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اإلفصاح في القوائم والتقارير المالية  التوسع في 

دراسة تحليلية على   –وأثرها على النشاط االستثماري 

 الشركات المساهمة العامة في فلسطين 

مجلة جامعة فلسطين  

 للبحوث والدراسات 

-الثاني   9/8/2010

يناير  

2012 

أثر تطبيق بطاقة االداء المتوازن على االداء التنافسي  2

سة تطبيقية على المؤسسات المالية  درا   –االستراتيجي 

 العاملة في قطاع غزة 

مجلة جامعة القدس  

المفتوحة لألبحاث  

 والدراسات المحكمة

التاسع   18/6/2012

والعشرو 

نيسان  -ن

2013 

دراسة فعالية السياسة الضريبية في فلسطين كأداة   3

 لتمويل عملية التنمية االقتصادية

مجلة جامعة فلسطين  

 والدراسات للبحوث 

 -األول  24/5/2011

يوليو  

2011 

تطوير أساليب التعليم الجامعي في فلسطين في ظل   4

 اقتصاد المعرفة

مجلة جامعة الخليل  

 للبحوث 

7المجاد)  1/2/2012

 )

 ( 2العدد)

أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على موثوقية  5

ومالءمة معلومات القوائم المالية الصادرة عن  

 الشركات المساهمة العامة الفلسطينية

  –الجامعة األردنية 
المجلة األردنية في ادارة  

 األعمال

9المجلد) 4/6/2013
   3( العدد

مدى تأثير الرفع المالي على األداء المالي للشركات   6
  –المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين 

 دراسة اختبارية  

مجلة جامعة األزهر 
 العلوم االنسانية ( )سلسلة 

سينشر   9/4/2013
في المجلد  

الخامس  
عشر  

(2013 ) 

أثر كل من االستثمار في األصول غير الملموسة،   7

واألداء المالي، والسياسة المالية على القيمة السوقية 

للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة  

 فلسطين " 

المجلة األردنية في إدارة  

 األعمال 

المجلد   25-9-2016

(13  ،)

 ( 3العدد)

اإلفصاح المحاسبي عن مخاطر السوق في ظل معيار   8

 دليل من فلسطين  -(IFRS#7) 7اإلبالغ المالي رقم 

المجلة األردنية للعلوم  

التطبيقية "سلسلة العلوم  

 اإلنسانية 

المجلد)  18-1-2015

17  ،)

 ( 2العدد)

القوائم والتقارير  قياس مستوى التحفظ المحاسبي في  9

دراسة   –المالية وأثره على القيمة السوقية للسهم  

تطبيقية على الشركات المساهمة العامة المدرجة في 

 بورصة فلسطين 

جامعة عمان األهلية" 

مجلة البلقاء للبحوث  

والدراسات "العلوم  

 االجتماعية واإلنسانية" 

المجلد   16-1-2014

(17  ،)

 ( 2العدد)

قياس أثر االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات على  10

األداء المالي "دارسة تطبيقية على الشركات المساهمة 

 العامة المدرجة في بورصة فلسطين" 

مجلة جامعة فلسطين  

 التقنية لألبحاث 

المجلد   22-9-2016

(4  ،)

 ( 2العدد )



3 

 

تفعيل السياسة الضريبية كمقدمة لتحقيق االستدامة   11

 للخزينة العامة في فلسطين  المالية 

Middle East 

Review of Public 

Administration 

(MERPA) 

3المجلد) 19-6-2016

  ،)

 ( 1العدد)

12 The Effects of Concentrated Ownership 

on Corporate Performance- Evidence  

From Palestine 

International 

Journal of Novel 

Research in 

Marketing 

Management and 

Economics 

5-6-2015 Vol. 2, 

Issue 2 

مدى استخدام االحتياطيات السرية كأداة إلدارة   13

األرباح بهدف التأثير على نسبة كفاية رأس المال  

 والقيمة السوقية.

دراسة تطبيقية على شركات التأمين المدرجة في  

 بورصة فلسطين 

مجلة الجامعة اإلسالمية 
ات االقتصادية  للدراس

 واإلدارية

المجلد)  19-7-2017
(العدد 25

(4) 

العوامل السلوكية المحددة لقرارات المستثمرين األفراد   14

 وأثرها على أداء المحفظة االستثمارية

 "دراسة تحليلية من سوق فلسطين لألوراق المالية"

مجلة الجامعة العربية  
 األمريكية للبحوث 

24-7-2017 Vol(3),

No.2 

أثر التوجه نحو أنشطة المسؤولية االجتماعية من قبل   15

منشات األعمال على األداء المالي . "دراسة تطبيقية  

على الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة  

 فلسطين" 

مجلة جامعة الخليل  
 للبحوث  

14-6-2016 Vol.11,

No.(2) 

مكافآت  مدى تأثير سياسة توزيعات األرباح وال 16

االدارية في تخفيض تكاليف الوكالة لدى الشركات  

 المدرجة في بورصة فلسطين. 

مجلة جامعة القدس  
المفتوحة لألبحاث  

والدراسات اإلدارية  
 واالقتصادية 

3المجلد) 16-9-2017
( العدد  

(9 )
2018 

األثر المتوقع للتحول في محاسبة القيمة العادلة من  17

( الى معيار اإلبالغ  39الدولي رقم ) معيار المحاسبة 

( على مستوى القوائم والتقارير المالية.  9المالي رقم ) 

 دراسة نظرية تحليلية 

المجلة األردنية للعلوم  
 التطبيقية  

المجلد)  2020
23  )

    1العدد 

قياس فاعلية النفقات التسويقية على األداء المالي لدى   18

بورصة   الشركات المساهمة العامة المدرجة في

 فلسطين 

مجلة -جامعة جرش 
المحاسبة والتدقيق  

 والحوكمة

مقبول  2018
 للنشر 

 

 

19 

قياس آثر متغيرات االقتصاد الكلي على عوائد  

 مؤشرات السوق المالي: دليل من فلسطين 

"دراسة قياسية باستخدام نموذج االنحدار الذاتي 

للفترة ما بين   ARDLلإلبطاء الزمني الموزع 

 م" 2008-2018

مرسل للنشر جامعة 
 النجاح الوطنية  

مقبول  2019
 للنشر 

اطار مقترح إلهالك األصول الثابتة بطريقة نظام   20

كبديل لطريقة   ACRSاسترداد التكلفة المعجل )) 

  -القسط الثابت لغايات ضريبة الدخل في فلسطين

 "دراسة تحليلية" 

مجلة الجامعة العربية  
 االمريكية 

مقبول  م2020
–للنشر 

الجامعة 
العربية  

االمريكية
   جنين  -

أثر كل من طبيعة النشاط وحجم االستثمارات المالية   21

على الهيكل التمويلي والقيمة السوقية: دليل من  

 فلسطين. 

جامعة عمان األهلية" 

مجلة البلقاء للبحوث  

والدراسات "العلوم  

 مقبول 2021
   للنشر
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 االجتماعية واإلنسانية" 

22 The Impact of Concentrated Ownership 

on Market Value Indicators and Agency 

Costs in Financial Institutions listed on 

the Palestine Stock Exchange 

International 

Journal of Auditing 

and Accounting 

Studies - Peer 

Review Guidelines 

  4المجلد  2022
 1العدد 

أثر تقلبات أسعار صرف العمالت والتضخم على   23

عوائد مؤشرات بورصة فلسطين :دراسة قياسية وفقاً  

 لمنهجية جوهانسن 

مرسل   
 للنشر 

التحديات التي تواجه االيرادات الضريبية في فلسطين   24

 دراسة تحليلية  -في ظل  التوجه نحو االقتصاد الرقمي 

بحث مقدم الى المؤتمر  

العلمي الدولي العاشر  

المشترك الذي تنظمه  

-جامعة النجاح الوطنية

نابس تحت عنوان:  

"تحدّيات االقتصاد  

الفلسطيني في مواجهة  

الّضغط الّسياسي 

 وتداعيات أزمة كورونا"  

مرسل للمشاركة في 
 مؤتمر  

تحدّيات االقتصاد  
الفلسطيني في مواجهة  

الّضغط الّسياسي 
اعيات أزمة  وتد

كورونا" خالل بتاريخ  
 م11-4-2021

 

المتطلبات الالزمة إلصدار العملة وطرح سندات   25

الدين العام في فلسطين كأداة لتفعيل السياسة النقدية  

 دراسة نظرية تحليلية   –وتخفيض المخاطر النظامية 

مؤتمر علمي بعنوان :  
نحو اقتصاد تنافسي وأداء  

متميز في ظل أزمات 
القرن الحادي   وتحديات

 والعشرين 
 

مرسل للمشاركة في 
مؤتمر المؤتمر العلمي  

الدولي العاشر المشترك  
الذي تنظمه الجامعة 

األردنية )عمان/ 
األردن( وجامعة القدس  

المفتوحة )فلسطين(  
/   19  - 17خالل الفترة 

 م. 2020/  3

 

التحديات التي تواجه االيرادات الضريبية في فلسطين   26

 دراسة تحليلية  -التوجه نحو االقتصاد الرقمي في ظل  

المؤتمر العلمي الدولي  
العاشر المشترك الذي  
تنظمه جامعة النجاح  

نابس تحت  -الوطنية
عنوان: "تحدّيات  

االقتصاد الفلسطيني في  
مواجهة الّضغط الّسياسي  

 وتداعيات أزمة كورونا

جامعة النجاح الوطنية 
كلية االقتصاد   –

ية : والعلوم االجتماع
 11/4/2021بتاريخ 

بحث  
محكم 

 ومنشور

المتطلبات الالزمة لتفعيل السياسة الضريبية كأساس   27

 إلحداث تنمية اقتصادية في فلسطين
القانون والتنمية في  

تحديات الواقع   –فلسطين  
 وافاق المستقبل  

نظمته جامعة االزهر 
بغزة ، عقد في الفترة  

ديسمبر   13-12من 
2012 

بحث  
محكم 

 ومنشور

مدى تأثير األداء المالي وسياسة توزيع األرباح على   28

القيمة السوقية لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة 

 في بورصة فلسطين 

المؤتمر العلمي األول 

للتنمية المجتمعية الذي  

-جامعة االزهر  –نظمته 

كلية االقتصاد والعلوم  

 اإلدارية

نظمته جامعة االزهر 
  6-5بتاريخ بغزة ،  

   2016نوفمبر 

 

بحث  
محكم 

 ومنشور

متطلبات تحفيز وجذب االستثمارات المحلية واألجنبية   29

 كأساس إلحداث تنمية اقتصادية في قطاع غزة 

 "دراسة تحليلية " 

مؤتمر غزة المكان......  
 والحضارة   

نظمته جامعة القدس  
-25المفتوحة بتاريخ 

26/1/2015 

البحث  
محكم 

 ومنشور 
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تشخيص واقع السياسة المالية  في فلسطين  ودورها  30

 في حل مشكلة البطالة

 "دراسة تحليلية" 

المؤتمر الفلسطيني  
للموارد البشرية تحت  

 شعار: 
"شركاء في تحدي البطالة  

...وتأمين مستقبل أفضل  
 للخريجين" 

نظمته كلية فلسطين  
بيت   -األهلية الجامعية

 لحم

بحث  
محكم 

 ومنشور 

أثر النفقات التسويقية والحمالت االعالنية على األداء   31

 المالي 

مؤتمر قضايا تنموية 
 معاصرة  

نظمته جامعة األزهر 
-5خالل الفترة من 

6/11/2018 

بحث  
محكم 

 ومنشور

 

 
 تأليف كتب 

بالتطبيق على القوانين واألنظمة الضريبية في  -محاسبة الضرائبتأليف كتاب منهجي محكم بعنوان "  •
ويحمل  -2019. صدر الكتاب شهر مايو  ." تم من خالله تناول كافة أنواع الضرائب في فلسطينفلسطين

 2019/ 1167رقم إيداع 

انين واألنظمة الضريبية في فلسطين"  بالتطبيق على القو-محاسبة الضرائب  نشر الطبعة الثانية لكتاب: •
 2021اغسطس  تم من خالله تناول كافة أنواع الضرائب في فلسطين. . صدر الكتاب شهر 

 
 أوراق وورشات عمل وندوات 

:قراءة في أزمة أسواق المال العالمية وأثرها على السوق المالي الفلسطيني ،  تنظيم ندوة علمية بعنوان ▪

 )تم تقديم ورقة( 2010/ 10/ 17جامعة القدس المفتوحة ، منطقة شمال غزة التعليمية ، 

اآلثار المترتبة والنتائج المتوقعة ،  –: تذبذب أسعار صرف العمالت األجنبية  اعداد ندوة علمية بعنوان ▪

 م . 2011/ 4/ 20-منطقة شمال غزة التعليمية  –س المفتوحة جامعة القد 

ة ، وذلك بتاريخ  قراءة في األزمة االقتصادية التي تعاني منها الضفة الغربية وقطاع غز:   اعدا ندوة علمية بعنوان ▪

 )تم تقديم ورقة( ، 2012/ 10/ 2

وذلك  التطور والنمو ومتطلبات سوق العمل"كلية االقتصاد والعلوم االدارية بين :  تنظيم ندوة علمية  بعنوان ▪

 ..، )تم تقديم ورقة(  2012/ 5/ 21بتاريخ  

بعنوان إدارة األنظمة االئتمانية   2016/ 3/ 29المشاركة في تنظيم  ندوة علمية نظمتها الجامعة بتاريخ  ▪

 وحماية حقوق المقترضين ، 

ل قانون ضمان الودائع وطبيعة عمل  في ندوة أقامتها جامعة القدس المفتوحة حوبورقة علمية المشاركة  ▪

 .    5/2017/ 17مؤسسة ضمان الودائع وذلك يوم األربعاء الموافق  

المشاركة في ندوة أقامتها جامعة القدس المفتوحة بعنوان  التوعية المصرفية في فلسطين وذلك يوم   ▪

 .  14/11/2017األربعاء الموافق 

القدس المفتوحة بعنوان : مخاطر تقلبات أسعار صرف في ندوة أقامتها جامعة  بورقة علمية  المشاركة ▪

العمالت األجنبية واستراتيجيات التحوط، وذلك بورقة حول مخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت،   

 .  2018/ 2/ 24وذلك يوم األربعاء الموافق  

ودائع في ي ندوة أقامتها جامعة القدس المفتوحة بعنوان : دور مؤسسة ضمان البورقة علمية فالمشاركة  ▪

 م . 2019/ 2/ 18ضمان ودائع المودعين في فلسطين،  وذلك يوم االثنين الموافق 

المشاركة بورقة علمية في ندوة نظمتها جامعة القدس المفتوحة بعنوان االستدامة المالية للخزينة العامة   ▪

 .  2019/ 4/ 15قراءة وتحليل وذلك يوم االثنين الموافق  -في فلسطين

بورقة علمية في ندوة نظمتها جامعة القدس المفتوحة بعنوان االنفكاك التدريجي عن اتفاق  المشاركة  ▪

 .  2019/ 19/11نظرة تحليلية وذلك يوم االثنين الموافق  –باريس االقتصادي 
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 وشهادات علمية   الحصول على جوائز

 

 . 2017االمريكية للعام الحصول على جائزة أفضل بحث علمي منشور في مجلة الجامعة العربية  •

ير واالستشهاد العربي أرشيف يفيد بأن أبحاثي المنشورة من ثالحصول على كتاب من قبل معامل التأ •

الوطن   مستوى  علىمؤلف   13000من بين   وبترتيب الرابع عشراألبحاث األكثر استشهاداً بها  

 .   10/2019/ 17وذلك بتاريخ العربي 

على مستوى الوطن العربي في مجال العلوم االقتصادية والمالية من   الثاني الترتيب الحصول الى  •

وذللك للعام   مؤلف من حيث المؤلفين األكثر تأثيراً عربياً واألكثر استشهاداً بأبحاثهم 11000اجمالي 

 م 2021

•  

 

 

 تقييم أبحاث لمجالت علمية  

 

 المقدمة للنشر للعديد من المجالت المحلية والعربية .  تقييم العديد من األبحاث العلمية

 

  عضوية لجان  ومجالس إدارية:

 

ابريل   • من  ابتداء  التجارية  والدراسات  لألبحاث  المفتوحة  القدس  جامعة  لمجلة  االستشارية  الهيئة  رئيس 

2022  

 . 2022منذ شهر أغسطس  عضو مجلس البحث العلمي لجامعة القدس المفتوحة •

اتحاد   • مجلة  تحرير  هيئة  الدول عضو  لجامعة  االقتصادية  للوحدة  التابع  العرب  والعلماء  االكاديميين 

 العربية 

عضو الهيئة االستشارية لمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التجارية واالقتصادية ابتداء  •

 2022مارس م وحتى   2020من العام  

لألبحاث والدراسات التجارية واالقتصادية ابتداء من    حرير مجلة جامعة القدس المفتوحةعضو هيئة ت •

 . م2020العام وحتى  2016العام 

عضو معتمد في هيئة التحكيم للمجلة العالمية لالقتصاد واألعمال الصادرة عن رفاد للدراسات واألبحاث  •

 2021منذ سبتمبر 

العام  -بالجامعة  التخرجاجراء مشاريع  -عضو لجنة اعداد   • بالجامعة خالل  لمدة سنة  -2016،  عملت 

2017  

الجامعة     عضو • في  واالقتصادية  اإلدارية  العلوم  كلية  العام  مجلس  من  وحتى    2015  -2014ابتداء 

 . 2019سبتمبر 

 م. 2020-2019كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية في الجامعة  خالل العام  -عضو مجلس قسم المحاسبة  •

   2021-2020ضو مجلس تخصص علوم التأمين من بداية الفصل العام الدراسي  ع •
بتاريخ   • واالقتصادية  اإلدارية  العلوم  كلية  داخل  جديدة  تخصصات  واقتراح  بتطوير  لجنة  عضو 

12 /1 /2015 . 

بتاريخ   • تكليف  تم  القائمة بموجب كتاب   التخصصات  او تطوير  لتطوير تخصصات جديدة  عضو لجنة 

28 /1 /2015   
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المفتوحة   • القدس  جامعة  تطرحه  الذي  االنجليزية  اللغة  مسار  محاسبة  تخصص  استحداث  لجنة  عضو 

 م 2022ابتداء من العام الدراسي 

 

 عضوية لجان علمية  وأيام دراسية  

.بتاريخ   .1 غزة  شمال  المفتوحة  القدس  جامعة  أقامته  الذي  الدراسي  اليوم  في  علمية  لجنة  عضو 

 . بعنوان: الواقع البيئي في محافظة شمال غزة التحديات والحلول . 2015/ 5/ 17

عضو اللجنة العلمية لليوم الدراسي الذي عقدته الجامعة فرع شمال غزة بعنوان: تمكين ذوي االحتياجات  .2

 .   2017/ 4/ 13م التكليف بتاريخ  الخاصة ت 

ابداعات طالبية" المنعقد بتاريخ -عضوية اللجنة المشرفة على مؤتمر "ادارة المشاريع ودراسة الجدوى .3

 غزة  -م ، الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية12/2019/ 28

 

 

 تنسيق وتطوير مقررات علمية داخل الجامعة  

وذلك بموجب في جامعة القدس المفتوحة    اعداد مسودة لتطوير وصف مقررات قسم المحاسبة   •

 تكليف من إدارة الكلية  

 اعداد دليل استخدام برنامج األصيل المحاسبي ملحق لمقرر تطبيقات في المحاسبة. •

 

   مؤتمرات أيام دراسية –جلسات علمية 

الجامعة بعنوان : الترجمة ودورها في التواصل  رئيس جلسة علمية في اليوم الدراسي الذي عقدته  •

 .  2019/ 16/4الحضاري والثقافي ، بتاريخ 

رئيس جلسة علمية في اليوم الدراسي الذي عقدته الجامعة بعنوان : الواقع البيئي في محافظة شمال غزة   •

 .  2015/ 5/ 27التحديات والحلول ، بتاريخ  

رئيس جلسة علمية في المؤتمر  الدولي  الذي عقدته جامعة القدس أبو ديس، واتحاد االكاديميين والعلماء   •

 م  2020/ 11/ 28العرب تحت عنوان  التحديات البيئة في المنطقة العربية الذي تم عقده  بتاريخ  

غزة بعنوان: واقع التنمية جامعة القدس المفتوحة فرع شمال  عقدتهرئيس جلسة علمية في اليوم الدراس الذي   •

 30/11/2021بتاريخ  ادارية في خدمة التنمية المستدامة في المؤسسات الفلسطينية  -التكنو

 

 

 دورات تدريبية : 

 

دورة تدريبية في مجال البرمجيات الحديثة ذات عالقة بالمقررات ذات الجانب العملي والتي تطرحها   •

 م ، جامعة القدس المفتوحة.2020/ 1/ 11كلية العلوم االدارية، بتاريخ 

ساعة تدريبية في برنامج : التعلم عن بعد والتعلم االلكتروني في مؤسسات   75الحصول على دورة   •

 . 2011وحتى ابريل   2010التعليم العالي من ديسمبر  

الحصول على دورة مهارات في مجال أساسيات أجهزة وبرامج الحاسب واالنترنت واجتياز اختبار   •

IC3  . 

ساعة بعنوان " مهارات استخدام وتوظيف تقنية الصفوف   12الحصول على برنامج تدريبي لمدة  •

 االفتراضية في العملية التعليمية "  
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تم الحصول على دورة تنشيطية في البالك بورد لمنسقي المقررات بالتعليم المدمج    2014/ 1/ 22بتاريخ   •

 ، في جامعة القدس المفتوحة شمال غزة 

ورشة عمل أقامتها عمادة البحث العلمي بالجامعة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي    2014/ 6/4بتاريخ   •

عن ) برنامج دعم مشاريع بحثية ممول من االتحاد االوروبي ( المكان مكتب نائب الرئيس لشئون قطاع  

 غزة .

تدريبية برنامج بوربوينت   • اجتياز الدورة من خالل    2007دورة  تم   (  وقد  النهائي  )التقييم  تقديم نشاط 

 . 2014/ 10/ 8بتاريخ  

االفتراضي   • الصف  استخدام  دليل  بتاريخ     WizlQدورة  وتسليمه  النهائي  التقييم  عمل  تم  وقد 

8 /10 /2014 . 

 2017-2016دورات تبادل الخبرات اراسموس ++ خالل العام   •

صباحا، :    10الساعة  2020/ 9/ 8يخ حضور دورة  : قواعد البيانات العلمية العالمية يوم الثالثاء  بتار •

 .   zoomتنظيم جامعة منديلي االسالمية الحكومية باندونيسيا، وجامعة القدس المفتوحة عبر تقنية 

 

 

 أنشطة مجتمعية 

 

 أوال: االشراف والمناقشة لرسائل علمية  

 من رسائل ماجستير في جامعات في عدة  جامعات محلية   10االشراف على ما يزيد عن  •

 

 الجامعات الفلسطينية رسالة ماجستير لدى  35مناقش خارجي  لرسائل ماجستير لعدد يزيد عن  •

 

 بحث(   40: تقييم أيحاث متعددة  لمجالت علمية محلية وعربية باإلضافة ألبحاث ترقية )يزيد عددها عن  ثانيا  

 : تقييم ملفات ترقية ألعضاء هيية تدريس في الجامعات العربية لرتبة أستاذ مشارك ورتبة أستاذ.ثالثا

 

 : عضوية لجان علمية لمؤتمرات علمية  رابعا  

مؤتمر    2018يوليو 5-3عضو اللجنة العلمية لمؤتمر مستجدات العلوم االدارية الذي عقد خالل المدة من  .1

 ،  2016/ 1/ 30مشترك بين الجامعة األردنية وجامعة القدس المفتوحة تم التكليف بتاريخ  

 

التأكد  .2 بيئة عدم  اللجنة العلمية لمؤتمر االستدامة وتميز األداء في المنظمات في ظل  الذي عقد خالل    عضو 

مؤتمر مشترك بين الجامعة األردنية وجامعة القدس المفتوحة تم التكليف بتاريخ     2016/ 21/4-19المدة من  

30 /1 /2016 ، 

الواقع والطموح الذي   –عضو اللجنة العلمية لمؤتمر الحوكمة والتنمية اإلدارية واالقتصادية في المؤسسات   .3

 بالشراكة مع جامعة القدس المفتوحة .   –الجامعة األردنية في رحاب   11/2016/ 17-15عقد  بتاريخ 

: المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في مؤتمر نظمته جامعة    .4 المشاركة بورقة عمل بعنوان 

    2016/ 12/3فلسطين بتاريخ   

ا .5 أدائها  جودة  وتحسين  البلديات  إدارة  في  الحديثة  االتجاهات  لمؤتمر  العلمية  اللجنة  عقده  عضو  يتوقع  لذي 

 مؤتمر مشترك بين الجامعة األردنية وجامعة القدس المفتوحة.     2019يوليو 24-22خالل المدة من 
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عضو اللجنة العلمية لمؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر المشترك "التوجهات المعاصرة لتمكين الموارد   .6

ر مشترك بين الجامعة األردنية وجامعة  البشرية وتنميتها في ضوء اقتصاديات الثقة والمعرفة" وهو مؤتم

 11/6/2020-9القدس المفتوحة المتوقع عقده في مدينة الخليل خالل الفترة 

نحو اقتصاد تنافسي وأداء متميز في ظل  عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الدولي العاشر المشترك " .7

جامعة القدس المفتوحة والجامعة األردنية  " مؤتمر مشترك بين أزمات وتحديات القرن الحادي والعشرين

 في رحاب الجامعة األردنية.  2020/ 3-19-17المتوقع عقده بتاريخ 

 رؤى إستراتيجية لتحسين جودة الخدمات السياحية في ظل تعزيز الشراكةعضو اللحنة العلمية للمؤتمر   .8

أكادير/   -وجامعة ابن زهر   بين القطاعين العام والخاص، الذي تنظمه جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين

 2020/   10/   17- 15المغرب خالل المدة 

عضو اللجنة العلمية المؤتمر الدولي  الذي عقدته جامعة القدس أبو ديس، واتحاد االكاديميين والعلماء العرب  .9

 م  2020/ 11/ 28تحت عنوان  التحديات البيئة في المنطقة العربية الذي تم عقده  بتاريخ 

 

 : عقد دورات تدريبية خامسا  

  بالتنسيق مع م، 2021خالل شهر مايو اعداد دورة تدريبية لمجموعة من الموظفين والطلبة الخريجين   •

ساعة تدريبية   20الشبابي،  دورة متقدمة بعنوان االقتصاد الفلسطيني، بواقع  مؤسسة زمام  لالبداع

لمجموعة من المشاركين في مشروع الحاضنة القيادية التي تنفذه مؤسسة زمام وبدعم وتمويل من االمم  

 غزة. وذلك   -المتحدة

 

 

 : أنشطة مجتمعية أخرىسادسا  

غزة ، وهو مركز متخصص بإعداد –عضوية مجلس ادارة جمعية عمومية لمركز دراسات الالجئين  ▪

 ولحد االن .    -2006دراسات سياسية اقتصادية واجتماعية خاصة بالالجئين من الفترة  

 تقديم العديد من االستشارات المالية للعديد من منشات االعمال في فلسطين. ▪

ء واالكاديميين العرب التابع لجامعة الدول العربية ، ضمن نطاق  عضو عامل : عضو اتحاد العلما ▪

 م  2020مجلس الوحدة العربية االقتصادية خالل العام  

 

 اللغات   •

 اجادة اللغات التالية قراءة وكتابة ومحادثة  

 اللغة العربية  -1  

 اللغة االنجليزية  -2

 انتهى 
 

 


