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 م 1005 –الخرطوم  –جامعة النيمين  – محاسبة دكتوراه 

 م 1001 – جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا – محاسبة ماجستير 

 م 2874اإلسكندرية  –جامعة بيروت –جيدتخصص محاسبة بتقدير  –تجارة بكالوريوس 

  م 1006 -لتربية والتعميم العالي الفمسطيني من وزارة ا الشهاداتمعادلة 

 

 أكاديميةخبرات  -3
 
 
 
 يستدر مجاالت  -4

  حتى اآلنم  1007 عموم والتكنولوجيا منلم الجامعية كميةالب عدمساالمحاسبة الأستاذ  

 م 1022- 1008 من األكاديميةلمشؤون الجامعية كمية ال نائب عميد 

 م 1021 – 1022 دارية والمالية مناإللمشؤون الجامعية كمية ال نائب عميد 

 م 1006 - 2886بمدية غزة خالل الفترة من في  رئيس وحدة الرقابة المالية 

 جميع مساقات المحاسبة .  
 

 بحثيةخبرات  - 5
 

 فيي الكمييات الحكوميية فيي اطياع غيزة "بعنوان" دور الموازنة كاداه لمتخطييط والراابية  بحث 
 شور""محكم ومنم  1021 دراسة ميدانية

 بعنوان " اثر تطبيي  المعيايير الدوليية عميى التقيارير الماليية " دراسية تحميميية تطبيقيية.  بحث
 " محكم ومنشور "م 1022

 القيود ) نظريةبعنوان "  بحث (TOCالتكمفة وتعظيم الربحية لمشيركات الصيناعية  ضيخفتل
 " محكم ومنشور " م 1022 ميدانية " دراسةالمدرجة في بورصة فمسطين" 

 بعنوان "  بحث ( مدى استخدام بطااة األداء المتوازنBSC  لتقويم ) كمية العموم اداء
 محكم ومنشور "م "  3102 ميدانية " دراسة" " _ خان يونسوالتكنولوجيا

 مصيييانل البييياطون الجييياهز ليييدعم القيييدرة التنافسيييية ل ميييدخل التكمفييية المسيييتهدفة" بعنيييوان بحثثثث
 " دم لمتحكيم والنشرقم"  1022 دراسة ميدانية" بقطاع غزة 

  مقدميية  "لمتطمبييات سييو  العمييل الفمسييطينيمالئميية التعميييم المحاسييبي بعنييوان"  ورقثثة عمثث
" وااييل التخصصييات العممييية وحاجيية المؤسسييات الحكومييية لهييا" ديييوان بعنييوان لورشيية العمييل

 .م 1021 الموظفين العام بغزة

  في كمية العموم  بعنوان" دور الموازنة كأداة لمتخطيط والراابة ورقة عم
 1021والتكنولوجيا"

مقدمة لميوم العممي الثاني بعنوان" الييات تخطييط وتطيوير الكمييات والجامعيات الفمسيطينية" 



 .م 1021عموم والتكنولوجيا الجامعية لمكمية ال

 c.v  السيرة الذاتية تابع
 
 
 

 

ورئثيس   مدرب -6
لعديثد مثن البثرام  ا

 والمجان 
  
  
 
 
 
 

 م . محكم 1020ان " مبادئ المحاسبة المالية " الجزء االول. مشترك بعنو  كتاب 

 م. محكم 1022مشترك بعنوان " مبادئ المحاسبة المالية " الجزء الثاني.  كتاب 

  م 1022 – 1008 –الجامعة اإلسالمية  العديد من رسائل الماجستير" مناقشة 
 

 م 1023 -1020دورة:  والمراجعين الفمسطينيةالمحاسبين  ابةقنأمين سر * 
 م 1020 -1007والمراجعين الفمسطينية المحاسبين  ابةقفي نرئيس لجنة التطوير والتدريب  * 
دارية بالكمية وظائف أكالمقابالت ال العديد من لجانرئيس *    م 1008/1020/1022ديمية وا 
 رئيس العديد من لجان التحقي  اإلداري في البمدية والكمية.*  
 م 1008/1020/1022 عموم والتكنولوجياالجامعية لمكمية الباالمتحانات  رئيس لجنة * 
 م 1007 عموم والتكنولوجياالجامعية لمكمية البرئيس المجنة التحضيرية النتخابات لجنة العاممين *  

 م 1022 عموم والتكنولوجياالجامعية لمكمية الب* رئيس لجنة دراسة الكادر الموحد  
 م 1022 عموم والتكنولوجياالجامعية لمكمية الب الطمبةتنسي  لجنة  رئيس *  
 م 1008/1020/1022 عموم والتكنولوجياالجامعية لمكمية البرئيس لجنة ضبط وتأديب الطالب *  
 م 1008/1020* رئيس لجنة معادلة المسااات في النظام األكاديمي  
 .عموم والتكنولوجياجامعية لمالكمية الب * رئيس لجنة الفصل الجغرافي بين الطالب والطالبات 

 رئيس لجنة جرد األصول الثابتة في بمدية غزة.*  
 م 1007لوظيفة مرااب مالي بوزارة المالية  المحاسبينتدريب  برنامجمدرب *  
 1022،1022، 1007يفة محاسب بديوان الموظفين تأهيل الخريجين الجدد لوظ برنامجمدرب *  
 م "1020ة تداي  الحسابات" وزارة المالية امتحانات مجمس مهنلجنة  * منس  
 م 1005 -1003والمراجعين الفمسطينية المحاسبين  ابةقفي نرئيس المجنة االجتماعية  *  
 

 عضوية لجان-7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في تنمية المجتمل"  دور الكميات والجامعات" لممؤتمر العممي االول بعنوان عضو المجنة العممية
 م 2013كمية العموم والتكنولوجيا 

  اليييات تخطيييط وتطييوير الكميييات والجامعييات " لميييوم العممييي الثيياني بعنييوانعضييو المجنيية العممييية
 م 2012الفمسطينية" كمية العموم والتكنولوجيا 

  م 1022عضو المجنة الوزارية المكمفة بتطبي  الكادر الحكومي عمى مؤسسات التعميم العالي 

  م 1007برنامج بكالوريوس المحاسبة التطبيقية الدراسية لخطة العضو لجنة إعداد 

  م 1007برنامج بكالوريوس تكنولوجيا إدارة األعمال الدراسية لخطة العضو لجنة إعداد 

  م 1008عضو لجنة إعداد االمتحان التطبيقي الشامل لكميات فمسطين التقنية  بقطاع غزة  
  م 1008 عموم والتكنولوجياالجامعية لمكمية الب الطمبةتنسي  ابول عضو لجنة دراسة و 

 

 .خبرة ومعرفة في مهارات المغة اإلنجميزية المختمفة، وادرة جيدة في التحدث بالمغة العبرية 



 لغوية مهارات – 8
مهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثارات   –9

 الحاسب اآللي:

 :متميرس عميى اسيتخدام الحاسيب اآلليي فيي البيرامج التاليية  Word,   Excel;   SPSS,    

Internet, Power Point  and  Accounting Programs: Babel  – Asseal 

 


