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 المعلومات الشخصية:

 ذياب علي ذياب جرار االســم: 

 3/21/2691 تاريخ الميالد: 

 فلسطيني الجنسية: 

 :المؤهالت العلمية

 .2691جنين،  -الثانوية العامة: مدرسة سيلة الظهر الثانوية .2
 .2696الهند،  –بكالوريوس إدارة أعمال: جامعة دلهي  .1

 .2662الهند،  –: جامعة ميرث (MBA )ماجستير إدارة أعمال  .3

 .1266الهند، –: جامعة راجسثان "دكتوراة في االدارة االستراتيجية .4

 
 لسطين.، فجامعة القدس المفتوحة - األعمالالتخطيط االستراتيجي وسياسات  أستاذ: األكاديميةالرتبة 

 :الخبرة العملية

 .2661 في العامأستاذ مساعد في المعهد العالي للدارسات المالية واإلدارية في الجماهيرية الليبية  .2
ابلس منطقة ن –تدريس فصــــــــــــلين متتالين كمغــــــــــــرا أكاديمي  ير متفرة في جامعة القدس المفتوحة  .1

 (.2669 – 2661)التعليمية خالل العام الدراسي 

 (.2666 – 2669)الصناعة الفلسطينية خالل الفترة  مدير دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة .3

 (.2669 – 2661رئيس اللجنة الفنية للمسح الصناعي الفلسطيني لمدة عام ) .4

في جامعة القدس المفتوحة منذ  إدارة األعمالأســــــتاذ عميد كلية العلوم اإلدارية واالقتصــــــادية، و حاليًا،  .1
 .ولغاية تاريخه، 2666العام 



معهد العلوم اإلدارية واالقتصــــادية، جامعة القدس )برنامم الماجســــتير في إدارة أســــتاذ  ير متفرة في  .9
 ولغاية هذا التاريخ. 1004األعمال( منذ العام 

 :األبحاث العلمية المنشورة في مجالت علمية محكمة

عة القدس ة("، مجلة جامصـــــناعة زيت الزيتون في فلســـــطين: واقعها وسفاقها المســـــتقبلية )دراســـــة تحليلي" .2
 .1001المفتوحة، العدد األول، 

ية"، مجلة نالعالقة بين الخيار االســـتراتيجي والميزة التنافســـية: دراســـة خاصـــة لمصـــاني األدوية الفلســـطي" .1
 .1004جامعة القدس المفتوحة، العدد، الثالث، 

، "المناخ التنظيمي في وزارة الغـــــباب والريالـــــية الفلســـــطينية: دراســـــة تحليلية من وجهة نظر العاملين" .3
 .1009مجلة جامعة القدس المفتوحة، العدد السابي، 

واقي إدارة الجودة الغــــــــاملة في وزارة االقتصــــــــاد الوطني الفلســــــــطيني: دراســــــــة تحليلية من وجهة نظر " .4
 .1009، 4عدد  11، مجلة جامعة النجاح الوطنية مجلد "المديرين والمستفيدين

، 11"، مجلة جامعة القدس المفتوحة، عددالفلسطينيمزيم االتصاالت التسويقية في الجهاز المصرفي " .1
1022. 

اســات ، مجلة الســي"تصــاعد األســعار في فلســطين: المســببات والحلول من منظور تســويقي محلي دولي" .9
 .1006العدد األول،  االقتصادية،

، 13د د، مجلة الســياســات الفلســطينية، الع"العالقات االقتصــادية الفلســطينية اإلســرائيلية ما بعد أوســلو" .1
2666. 

-"طينيةالمالية الفلســـ وزارة-حالةواقي اإلدارة أإلســـتراتيجية في ماســـســـات الســـلطة الفلســـطينية: دراســـة " .9
 .1022. 1مارات العربية المتحدة عدد مجلة جامعة الغارقة، اإل

اســـــــــة تحليلية من وجهة نظر رجال عمال في فلســـــــــطين: در األخطار التي قد تواجه منظمات األ"قياس  .6
 .1022، 11جامعة القدس المفتوحة، العدد  . مجلةوكبار الموظفين الحكوميين" عمالاأل

يز ، ســــــــــــــبل التحفاقي التمويل الخارجي للمنظمات األهلية الفلســــــــــــــطينية: الدوافي، المعوقات"و  .20
 .1021". بحث نغر في مجلة جامعة النجاح الوطنية، واألثر

مجلة  .الصــــــناعات الدوائية الفلســــــطيني" داء ونتائجه في قطاع"العالقة بين مقومات التميز باأل .22
 .1023 الجامعة اإلسالمية في  زة،



قيــاس العالقــة بين مقومــات التخطيط االســــــــــــــتراتيجي والتميز بــاألداء في مصـــــــــــــــاني األدويــة " .21
 زة، -رلة جامعة األزه". مجالفلســـطينية: دراســـة تحليلية من وجهة نظر المديرين االســـتراتيجيين

 .1023، 21المجلد 

العالقة بين دينامية صــــــــــني القرار االســــــــــتراتيجي واألداء الماســــــــــســــــــــي في المنظمات األهلية " .23
مجلــة جــامعــة القــدس  "،الفلســــــــــــــطينيــة: المنظمــات العــاملــة في محــافظــة رام ا  والبيرة أنموذجــاً 

 .1023 المفتوحة،

 ،لسطيني"أتمتة اإلجراءات الجمركية المحوسبة" على األداء الجمركي الف أثر تطبيق "نظام".24
 .1024مجلة معهد العلوم المالية والمصرفية الفلسطيني، 

."القيادة الهيكلية مقابل القيادة بالعالقات في الماسسات الحكومية الفلسطينية: المجلس 21
ي سيصدر ف ، زة-، مجلة الجامعة اإلسالمية "األعلى الفلسطيني للغباب والريالة أنموذجاً 

 .1024يناير 

اذبة وتلك الطاردة لألعمال في األرالي الفلسطينية"، بحث تحت اإلعداد العوامل الج. "29
 .1026، وبتمويل من وزارة التعليم العالي الفلسطينية

 :أوراق ومقاالت تم نشرها في الصحف والمجالت العامة

 .2664، جريدة الرأي األردنية، الهند وعالقاتها االقتصادية مي دول الجنوب" .2
ومجلة البنك العربي،  ،2664مجلة األســواق األردنية،  ،"لدول جنوب غــرق سســياالمعجزة االقتصــادية " .1

2664. 

 .2664ومجلة األسواق األردنية،  2664 ،""، جريدة الرأي األردنيةالبيئة اإلدارية في العالم العربي" .3

األســــــــــــواق ، مجلة 2669. مجلة اإلســــــــــــراء، 2664، مجلة األفق األردنية، "البطالة في العالم العربي" .4
 .2664األردنية، 

 .2661 سراء،" مجلة اإلواقي قطاع الصناعة في فلسطين: اإلمكانيات والمغكالت" .1

مكانية االســـــــــــــتفادة منها في " .9 تجربة كوريا الجنوبية في التنمية الصـــــــــــــناعية والتخطيط االقتصـــــــــــــادي وا 
 .2669، جريدة األيام، 2669، مجلة الميالد، "فلسطين



 .2666"، مجلة الميالد، س إلى مصلحة فلسطينيةكيا نحّول اتفاقية باري" .1
 :هات المشاركة فيالمؤتمرات والندوات التي تم

ربـد عـة إ"، جـامأثر العلوم اإلداريـة واالقتصـــــــــــــــاديـة في متطلبـات التكنولوجيـا والتنميـةماتمر بعنوان " .2
الفلســـطينية (. حيث تم المغـــاركة بورقة عمل بعنوان "الصـــناعة 21/4/1002-29األهلية، األردن )

 بين جدل الحماية واالنفتاح التجاري".
"، نظمتـــه المنظمـــة العربيـــة للتنميـــة صــــــــــــــنـــاعـــة الزيوت النبـــاتيـــة في الوطن العربيماتمر بعنوان " .1

، حيث تم المغــــــاركة بورقة عمل بعنوان "صــــــناعة 2661الصــــــناعية والتعدين في المغرب في العام 
 ل".الزيوت النباتية في فلسطين: الواقي والمستقب

، جامعة ""تصـاعد أسـعار السـلي والخدمات في فلسـطين: األسـباب وا ثار"ندوة بعنوان  المغـاركة في .3
 .1009القدس المفتوحة، 

امعة "، جالصــــــــــناعة الفلســــــــــطينية بين جدل الحماية واالنفتاح التجاريندوة بعنوان " المغــــــــــاركة في  .4
 .2666القدس المفتوحة، 

ي "، نظمته الجامعة العربية في مقرها فيم في الوطن العربيصــــناعة المالبس والنســــماتمر بعنوان " .1
، حيث تم المغــــــــــاركة بورقة عمل بعنوان "صــــــــــناعة المالبس والنســــــــــيم في 2669القاهرة في العام 

 فلسطين: الواقي والمستقبل".

ية نظمته وزارة التجارة واالقتصـــاد الفلســـطين "الســـياســـات التجارية المالءمة لفلســـطين"،ماتمر بعنوان  .9
، حيث تم المغــــــاركة بورقة عمل بعنوان "االســــــتراتيجيات والســــــياســــــات التصــــــنيعية 2661في العام 

 المالءمة للظروا القائمة في فلسطين".

ام "، نظمته وزارة الصـــناعة الفلســـطينية في الع"ســـياســـات التصـــنيي المالءمة لفلســـطينماتمر بعنوان  .1
عمل بعنوان "واقي القطاع الصناعي في  ، حيث تم المغاركة بورقةUNIDOبالتعاون مي ألـــ  2669

 فلسطين".

، حيث تم المغــــــــاركة بورقة 2661" المنعقد في جامعة النجاح الوطنية في العام ماتمر االســــــــتثمار" .9
 بعنوان "القطاع الصناعي في فلسطين: المعوقات واإلمكانيات".

امعة "، نظمته جلعربية"االتجاهات اإلدارية المعاصــــــــــرة في المنظمات الفلســــــــــطينية واماتمر بعنوان  .6
، حيث تم المغــــــــــــاركة بورقة بعنوان "تصــــــــــــاعد 21/21/1009 – 29القدس المفتوحة خالل الفترة 

 األسعار في فلسطين: المسببات والحلول".



ة " ، حيث تم المغاركداء الماسسي" جودة حياة العمل وعالقتها باألندوة بعنوان المغاركة في  .20
العمل واعادة تصميمه واالداء الماسسي". جامعة القدس المفتوحة ،  بورقة بعنوان" العالقة بين اثراء

 . 1022اذار،

 29/1021-21" خالل الفترة المنتجات الفلســــــــــــــطينية ة" نحو تعزيز تنافســــــــــــــيماتمر بعنوان  .22
نحو أنموذج متكامل للتخطيط االســــــــــتراتيجي التســــــــــويقي ،حيث تم المغــــــــــاركة بورقة علمية بعنوان" 

 األعمال الفلسطينية".الدولي في منظمات 

المنعقد في جامعة  اليوم العلمي األول للريادة وممارســـــــــــــــات األعمال المميزةالمغـــــــــــــــاركة في  .21
 .16/4/1023بوليتكنك فلسطين في 

 .1021" في رام ا  في العام برنامم تطوير الكادر الفلسطينيالمغاركة في ورغة عمل " .23

في جامعة القدس  متابعة أدائها الخطط التغــــــــــغيلية وماغــــــــــراتالمغــــــــــاركة في ورغــــــــــة عمل  .24
 .1022المفتوحة،

 .2661ليبيا، -في طرابلس تطوير الموارد البغريةالمغاركة بندوة  .21

 الذي" و التجارة الخارجية في لـــوء معايير منظمة التجارة العالميةالمغـــاركة في ماتمر حول " .29
المغـــــــــــــــاركة بورقة  ت، حيث تم1024ردن في العام انعقد في رحاب جامعة الزرقاء األهلية في األ

 رالي الفلسطينية".لجاذبة والطاردة لالستثمار في األالعوامل اعلمية بعنوان "

في  األردن-ي الوطن العربي في مركز رماححول تنمية الموارد البغــــــرية فالمغــــــاركة بماتمر  .21
لعالي ا " تنمية الموارد المالية لماســســات التعليم، حيث تم المغــاركة بورقة علمية بعنوان1024العام 

 الفلسطينية".

 في عمال العربيةاالتجاهات اإلدارية الحديثة في منظمات األبماتمر بعنوان "  المغـــــــــــــــاركة .29
رالـــــــــــــي ن" االئتمانات االســـــــــــــتهالكية في األورقة علمية بعنوامن خالل ، 1021في العام  الجزائر

 ثر".الفلسطينية: الواقي والمخاطر واأل

 وذلك"، " الغباب والتنمية البغريةبعنوان (1021) صفاقص –ماتمر في تونس المغاركة في  .26
 عمال لدى الغباب الفلسطيني"."سبل تعزيز ريادة األ بورقة علمية بعنوان

لتســـــيير الحديثة في الوطن دوات ا"أ بعنوان 1021المغـــــاركة في ماتمر في الجزائر في العام  .10
 في األرالـــــــي الفلســـــــطينية: الواقيالســـــــتهالكية االئتمانات ا" ورقة علمية بعنوانمن خالل ، العربي"

 ثر والمخاطر".واأل



ي بعنوان "دور القطاع الخاص واألهل 21/22/1029-29المغـــاركة بماتمر في غـــرم الغـــيخ  .12
فلسطين  غكالية البطالة فيعبر ورقة علمية بعنوان "إ "،في تنمية الموارد البغرية في الوطن العربي

 في معالجتها". واألهليودور القطاع الخاص 

المغـــــــــــــــاركــة في ماتمر اتحــاد مجــالس البحــث العلمي العربيــة والرابطــة العلميــة لمراكز تنميـة  .11
 ،"في منظومة تنمية الموارد البغــــــــــــــريةالمعنون " المرأة العربية  الموارد البغــــــــــــــرية في الوطن العربي

ورقــة عمــل حيــث تم تقــديم  ،29/22/1021-21في الفترة  األردنيــةفي رحــاب الجــامعــة  والمنعقــد
 .1021، الفلسطينية: الواقي والتدخالت المطلوبة"في األعمال لدى المرأة  ة"الرياد وانبعن

لموارد تنمية او  العولمة" بعنوان 21/22/1029-24المغــــــــاركة بماتمر في تلمســــــــان الجزائر  .13
قاتها في ومعي األعمالمحفزات ، حيث تم المغــاركة بورقة علمية بعنوان" البغــرية في الوطن العربي"

 الفلسطينية في لوء المعايير الدولية". األرالي

و حلــــــورها ولكن ال مجال لحصــــــرها ت المغــــــاركة فيها أهناك الكثير من الماتمرات التي تم .14
 هنا.

 

 
 :دورات تدريبية تم الحصول عليها/ أو تقديمها

حصـــــــول ال "، جامعة هارفرد )دورة تم"التخطيط االســـــــتراتيجي واألســـــــاليب اإلدارية الحديثةدورة بعنوان  .2
 .2669عليها(، 

، كوريــا الجنوبيــة )دورة تم Kiet"، معهــد "التخطيط االقتصــــــــــــــــادي والتطوير الصــــــــــــــنــاعيدورة بعنوان  .1
 .2669الحصول عليها(، 

 .1009، جامعة القدس المفتوحة )دورة تم الحصول عليها(، SPSSبرنامم دورة في  .3

 .1001الحصول عليها(،  ، جامعة القدس المفتوحة )دورة تمtMS.Projecبرنامم دورة في  .4

لمدة خمســــــــــــــة غــــــــــــــهور، جامعة القدس المفتوحة )دورة تم  التعليم اإللكترونية والتعليم المدممدورة في  .1
 .1006الحصول عليها(، 

س ، تم إعطائها للمغـــرفين األكاديميين في جامعة القدكتابة المغـــاريي البحثية لغرل التمويلدورة في  .9
 .1009المفتوحة، 

، تم تقديمها لموظفي المعهد العالي للدراســـــات المالية واإلدارية، ات اإلدارية الناجحةالممارســـــدورة في  .1
 .2661ليبيا، 



 .1029دورة تدريبية في التخطيط االستراتيجي  لكبار موظفي القطاع الحكومي الفلسطيني ،  .9

 هناك الكثير من الدورات التي تم المغاركة فيها ولكن ال مجال لحصرها هنا. .6
 :يفها/ أو تحت التأليفكتب تم تأل

 " تم تأليفه لصالح جامعة القدس المفتوحة."االتصاالت التسويقيةكتاب جامعي بعنوان  .2
 ، تم تأليفه لصالح وزارة التربية والتعليم."اإلدارة واالقتصاد" للصا الحادي عغركتاب بعنوان  .1

 ليم.وزارة التربية والتع، تم تأليفه لصالح "اإلدارة واالقتصاد" للصا الثاني عغركتاب بعنوان  .3

 مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين. مدخل في اإلدارة للنقابيين"،مراجعة كتاب بعنوان " .4

 : تحت التأليا.عمالوسياسات األ كتاب اإلدارة االستراتيجية .1
لطلبة الدراسات العليا وكتب وأبحاث تم  او مناقشتها رسائل ماجستير/ أبحاث تم اإلشراف عليها

 تحكيمها:

ها في "، تم اإلغـراا علي"واقي إدارة الجودة الغـاملة في الماسـسـات الحكومية الفلسـطينيةرسـالة بعنوان  .2
 معهد التنمية المستدامة، جامعة القدس.

 دس." ، جامعة الق " تنمية الموارد المالية للمنظمات االهلية الفلسطينيةرسالة بعنوان  .1
"االحتياجات التدريبية لدائرة اللوازم والمغــــــــــتريات في جامعة اإلغــــــــــراا على بحث ماجســــــــــتير بعنوان  .3

 "، مقدم إلى معهد التنمية المستدامة، جامعة القدس.القدس المفتوحة

، مقدم إلى ""واقي الترويم في الماســســات المصــرفية الفلســطينيةاإلغــراا على بحث ماجســتير بعنوان  .4
 للعلوم االقتصادية واإلدارية: جامعة القدس. المعهد العالي

"االحتياجات التدريبية للعاملين في غـــركة االتصـــاالت الخلوية: اإلغـــراا على بحث ماجســـتير بعنوان  .1
 جوال"، مقدم إلى معهد التنمية المستدامة، جامعة القدس.

ســــات في الماســــ للتخطيط االســــتراتيجي" نحو انموذج متكامل اإلغــــراا على بحث ماجســــتير بعنوان  .6
 ، معهد التنمية المستدامة ، جامعة القدس.السلطة الفلسطينية"

ة التربية لصـــالح  وزار تحكيم مخطوطة الخطوط العريلـــة لمنهاج التعليم التقني والمهني/تجاري  .1
 .1003والتعليم الفلسطينية، 



ية فلسطينومقاال لصالح مجالت علمية تصدر عن جامعات  وكتاباً  بحثاً  110تحكيم ما يقارب  .9
 علاء هيئة التدريس في بعل الجامعات العربية لغرلكما تم تقييم النتاج العلمي أل وعربية.

 الترقية العلمية.

لوم في جــامعــة العمتــه للتــدريس " لتقويم مــدى مالءعمــال الــدوليــةإدارة األتحكيم كتــاب بعنوان"  .6
 ردن.التطبيقية في األ

 مناقشتها كممتحن خارجي: وتم اإلشراف عليها أ رسائل ماجستير .01
، جامعة "مزيم االتصاالت التسويقية في غركات االتصاالت الخلوية الفلسطينية: جوالرسالة بعنوان " .2

 .1009القدس،
 .1004"، جامعة القدس،"واقي الجودة الغاملة في قطاع األدوية الفلسطينيرسالة بعنوان  .1

، جامعة "الفلســــــطينية في ظل الحصــــــار واإل الق"القدرة التســــــويقية للمنتجات الغذائية رســــــالة بعنوان  .3
 .1004القدس، 

 ،"، جامعة القدس"المزايا المحتملة من االندماج ما بين غــــــــــركات األدوية الفلســــــــــطينيةرســــــــــالة بعنوان  .4
1006. 

امعة "، جدور القطاع الخاص الفلســــــــــــــطيني في تمويل التعليم العالي في فلســــــــــــــطينرســــــــــــــالة بعنوان " .1
 .1001القدس،

سليات مقترحة لمعالجة مصــادر لــغوط العمل وتعزيز الوالء التنظيمي في مســتغــفيات ن "رســالة بعنوا .9
 .1006"، جامعة القدس،القدس الغرقية

"قياس الكفاءة اإلنتاجية والتسويقية للمنتجات الدوائية الفلسطينية"، دراسة من وجهة نظر رسالة بعنوان  .1
 .1006، جامعة القدس،األطباء والصيادلة"

 ".1020، جامعة القدس، في فلسطين اإلدارية لقادة اإلدارة العامةتنمية ال واقي عملية "نرسالة بعنوا .9

جامعة  ،ســـــرائيلية واألجنبية"غـــــراء منتجات االلبان المحلية واإل" العوامل المحددة لقرار رســـــالة بعنوان  .6
 .1022القدس، 

  ،لســطينية"رالــي الفاأل الغــرائي لزيت الزيتون فيالعوامل الماثرة على الســلوك رســالة بعنوان " .20
1020. 

نروا اء المراكز المجتمعية التابعة لألدأثر تطبيق المقاييس اإلدارية في تطوير أرســالة بعنوان"  .22
 .1020،في اللفة الغربية"



 دور التخطيط االســــــــــتراتيجي في تعزيز بيئة األعمال في محافظة بيت لحم." رســــــــــالة بعنوان .21
 .1023، جامعة القدس

، لقدسجامعة ا .رالي الفلسطينيةددات الطلب على األزياء الغعبية في األمح" رسالة بعنوان .23
1024. 

، جامعة القدس .عمال في جهاز الدفاع المدني الفلســـــــــــــطينياأل هندرةإعادة رســـــــــــــالة بعنوان"  .24
1029. 

حم لمدى وعي المســتهلك الفلســطيني لســالمة المنتجات الغذائية: محافظة بيت " رســالة بعنوان .21
 .1029، جامعة القدس ،نموذجاً أ

 .1026جامعة القدس. .العوامل الماثرة في سوق العمل في محافظة بيت لحم"" رسالة بعنوان .29

العوامل الماثرة في ســــوق العمل لدي الخريجات من النســــاء في محافظة بيت " رســــالة بعنوان .21
 .1026لحم". جامعة القدس، 

امعة الفلسطينية"، ج األراليلدة في محددات الوعي االستهالكي للمالبس المقرسالة بعنوان " .29
 .  1026 ،القدس

 ،ألرالي الفلسطينية"، جامعة القدسفي ا 3Gمحددات الطلب على رسالة ماجستير بعنوان " .26
1026. 

مناقغــــــــتها كممتحن خارجي يصــــــــعب  وفي الواقي، هناك رســــــــائل كثيرة تم اإلغــــــــراا عليها أ .10
 .هنا حصرها

 البكالوريوس في جامعة القدس المفتوحة:المساقات التي تم تدريسها لطلبة 

 . مبادئ التسويق.1    مبادئ اإلدارة. .2

 . بحوث التسويق.4    قنوات التوزيي. .3

 . االتصاالت التسويقية.9   . استراتيجيات التسويق.1

 . اإلدارة في التراث العربي اإلسالمي9    . اإلدارة المحلية.1

 مي.. السلوك التنظي20    .. تسويق الخدمات6

 . اإلدارة المالية.21   . إدارة القوى البغرية22



 . إدارة المغاريي.24  . إدارة الغراء والتخزين.23

 . مناهم البحث العلمي.29   . إدارة التعاونيات.21

 . أسس االسثتمار.29   . مغروع التخرج.21

 . الريادة وادارة المغروعات الصغيرة. 26

 دارة الدولية.. اإل 10

12.Business Essentials 

 .. سياسات التسعير11

 المساقات التي تم تدريسها لطلبة الماجستير:

 .Strategic Management وسياسات االعمال اإلدارة االستراتيجية .2
 .International Marketingالتسويق الدولي  .1

لعالي والمعهد ااإلغـــراا على رســـائل ومغـــاريي ابحاث لطلبة الماجســـتير في معهد التنمية المســـتدامة  .3
 للعلوم اإلدارية واالقتصادية.

 النشاطات المحلية والدولية:

علــــــو الوفد المفاول حول اتفاقية التجارة الحرة مي دول اتحاد ا فتا )ســــــويســــــرا، النرويم، ايســــــلندا،  .2
 .2669لخنغتاين(، 

 .2666علو الوفد المفاول حول اتفاقية التجارة الحرة مي تركيا،  .1

لجنة متابعة صــــــــــناعة المالبس والنســــــــــيم العربية المنبثقة عن ماتمر المالبس مندوب فلســــــــــطين في  .3
والنســيم الذي انعقد في مقر الجامعة العربية تحت رعاية المنظمة العربية للتنمية الصــناعية والتعدين، 

2661. 

مغـــــــــــترك بين جامعة القدس المفتوحة وجامعة  MBAالمغـــــــــــاركة بمعداد خطة عمل إلنغـــــــــــاء برنامم  .4
 .1000يد البريطانية، هامبرسا



باإلغــــــراا على  قمت 1023و 1022فوز طالبتين في الملتقى الطالبي اإلبداعي العربي في األعوام  .1
 الثانية على مستوى الجامعات العربية.المرتبة و  بالمرتبة األولى، ا، حيث فازتاتخرجهمروعي مغ

 .1021طيني،المغاركة في تقييم العرول الفنية المقدمة لصندوق البلديات الفلس .9

علـــو اســـتغـــاري إلعداد خطة تطوير اإلســـتراتيجية الوطنية لدعم المنتم الوطني الفلســـطيني لصـــالح  .1
 .1021وزارة االقتصاد الوطني،

بحاث العلوم االدارية واالقتصـــــــادية في الجامعات الفلســـــــطينية لرئيس الفني لمغـــــــروع انغـــــــاء مراكز أا .9
 وروبي." األيراسموس"إوالممول من خالل مغروع 

" موسيراســـــــــــ"إوالممول من خالل مغـــــــــــروع دارة المعرفة علـــــــــــو لجنة إعداد برنامم ماجســـــــــــتير في إ .6
 وروبي.األ

 عضوية الجمعيات والمجالس العلمية واللجان:

 علو جمعية االقتصاديين الفلسطينيين. .2
 علو المجلس العلمي الفلسطيني للدراسات واألبحاث الموسوعية. .1

 علو جمعية المبدعين الفلسطينيين. .3

علــــو لجنة ولــــي "امتحان المســــتوى لطلبة الدراســــات العليا في معهد العلوم اإلدارية واالقتصــــادية"،  .4
 جامعة القدس.

 علو لجنة إعداد الخطة الخاصة ببرنامم الماجستير في اإلدارة العامة في جامعة القدس المفتوحة. .1

 ة.في جامعة القدس المفتوح (MBA)"علو لجنة "الدراسات العليا في برنامم  .9

 ULH علـــــــــو لجنة الدراســـــــــات العليا في إدارة األعمال بالتعاون بين جامعة القدس المفتوحة وجامعة .1
 .1000البريطانية، 

علــو اللجنة الفرعية لولــي معايير في مجاالت اللوازم والمغــتريات والمســتودعات في جامعة القدس  .9
 المفتوحة.

                       "كلنا قادرون" على مدار ثالثة ســــــــــــــنوات  ممثل جامعة القدس المفتوحة في لجنة التحكيم لمنح      .6
 متتالية.

 علو لجان تطوير مقررات برنامم العلوم اإلدارية واالقتصادية في جامعة القدس المفتوحة. .20

 .1006: غركة االتصاالت الفلسطينية، يم جائزة فلسطين للتميز واإلبداععلو لجنة تحك .22

 جامعة القدس المفتوحة.علو لجنة الدراسات العليا في  .21



، ي جامعة فلســــطين األهلية، بيت لحمتنمية الموارد البغــــرية ف يعلــــو اللجنة العلمية لماتمر  .23
1022-1029. 

  1021علو اللجنة العلمية لماتمر الجودة في ماسسات التعليم العالي العربية في البحرين،  .24

 .1021،علو اللجنة العلمية لماتمر التنمية المنعقد في جامعة القدس .21

 علو مجلس قسم إدارة األعمال في جامعة القدس المفتوحة. .29

 علو مجلس كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية في جامعة القدس المفتوحة. .21

علــــــــــــــو اللجنـــة العلميـــة لماتمر التعليم المفتوح المنعقـــد في جـــامعـــة القـــدس المفتوحـــة في  .29
 .1023العام،

 . 1021عات العربية، علو اللجنة العلمية لماتمر الجودة في الجام .26

علـــــو لجنة إلعداد خطة عمل اقتصـــــادية لمغـــــروع مركز التعليم عن بعد في جامعة القدس  .10
 .1000، المفتوحة

، مجموعة يز التابعة لماســـــــــــــســـــــــــــة فلســـــــــــــتا للتنميةعلـــــــــــــو لجنة تحكيم جائزة الموظا المتم .12
 .1006 االتصاالت الفلسطينية،

 معهد التنمية المســــــتدامة في جامعة القدس، علــــــة اللجنة العلمية لماتمر التنمية المنعقد في .11
1021. 

  لكتروني في المناطق التعليمية في جامعة القدس المفتوحة،علــــــــــــــو لجنة متابعة التعليم اإل .13
1021. 

 لكترونية في جامعة القدس المفتوحة.منسق لعدد من المقررات اإل .14

 توحة.القدس المف علو لجان تدقيق بنك األسئلة التابي لمركز القياس والتقويم في جامعة .11

علــــو لجنة إعداد دليل مغــــاريي التخرج لكلية العلوم اإلدارية واالقتصــــادية في جامعة القدس  .19
 .1023 المفتوحة،

علــــو اللجنة الفنية لدبلوم المهارات اإلدارية التابي لمركز التعليم المســــتمر في جامعة القدس  .11
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