث "األونروا". عضو ىيئة تدريس غير متفرغ في كمية الدراسات المتوسطةاالول  2011/2010حتي الفصل الثاني .2012/2011

 عضو ىيئة تدريس غير متفرغ في جامعة االقصى 2013/2012حتي الفصل الثاني .2014/2013

– جامعة األزىر في الفصل

– الفصل الدراسي الثاني من العام

 عضو ىيئة تدريس غير متفرغ في كمية العموم والتكنولوجياالفصل الدراسي الثاني من العام 2011/2010حتي الفصل الثاني .2013/2012

 عضو ىيئة تدريس غير متفرغ في كمية مجتمع األقصى في الفصل األول2011/2010حتي الفصل الثاني .2015/2014

الدورات والمهارات:
-دورة تدريب مدربين ( )TOTفي المؤسسة الكندية لمتدريب واالستشارات 2014

.

-دورة التعميم االلكتروني والمدمج في جامعة القدس المفتوحة .2013

-دورة ميارات أساسية في الصفوف االفتراضيةفي جامعة القدس المفتوحة .2011

-دورة في البرمجة المغوية العصبية في المؤسسة الكندية لمتدريب واالستشارات 2014

.

دورة تدريبية بواقع ( )50ساعة تدريبية بعنوان " :فن التفاوض " مؤسسة سمسبيل .2013دورة تدريبية بواقع (  )50ساعة تدريبية بعنوان " :إدارة وقيادة " صدرت من المديرية العامةلمتدريب .2004
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دورة كمبيوتر .ICDL-حاصل عمى التوفل في المغة االنجميزية من جامعة قناة السويس باإلسماعيمية.

المشاركة في لجان:

 رئيس لجنة االرشاد االكاديمي في كمية إدارة المال واألعمال جامعة فمسطين. -عضو لجنة الجودة في الكمية.

 عضو لجنة المصادر التعميمية في لكمية. عضو المجنة التحضيرية لممؤتمر العممي األول "المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاعالخاص وانعكاساتيا عمى المجتمع الفمسطيني" بكمية إدارة المال واألعمال ،جامعة

فمسطين .2016

مؤتمرات وندوات وورش عمل:

مؤتمر المتطمبات الجامعية بين الحاجات الراىنة والمستقبمية ،جامعة فمسطين.-مؤتمر الجودة في التعميم الجامعي ،جامعة القدس المفتوحة.

مؤتمر النشر العممي الدولي والتشاركي  ،الجامعة اإلسالمية -غزة.ورشة عمل بعنوان النظام المالي والتقارير المالية لمجمعيات األىمية ،جامعة فمسطين.ورشة عمل بعنوان التوعية المصرية في القطاع المالي الفمسطيني ،جامعة فمسطين.-ورشة عمل الوسائل الفاعمة لدعم المنتج الوطني ،جامعة فمسطين.

ورشة عمل بعنوان دور المؤسسة الفمسطينية لضمان الودائع في استقرار النظام المصرفيالفمسطيني ،جامعة فمسطين.

ورشة عمل بعنوان مدى موائمة المساقات النظرية الجامعية لسوق العمل الفمسطيني  ،جامعةفمسطين.

-ورشة عمل بعنوان منيجية "الكايزن" اليابانية ،جامعة فمسطين.
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