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 .2001بكالوريوس محاسبة, جامعة عمان االهلية, االردن, عمان, 

 مكان العمل والخبرات العملية: 

 الى االن. في جامعة القدس المفتوحة فرع الخليل  2003منذ  متفرغ هيئة تدريسية:عضو -

 القدس المفتوحة. ماجستير , متفرغ في جامعة -عضو هيئة تدريسية كلية الدراسات العليا -

 جامعة الخليل الى االن. في 2011ماجستير ,غير متفرغ منذ -عضو هيئة تدريسية كلية الدراسات العليا -

 الى االن. 2019م تخصص المحاسبة, جامعة القدس المفتوحة, منذ رئيس قس-

منسق برنامج الماجستير في المحاسبة والتمويل)المشترك( بين جامعة القدس المفتوحة وجامعة بوليتكنك فلسطين, منذ  -

 .اآلن إلى 2019

 الى االن. 2019عضو في مجلس كلية العلوم االدارية واالقتصادية, منذ -

 الى االن. 2019جامعة القدس المفتوحة, منذ –تخصص المحاسبة رئيس مجلس -

 الى االن. 2014جامعة القدس المفتوحة, منذ –عضو في مجلس تخصص المحاسبة -

 2019-12-22عضو في هيئة تحرير مجلة جامعة القدس المفتوحة للعلوم اإلدارية واالقتصادية منذ -

 .الى االن الخليل في جامعة  لطالب االشراف على رسائل الماجستير-

 .الى االن في جامعة الخليل  لطالب رسائل الماجستير ومناقشة التحكيم-

 الى االن. أبو ديس-التحكيم ومناقشة رسائل الماجستير لطالب في جامعة القدس -

 & Scimagojr  ,Journal of Sustainable Finance تحكيم أبحاث علمية في المجلة العالمية-

Investment عبر: , تنشر Taylor and Francis Ltd. UK .تصنيف عالمي , 

 Scimagojr   ,Development and Learning inتحكيم أبحاث علمية في المجلة العالمية-

Organizations:تنشر عبر ,Emerald Publishing   .تصنيف عالمي 

 Scimagojr  ,Journal of Business and Socio- economic تحكيم أبحاث علمية في المجلة العالمية-

Development:تنشر عبر , Emerald Publishing  , .تصنيف عالمي 

 , تنشر عبر:  Scimagojr  ,Journal of Decision Systems تحكيم أبحاث علمية في المجلة العالمية-

Taylor and Francis Ltd. UK .تصنيف عالمي , 

 تنشر عبر: ,  Scimagojr  ,Competitiveness Review تحكيم أبحاث علمية في المجلة العالمية-

Emerald Publishing   .تصنيف عالمي 

 الجامعة األردنية.-تحكيم أبحاث علمية مقدمة للنشر الى المجلة االردنية في ادارة األعمال-

 ة. وحة لألبحاث والدراسات المحكمة, جامعة القدس المفتوحتحكيم أبحاث علمية مقدمة للنشر الى مجلة جامعة القدس المفت -
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تحكيم أبحاث علمية مقدمة للنشر الى مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات االدارية واالقتصادية, جامعة القدس  -

 المفتوحة.

 . فلسطين,لألبحاث)العوم االنسانية(, جامعة النجاح الوطنيةالنجاح تحكيم أبحاث علمية مقدمة للنشر الى مجلة جامعة -

 جلة جامعة الخليل للبحوث المحكمة, جامعة الخليل.دمة للنشر الى متحكيم أبحاث علمية مق -

 . )قطاع غزة( جامعة األقصى  ملفات ترقية لزمالء فيتحكيم  -

 السعودية.-جامعة القصيملا مجلة جامعة القصيم للعلوم اإلدارية واالقتصادية, تابعة علميةحكيم أبحاث ت -

)االولى:   2021-4-10من تاريخ  ككل القدس المفتوحة وى جامعةعضوية لجنتين للتخطيط االستراتيجي على مست-

االستمرار بتطوير الجوانب التنافسية للبرامج والتخصصات القائمة باالستناد إلى حاجات الطلبة وسوق العمل والمعايير  

 (.يمية ألعضاء هيئة التدريسمواصلة التأهيل المستمر لتنمية المهارات والكفايات المهنية األكادالثانية:  المهنية ذات الصلة.

 االهتمامات البحثية: 

 المحاسبة االدارية االستراتيجية ومحاسبة التكاليف. -

,  , التحليل الماليومعاييرها الدولية , تدقيق الحسابات(  IAS, IFRS) للمحاسبة المحاسبة المالية, والمعايير الدولية-

 , محاسبة المسؤولية االجتماعية.الحوكمة

 

 : , ومقبولة للنشرمجالت علمية وعالمية محكمةرة في  أبحاث منشو

األردن,  -, جامعة العلوم التطبيقيةسلسلة العلوم االنسانية -المجلة األردنية للعلوم التطبيقيةبحث في نشر  ( 1

 , بحث بعنوان: 2022 ,(31المجلد ) (1)العدد 

ة لدى الشركات المدرجة في بورصة  أثر االلتزام بتطبيق الحوكمة على اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعي" 

 ". فلسطين

فلسطين, -( قبول بحث للنشر في مجلة جامعة النجاح لألبحاث)العوم االنسانية(, جامعة النجاح الوطنية2

 بعنوان:  )مشترك((, تشرين أول, بحث 10( العدد)36في المجلد) 2022سينشر بإذن هللا خالل العام 

في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية للشركات المساهمة العامة " استخدام تقنيات المحاسبة القضائية 

 من وجهة نظر المدققين الداخليين والخارجيين والسلك القضائي".  -الفلسطينية

بتاريخ   1العدد  14الجزائر, في المجلد -( نشر بحث في مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية3

 الجزائر(, بحث )مشترك( بعنوان: -) جامعة المسيلة 8-6-2021

كفاءة إدارة رأس المال العامل واألداء المالي: دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة العامة  

 الفلسطينية. 
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 , بحث بعنوان: 2018, 14, مجلد في المجلة االردنية في ادارة االعمال, العدد االول  نشر بحث  (4

دخل لتخفيض تكاليف الجودة في الشركات الصناعية المساهمة العامة  كم Six Sigma مدى تطبيق منهج "

 " الفلسطينية

 2019للعام   39الثاني المجلد العدد , تابعة لجامعة الدول العربية, لإلدارةالمجلة العربية في  نشر بحث ( 5

 , بحث بعنوان: (2العدد )

الصناعية المساهمة العامة   دور حوكمة الشركات في ضبط ممارسات ادارة األرباح في الشركات  "

  "الفلسطينية: دراسة ميدانية 

فلسطين, سينشر  -( قبول بحث للنشر في مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث, الجامعة العربية األمريكية6

 , بحث بعنوان: 2021بإذن هللا خالل العام 

طبيقية على المصارف الفلسطينية  " تأثير جودة المراجعة في الحد من ممارسات ادارة األرباح: دراسة ت

 المساهمة العامة" 

, 16بحث للنشر في مجلة جامعة الشارقة للعلوم االجتماعية واالنسانية, جامعة الشارقة, في المجلد   نشر( 7

 , بحث بعنوان: 2019, للعام 2العدد 

لى دوائر ضريبة الدخل دراسة ميدانية ع -"ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتها بتوسيع القاعدة الضريبية

 في فلسطين" 

,  سلسلة العلوم االنسانية, جامعة العلوم التطبيقية الخاصة -المجلة األردنية للعلوم التطبيقية( تم نشر بحث في 8

 ,  بحث بعنوان: 2020(, 2( , العدد)24) مجلد األردن, ال

من وجهة نظر المدققين الداخليين   -واقع تطبيق المحاسبة القضائية في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية

 والخارجين والسلك القضائي.

(  23المجلد ) ردن,جامعة عمان األهلية, األ -بحث للنشر في مجلة البلقاء للبحوث والدراسات  تم نشر( 9

 بعنوان:  )مشترك(بحث   2020(, 1العدد)

الشركات في  BSC) )( وبطاقة األداء المتوازن Six Sigmaسيجما ستة ) امكانية التكامل بين منهج

 . الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية

اإلدارة، جامعة القصيم، ية واالقتصادية، كلية االقتصاد ومجلة العلوم اإلداربحث للنشر في   تم نشر(  10

 بحث بعنوان: ،( 12العدد ) (١٢) المجلد  2019 في العام نشر , المملكة العربية السعودية

وعالقته باألداء المالي في  ,BSC) )وبطاقة األداء المتوازن (Six Sigma) تكامل منهج سيجما ستة "

 .  "الشركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية
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,  (1(, العدد )22المجلد ),  األردن، جامعة جرش -جرش للبحوث والدراسات مجلة بحث للنشر في  نشر(  11

 بحث بعنوان: ،

دراسة تطبيقية على المصارف  -لحد من ممارسات ادارة األرباحتأثير ضوابط تشكيل لجان المراجعة في ا

 .الفلسطينية المساهمة العامة

 بعنوان:   بحث  نشر  (12

 DISCLOSURE THE WITH COMPLIANCE OF EXTENT THE

 STUDY A 13):-(IFRS MEASUREMENT VALUE FAIR FOR REQUIREMENTS

.CORPORATIONS PALESTINIAN OF REPORTS ANNUAL THE ON 

 : بعنوان  والتي العالمية المجلة في نشر

European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research (EJAAFR) 

 Impact APS Britain.-Kingdom United  2016, April 88,-pp.65 No.4, Vol.4,

7.77 Factor: 

 

,  2018, 2 , حزيران, العدد 38مجلد ربية, , تابعة لجامعة الدول العلإلدارةالمجلة العربية في  نشر بحث (  13

 بحث بعنوان: 

عالقة التخطيط االستراتيجي بتوسيع القاعدة الضريبية لدى ضريبة الدخل: دراسة ميدانية على دوائر ضريبة  

 الدخل في فلسطين.

---------------------------------------------------------------------- 

 بعنوان:   بحث  نشر  (14

VOLUNTARY DISCLOSURE ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:  

A STUDY ON THE ANNUAL REPORTS OF PALESTINIAN 

CORPORATIONS 

 بعنوان  والتي العالمية المجلة في نشر

European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research (EJAAFR ) 
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 Impact APS Britain.-United Kingdom , 82, June 2014-Vol.2, No.4, pp.59

7.77 Factor: 

 بعنوان:   بحث  نشر  (15

 تطبيقية  دراسة الفلسطينية: التجارية  للبنوك المالي األداء على المؤسَّسية الحوكمة أثر

 .  الكويت  ,2014  سبتمبر والعشرون الحادي المجلد  ,الكويت  جامعة-االدارية للعلوم العربية المجلة-

 عنوان: ب  بحث  نشر  (16

  المساهمة الصناعية  الشركات  في التكاليف لتخفيض  كمدخل القيمة وهندسة المستهدفة التكلفة تطبيق مدى

  , 2014 تموز, 2 ,العدد  41 المجلد  ,االردنية الجامعة-االدارية  :العلوم الدراسات  مجلة الفلسطينية. العامة

 االردن.

 بعنوان:   بحث  نشر  (17

 في العاملة المصارف على تطبيقية دراسة-األموال غسل عمليات  مكافحة في المراجعة لجان دور فاعلية 

 األردن  ,2015  , 1 العدد  ،11 المجلد  ، االردنية الجامعة األعمال, ادارة في  األردنية المجلة .فلسطين

   نشر بحث بعنوان:  (18

اء المالي في الشركات  على تحسين األد محاسبة التكاليف المبني على أساس األنشطة قياس أثر استخدام نظام 

 الصناعية 

,  2012(, 1( العدد )15, المجلد )جامعة عمان األهلية-مجلة البلقاء للبحوث والدراسات  المساهمة العامة. 

 عمان, االردن,  

 ( نشر بحث بعنوان: 19

مة قياس أثر استخدام نظام إدارة الجودة الشاملة على تحسين األداء المالي في الشركات الصناعية المساه

 .2014الجزء الثاني   32لألبحاث والدراسات العدد  جامعة القدس المفتوحةنشر في مجلة  العامة.

 التحكيم. تحت  لي العلمية األبحاث  من العديد  وهناك  (20

 مؤلفات الكتب: 

تم تأليف كتاب بعنوان:   , 2021معتمد للتدريس في جامعة القدس المفتوحة,  و محكم  تأليف كتاب -1

 (. 1األشخاص)محاسبة الشركات  محاسبة شركات
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شركات  -تم تأليف كتاب بعنوان: محاسبة الشركات: شركات األموال -معتمدو محكم  تأليف كتاب-2

)حديث(, دار اثراء للنشر والتوزيع, وقد تم اعتماده   2015. قانونية-محاسبية-رؤية نظرية األشخاص , 

 للتدريس في بعض الجامعات األردنية الخاصة.

تم تأليف كتاب بعنوان: محاسبة  , 2021تحت التأليف للتدريس في جامعة القدس المفتوحة,  هناك كتاب-3

 سيصدر قريبا في ان شاء هللا . -(.2شركات األموال)محاسبة الشركات 

 سيصدر قريبا في األردن انشاء هللا . -وهناك كتاب تحت التأليف في المحاسبة االدارية-4

 : مشاركة فيها بأوراق علميةالمحكمة التي تمت ال المؤتمرات

,  2019-4 /2-1المشاركة في مؤتمر جامعة الشرق األوسط الدولي الثاني " الوعي االستراتيجي والحوكمة" بتاريخ (1

 بورقة علمية بعنوان: 

  دراسة تطبيقية على المصارف الفلسطينية-ضوابط لجان المراجعة وأثرها في الحد من ممارسات ادارة األرباح االنتهازية

 المساهمة العامة. 

في المؤتمر العلمي الدولي السادس المشترك )مستجدات العلوم االدارية واالقتصادية ودورها في تحسين أداء   ة( المشارك2

 ,  بورقة علمية بعنوان:2018-7 /4-3المؤسسات( في الجامعة االردنية بتاريخ 

 راسة تطبيقية على المصارف الفلسطينية المساهمة العامة". د  -"جودة المراجعة وأثرها في الحد من ممارسات ادارة األرباح

والطموح( في   الواقع: المؤسسات  في واالقتصادية اإلدارية والتنمية في المؤتمر العلمي الدولي )الحوكمة ةالمشارك (3

 ,  بورقة علمية بعنوان: 2017-3-21الجامعة االردنية بتاريخ 

 تحليل كمي “ -في الشركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية "حوكمة الشركات وعالقتها بإدارة األرباح

 االردنية الجامعة في  التأكد( عدم بيئة ظل في المنظمات في  االداء وتميز )االستدامة الدولي العلمي المؤتمر في ة(المشارك4

  بعنوان: علمية بورقة  ,2016-4-21-19 بتاريخ

 الفلسطينية. العامة المساهمة الصناعية الشركات في  والتكاليف Sigma Six ستة سيجما منهج

 

 عضوية مؤتمرات علمية: 

 عضوية لجنتين للتخطيط االستراتيجي على مستوى الجامعة ككل.-

عضو ضمن اللجنة العلمية, باإلضافة الى رئيس جلسة علمية, وعضو تحرير األبحاث العلمية, للمؤتمر العلمي الدولي -

بتاريخ  الجامعة االردنيةعلوم االدارية واالقتصادية ودورها في تحسين أداء المؤسسات( في السادس المشترك )مستجدات ال

3-4/ 7-2018. 

األعمال واإلدارة اإللكترونية وتطبيقاتها في المنظمات  عضو ضمن اللجنة العلمية, للمؤتمر العلمي الدولي الثامن المشترك ) -

 الجامعة االردنية . في  2019-4-25-23 بتاريخ، والذي سيعقد  (الخاصة والعامة
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رؤى إستراتيجية لتحسين جودة الخدمات السياحية عضو ضمن اللجنة العلمية, للمؤتمر العلمي الدولي الثامن المشترك ) -

  -في رحاب جامعة ابن زهر ,  2020-10-17-15 بتاريخ، والذي سيعقد (في ظل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 ملكة المغربيةأكادير / الم

 دولية:  مشاركات

  خالل Sweden السويد في تدريبية دورة في  -الدولي االتحاد  عبر   Plus Erasmus  +برامج عبر علمية مشاركة-1

 2016-11-28 الفترة حتى  2016-11-18 من الفترة

Training workshop and project management meeting: overview the project plan, 

implementation and train the staff from the Palestinian university 

 خالل Spain   اسبانيا في تدريبية دورة في  -الدولي االتحاد  عبر   Plus Erasmus  +برامج عبر علمية مشاركة-2

 2017-5-25 الفترة حتى  2017-5-14 من الفترة

Research Design and Survey method, and Introduction to Data Science and Bid Data 

Analysis 

 لجامعة  تعود ,2018 ,فلسطين-الدولي والبنك العالي والتعليم  التربية وزارة عبر للتمويل دولية مشاريع اعداد في المشاركة-3

 المفتوحة.  القدس

  القدس جامعة مع اونبالتع  بيرزيت جامعة في المشاريع مسابقات عبر  ريادي مشاريع أفضل تحكيم عضوية في المشاركة-4

 . 2018 للعام Plus Erasmus  +  مشاريع عبر ,المفتوحة

  بوليتكنك وجامعة المفتوحة القدس جامعة بين المشترك ,والتمويل المحاسبة في الماجستير خطة اعداد-5

 فلسطين, والجودة, لالعتماد الوطنية الهيئة الى المقدمة ,2019 فلسطين,

 ل ماجستير: رسائ أو مناقشة االشراف على-

النوع)اشراف,  عنوان الرسالة العلمية اسم الجامعة  الرقم

ممتحن  

(خارجي ) 

اسم 

 ة /الطالب

العام  

 الدراسي

تطبيق أنظمة المعلومات المحاسبية   جامعة الخليل 1

االلكترونية وعالقتها في التخطيط المالي 

من وجهة نظر المديرين الماليين" دراسة  

رى في ميدانية لشركات التضامن الكب

 محافظة الخليل" 

ممتحن  

 خارجي 

بهاء أبو  

 سارة

2012 

العالقة بين جودة األرباح وبين توزيعات  جامعة الخليل 2

دراسة تطبيقية على الشركات  -األرباح

المساهمة العامة المدرجة في بورصة  

 دليل من فلسطين -فلسطين

ممتحن  

 خارجي 

سميح  

 السويطي 

2015 
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األداء المتوازن وادارة تكاملية بطاقة  جامعة الخليل 3

الجودة الشاملة وأثرها في تحقيق الميزة 

التنافسية في الشركات الصناعية في  

 محافظة الخليل.
 

ثورة أبو   اشراف 

 مارية 

2015 

تطبيق حوكمة الشركات على االفصاح عن  جامعة الخليل 4

المسؤولية االجتماعية لدى الشركات 

المدرجة في سوق فلسطين لألوراق  

 ة.المالي

 

رهام  اشراف 

 البكري

2016 

واقع مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين   جامعة الخليل 5

 من وجهة نظر العاملين في دوائر الضريبة. 

ممتحن  

 خارجي 

شيرين  

 الشرباتي 

2018 

التكامل بين بطاقة األداء المتوازن ومنهج   جامعة الخليل 6

سيجما ستة في الشركات الصناعية  

 طينية المساهمة العامة الفلس

سندس  اشراف 

 الشعراوي

2018 

دور المحاسبة القضائية في مواجهة  جامعة الخليل 7

ممارسات المحاسبة االبداعية للشركات 

 المدرجة في سوق فلسطين. 

 

االء  اشراف 

 الجعبري

2017 

أبو -القدسجامعة  8

 ديس

  12أثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  

الخاص بضريبة الدخل على ايرادات 

ريبة الدخل للشركات المدرجة في  ض

 بورصة فلسطين 

ممتحن  

 خارجي 

 2017 زيد قطيط 

التخطيط االستراتيجي لدى ضريبة الدخل   جامعة الخليل 9
وعالقته بتوسيع القاعدة الضريبية " دراسة  

ميدانية على دوائر ضريبة الدخل في  
 الضفة الغربية "

ساندي  اشراف 

 الهيموني 

2017 

 The Impact of Corporate جامعة الخليل 10

Governance on Banks 

ممتحن  

 خارجي 

سامر  

 دوفش 

2015 
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Performance in Palestine 

جودة األرباح في الشركات الصناعية  جامعة الخليل 11

المدرجة في البورصات الفلسطينية  

 -دراسة مقارنة-واألردنية

ممتحن  

 خارجي 

مرمر  

 الشريف 

2017 

أبو -جامعة القدس 12

 ديس

وكمة الشركات في الحد من دور ح

المحاسبة االبداعية وتأثيرها على جودة  

البيانات المالية للشركات المدرجة في 

 بورصة فلسطين 

ممتحن  

 خارجي 

هبة  

 خميس 

2018 

 Creative Accounting Practices جامعة الخليل 13

in Palestine-An Exploratory 

Study 

ممتحن  

 خارجي 

غدير  

 قنيبي 

2018 

مخاطر صيغ التمويل في المصارف   لخليلجامعة ا 14

االسالمية العاملة جنوب الضفة الغربية 

 ومعالجتها من الناحية القانونية 

ممتحن  

 خارجي 

ثلجي 

 القواسمي 

2019 

استخدام األساليب الكمية في اتخاذ  جامعة الخليل 15

القرارات: دراسة ميدانية على الشركات  

المساهمة العامة المدرجة في بورصة  

 طينفلس

ممتحن  

 خارجي 

عماد 

 الشرباتي 

2019 

أبو -جامعة القدس 16

 ديس

تأثير تطبيق محاسبة القيمة العادلة على 

أداء الشركات الفلسطينية) دراسة تطبيقية 

 على البنوك المدرجة في بورصة فلسطين( 

ممتحن  

 خارجي 

محمد  

سيف  

 الدين جبر

2019 

المالي   هيكل رأس المال وأثره على األداء جامعة الخليل 17

في الشركات المساهمة العامة المدرجة في  

 دراسة تطبيقية  -بورصة فلسطين

ممتحن  

 خارجي 

محمد  

 بعيوات 

2020 

أبو -جامعة القدس 18

 ديس

The Reality of Basel Accord 

Implementation in Islamic 

Banks. "The Case of 

Palestinian Islamic Bank 

ممتحن  

 خارجي 

 2020 رنين عياد 
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واقع الشمول المالي في المصارف   الخليلجامعة  19

 االسالمية في فلسطين

ممتحن  

 خارجي 

سيف  

االسالم 

 قفيشة 

2020 

أثر تكلفة هيكل رأس المال على تكلفة  أبو ديس جامعة  20

نظرية الوكالة)دراسة تطبيقية على 

الشركات الصناعية والخدماتية المدرجة  

 في بورصة فلسطين(. 

 

ممتحن  

 خارجي 

ة  حليم

 قراقع 

2020 

أثر فاعلية الرقابة الداخلية من وجهة نظر   أبو ديس جامعة  21

مدققي الحسابات على أداء الشركات 

 .المدرجة في بورصة فلسطين

ممتحن  

 خارجي 

محمود  

 ارفاعية 

2021 

القدس جامعة  22

 المفتوحة 

أثر هيكل نظم الرقابة الداخلية وفقاً إلطار 

(COSOعلى جودة عمل لجان الزكاة)  في

 .فلسطين

 

صبحة   اشراف 

 حرب 

2022 

 

 

 منشورات )المقاالت( في المجالت المتخصصة والجريدة الرسمية والمواقع االلكترونية: 

 نشر مقال بعنوان: ( 1

, ووكالة معا اإلخبارية,  .تشخيص واقعي Coronavirus- التنظير المحاسبي في ظل وباء الكورونا

 رية. . في وكالة معا اإلخبا2020-4-2بتاريخ 

 معدل: -( نشر مقال بعنوان2

الصادرة عن  -, مجلة المجمعتشخيص واقعي Coronavirus- التنظير المحاسبي في ظل وباء الكورونا

 األردن.  (,4شهر ) ,65, اإلصدار  مجموعة طالل أبو غزالة, المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين

 (نشر مقال بعنوان: 3
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  ووكالة معا ,في جريدة القدس رة بدون طيار( في مهنة تدقيق الحسابات! تشخيص واقعي.)طائ  Droneهل يمكن استخدام 

 . 2019-1-24بتاريخ  االخبارية,

 (نشر مقال بعنوان: 4

 , في جريدة القدس.2018-6-27, بتاريخ Bitcoin -قراءة تشخيصية في العمالت الرقمية المشفرة

 ( نشر مقال بعنوان: 5

ووكالة معا  -في مجلة االقتصادي  -2016-7-3بتاريخ  إلى منظمة التجارة العالمية أمراً جيداً؟ هل يعد انضمام دولة فلسطين

 االخبارية.

 ( نشر مقال بعنوان: 6

ووكالة معا  -في مجلة االقتصادي -2017-8-16بتاريخ   لماذا العتب على مخرجات الجامعات والشركات أولى أن تعاتب؟

 االخبارية.

 (نشر مقال بعنوان: 7

وكذلك ضمن   2013 9-8بارية بتاريخ خنشرت في موقع معا اال-دفة المسؤولية االجتماعية نحو قطاع التعليم الجامعي توجيه

 2014- 5مجلة ينابيع في العدد + جريدة القدس +

 (نشر مقال بعنوان: 8

صة  ربو-مالعالقة متناقضة في مجتمعنا , نشرت في مجلة سوق ال-مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل 

 )جامعة القدس المفتوحة( + جريدة القدس)الملحق االقتصادي( +مجلة الينابيع2014-1-20بتاريخ  31فلسطين العدد 

 ( نشر مقال بعنوان: 9

   الحكومية؟ المالية للضائقة حال الحكومية السندات إصدار خيار يعد هل

 , وكذلك في جريدة القدس. 2014- 6ي العدد األول شهر ف  -بانوراما البورصة-نشر على الموقع االلكتروني للبورصة فلسطين 

 ( نشر مقال بعنوان: 10

 2014فرصة المصنعين إلثبات جودة المنتجات الوطنية. العدد العشرين جريدة القدس , 

 نشر مقال بعنوان:  (11

 العامة.  ات المساهمةتقارير السنوية للشركللاإلفصاح الطوعي عن المسؤولية االجتماعية للشركات: دراسة )استكشافية( 

 2014في العدد الثالث تشرين الثاني  -بانوراما البورصة-نشر على الموقع االلكتروني للبورصة فلسطين 

 

 : , وتعليميةمقابالت تلفزيونية

 

ألفضل بحث طالبي   مقابلة تلفزيونية مع فضائية القدس التعليمية, للتحدث عن مسابقة مشاريع التخرج-

 2019-10-1لقدس المفتوحة وهيئة مكافحة الفساد, فلسطين , المشتركة بين جامعة ا
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في المحاسبة والتمويل المشترك  مقابلة تلفزيونية مع فضائية القدس التعليمية, للتحدث عن برنامج الماجستير -

   2019-7-10,  بين جامعة القدس المفتوحة وجامعة بوليتكنك فلسطين

عن تخصص المحاسبة في جامعة القدس المفتوحة.,   مية, للتحدث مقابلة تلفزيونية مع فضائية القدس التعلي -

6-7-2019   

العمالت االفتراضية مخاطرها  , حول)2018نشر مقابلة لي مع بورصة فلسطين , مجلة بانوراما البورصة, -

 (. فلسطين وموقفها من التعامل بالعمالت الرقمية- وآلية عملها

 2017-2016( على قناة فضائية القدس التعليمية خالل العام )كمادة تعليمية  1تصوير مقرر مبادئ محاسبة-

 ويبث الى يومنا هذا على الفضائية. 

تصوير جزء من وحدات لمقرر محاسبة التكاليف )كمادة تعليمية( على قناة فضائية القدس التعليمية خالل  -

 يومنا هذا على الفضائية.  إلىويبث -2020العام 

 

 ز بتمويل من مؤسسات بحثية: , وكتب شكر, الفوعضوية مؤسسات

 الى االن:  2014-6-1بتاريخ  -بريطانيا-(الحصول على عضوية1

EUROPEAN Centre For Research Training And Development-United Kingdom 

خ  ردن بتارياأل مجموعة طالل أبو غزالة الدولية,—المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين -زمالة–الحصول على (2

 الى االن.  22-2-2014

الى االن من قبل رئيس   2011والتكريمات وشهادات التقدير من العام االكاديمي  شكرالكتب العديد من ( الحصول على 3

 الجامعة المحترم, والدوائر األكاديمية. 

ينفذ  شروع بحثي لم -حديثا – 2015-4-5( الفوز بالحصول على تمويل من قبل صندوق دعم الجامعات الفلسطينية بتاريخ 4

 .   2017-2016هللا خالل العام  بإذن

 

 : االضافية عمليةالخبرات ال

في المحاسبة والمالية واالدارة, مرشحة لجائزة )جائزة  رسالة دكتوراه(  24عددها ) تحكيم رسائل دكتوراه-

ظمة العربية , عبر المن2022ه في العلوم االدارية في الوطن العربي للعام االشارقة ألطروحات الدكتور 

 للتنمية االدارية, جامعة الدول العربية. 

 2022,  جامعة القدس المفتوحة  البكالوريوس المحاسبة) مسار باللغة االنجليزية(اعداد برنامج انشاء و-

 2022تطوير واعداد خطة برنامج البكالوريوس المحاسبة) مسار باللغة العربية( جامعة القدس المفتوحة ,  -

نامج الماجستير في المحاسبة والتمويل )المشترك( بين جامعة القدس المفتوحة وجامعة  اعداد خطة بر-

   2020-2019بوليتكنك فلسطين,  

 2020-6(, 2إعداد خطة كتاب لجامعة القدس المفتوحة, محاسبة شركات األموال, محاسبة الشركات)-
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 2021-1(,  1شركات) لجامعة القدس المفتوحة, محاسبة ال -تحت النشر-تدقيق ومراجعة كتاب -

محاضرة الكترونية متخصصة  بالتعاون مع مجموعة طالل أبو غزالة العالمية, اعداد وتنظيم والمشاركة-

-12(, تاريخ  وجهة نظر مدققين الحسابات -بعنوان) أهمية ودور التحليل المالي في الشركات المساهمة العامة

12-2020 . 

ألوراق المالية في فلسطين "وذلك بالتعاون مع بورصة  ورشة عمل بعنوان: " التعريف بقطاع ااعداد -

 2019-10-7,  , وجامعة القدس المفتوحةفلسطين, وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية

العالمية عبر الشريك التنفيذي في   KPMG شركة تنظيم ورشة عمل للطالب الكترونية, بالتنسيق مع -

 شهادة المحاسب القانوني المعتمد بخصوص  ي العالم، األردن، وهي من كبرى شركات المحاسبة والتدقيق ف

CPA  2020-6-21, بتاريخ. 

العالمية عبر الشريك التنفيذي في   KPMG شركة تنظيم ورشة عمل للطالب الكترونية, بالتنسيق مع -

القانوني  اإلداري شهادة المحاسب بخصوص  األردن، وهي من كبرى شركات المحاسبة والتدقيق في العالم، 

 .2020-6-30, بتاريخ  CMA معتمد ال

م في دورتها الثانية 2020حضور قمة إنوكسيرا االفتراضية لعام  , 2020-4-19ة الكتروني قمةحضور -  

(. تعليمنا_لن_يتوقف)لقطاع التعليم بالشرق األوسط تحت عنوان   

 

 -:بعنوان , كاالتياإللكترونية الدوليةمحاضرات وال المؤتمرات حضور

( بالواليات المتحدة  Chicago State University) , جامعة 2020-4-21ى للبحوث العلمية ", بتاريخ " النشر الدول -1

 Prof. Ehab Yamaniاألمريكية, 

2-How to create new knowledge in your research,22-4-2020, د. محمد بطور, USIM .جامعة , ماليزيا  

3-Would two-stage scoring models alleviate bank exposure to bad debt? 24-4-2020, The 

University of Central Lancashire, Prof. Hussein Abdou. 

4-Online Seminar on: “Getting published in international accounting journals”, 11-5-2020, 

prof. Jac Birt, University of Western Australia's Business School. 

5- Online Seminar on: Content Analysis,9-5-2020,  Prof. Khaled Hussainey, University of 

Portsmouth, UK. 
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6- Online Seminar on: Quasi-experimental Design in Business and Accounting Research, 1-

5-2020, (Université Paris Est) ,  ا.د. أحمد األمير 

7- Online Seminar on “Implications of Covid 19 for Investor Engagement on Biodiversity 

and Extinction”, 22-5-2020, Prof. Jill Atkins, Sheffoeld University. 

8-Online Seminar on ,The British Accounting Review  :Are accounting academics culturally 

intelligent ? : An empirical investigation,26-5-2020, Dr. Meredith Tharapos, RMIT 

Univesity, Australia. 

9-"Deploying Critical Discourse Analysis (CDA) in accounting research", 2-6-2020, Dalia 

Alazzeh, University of Scotland, UK. 

 

10-  " Foundations of Organisational Learning" 19-6-2020, Alaa Garad, Portsmouth 

University. 

11- “Trends in Earnings Management Literature and Future Research”, 30-6-2020, 

Prof.Salma Ibrahim, Kingston University, UK. 

12-Meta-Analytic Research in Accounting".,28-5-2020, Hichem Khlif, University of Sfax. 

,  2020والمسؤولية المجتمعية لعام الخامس للشراكة  اإلسالميةحضور مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف -13

, المؤتمر 2020-6-11تدامة,  بعنوان: الصيرفة الخضراء وأداواتها لتعزيز الممارسات المسؤولة, وتحقيق التنمية المس

 الكتروني. 

14-Oneline Seminar on: Corporate Narrative Reporting: A Personal Journey, 3-7-2020, ,  

Prof. Khaled Hussainey, University of Portsmouth, UK. 

15- Oneline Seminar on: First Accounting and Economics Webinar (AEW), Modern 

Trends in accounting research : Forward- looking disclosures, 7-7, 2020, Prof. Khaled 

Hussainey, University of Portsmouth, UK, by: AHLIA UNIVERSITY, BAHRAIN. 

16- Oneline Seminar on: "Reflecting on Accounting Research in Africa: Contributions and 

Future Directions", 9-7-2020, Prof. Teerooven Soobaroyen, Unversity of Essex. UK. 

17- Oneline Seminar on "New Directions in Corporate Governance Research", 14-7-2020, 

Prof. Andrea Melis, University of Cagliari, Italy. 
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18- Oneline Seminar on :The British Accounting Review: Governance and control of sharing 

economy platforms: Hosting on Airbnb, 17-7-2020, Dr Giulia Leoni, University Of Genoa 

(Italy). 

19- Oneline Seminar on : Qualitative Research methodology,16-7-2020,  Dr.Mohammad 

Alqattan, Newcastle University, UK. 

20- Oneline Seminar on : Itro NVIVO Plus 12, 6-8-2020, Dr. Mona Naser, University of 

Portsmouth, UK. 

21- Oneline Seminar on: Instrumental Variable Approach-Serial of Lectures on 

Quantitative Research Methods,6-8-2020, Prof. Ehab Yamani ,Chicago State University, 

USA.  

22- Oneline Seminar on: Do manager bias forecasts in response to current earnings 

announcement surprises?, 7-8-2020,  Prof. John Campbell, Georgia UNV. USA 

, Online  :Statistical Analysis Using SmartPLS 3 Software ,4-7-2020تدريبية أخذ دروة -

 , ماليزيا.منصة أريد العلمية للعلماء والخبراءعبر 

-25-21يام من  لمدة خمسة أ  ,المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب, رام هللا دورة تدريبية فيتم أخذ -

 وان الدورة التدريبية: , من خالل خبراء أجانب, عن7-2019

 Impact Evaluation Methodologies 

التابع   ختيار مدير وحدة مشروع البنك الدوليا للعمل على لجنةشهور تم اختياري ضمن  3ولمدة  2018-10-15بتاريخ  -

 لوزارة التنمية االجتماعية.

 دي في وزارة التنمية االجتماعية. صاتقييم وحدة مشروع التمكين االقت لجنةتم اختياري ضمن  2018-4-6بتاريخ  -

 2019-1تم الحصول على كتاب شكر وتقدير من قبل وزير التنمية االجتماعية بشهر -

 الى االن. 2014جامعة القدس المفتوحة,  –عضو في مجلس تخصص المحاسبة -

مج والتعليم االلكتروني في تطوير وإعداد وتصوير مقررات الكترونية, وتنسيق مواد الكترونية ضمن مفهوم التعليم المد-

 جامعة القدس المفتوحة.    

اعداد مشروع للبنك الدولي بعنوان تحسين جودة مخرجات التعليم بما يتوائم مع متطلبات سوق العمل اسم  -

 01/02/2018المؤسسة/الهيئة: البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، التاريخ:  
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بالشراكة بين جامعة القدس المفتوحة وجامعة بيرزيت،   عضو ضمن لجنة تحكيم  دوة شبابيةالمشاركة في ن-

  03/2018/ 29بحث ريادي مكان االنعقاد: جامعة بيرزيت تاريخ االنعقاد:  ألفضلالمشاركة تتمثل في: تحكيم ابحاث 

 عبر مشروع ايراسمس + البلد: فلسطين -الجهة المنظمة: جامعة بيرزيت

 2018عبر دائرة الجودة في جامعة القدس المفتوحة للعام -تقويم البرامج االكاديمية لتخصص المحاسبةالمشاركة في -

 2018دائرة الجودة, جامعة القدس المفتوحة, -عضو لجنة تقويمية لتخصص المحاسبة-

  Rئي  التحليل االحصا   تطبيقات تقديم دورات ألعضاء هيئة الدريس في جامعة القدس المفتوحة  على برنامج -

 جامعة القدس المفتوحة.–في مركز البحوث للعلوم االدارية واالقتصادية  2017-10-1بتاريخ  المشهور عالميا.

 اعداد وتقديم مقررات كمنسق للعديد من المقررات االلكترونية في تخصص المحاسبة. الى يومنا هذا. -

 . في تقديمها والتي شاركت ضرات المتخصصةوالمحا وورش العمل والندوات والمؤتمرات هناك العديد من االنشطة-

 2013تحكيم مقررات الدبلوم المهني المتخصص باإلدارة الصحية و المشترك مع جامعة كنام الفرنسية,-

  -المحاسبة تخصصل–وتقديم خطط تطويرية  دوارالجامعة واالشتراك بالعديد من األنشطة واألتحكيم العديد من مقررات -

   يومنا هذا.الى  من قبل جامعة القدس المفتوحة.الموكلة  واالستشارات لةالمهام الموكوالقيام ب 

طين وتدريب الطالب على الية العمل واالستثمار بالتعاون مع بورصة فلس االلكترونية االشراف على مسابقة محاكاة التداول-

 2016, والدورة التاسعة 2015 للعامالثامنة , والدورة  2014الدورة السابعة  في

مثل الجامعات الفلسطينية في مسابقة محاكاة التداول من خالل القاء كلمة بالنيابة عن الجامعات الفلسطينية في حفل اختتام  ت-

 في مبنى باديكو هاوس رام هللا.  2016-7-13الدورة التاسعة. –مسابقة محاكاة التداول 

 الحمد هلل رب العالمين....   و

 د.مجدي وائل الكببجي

1-8-2022 


