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 خليل السيد: السرية الذاتيةد. عالء الدين                           

 السرية الذاتية
 د. عالء الدين خليل إبراهيم السيد 
  فلسطني - جامعة األقصى –يف اإلدارة  أستاذ مساعد 
 فلسطني –وزارة العمل  – دير عام التخطيط والسياسات  )سابقاً(م 

  1يف عدة جامعات فلسطينية -غري متفرغ  -مساعد أستاذ  
  ( :سنوات يف  6إشرافية( + ) مواقع ( سنوات يف 6منها ) –سنة يف العمل اإلداري  14سنوات يف العمل األكادميي( + ) 6خربة

 التدريب واالستشارات(
 

  ختصص إدارة موارد بشرية من جامعة  –دكتوراة الفلسفة يف اإلدارةUSM – ماجستري إدارة أعمال من اجلامعة االسالمية 

  بكالوريوس حماسبة –بكالوريوس جتارة إدارة أعمال  –دبلوم تأهيل تربوي 

  ساعة تدريبية 800أكثر من 
 

 :اــــن أنـــــم
 
 

  5متزوج +  – 1976مواليد غزة  –فلسطيني الجنسية 
  :25/06/2008إصدار غزة بتاريخ  900978594هوية رقم         
  :ساري المفعول  263339جواز سفر رقم 
 سارية المفعول رخصة قيادة فلسطينية مالكي  

 

 

 ة:ــــــــــاهلوي
 
 

 

 غزة - 4051ص ب :  –شارع الصناعة  -كلية إدارة المال واألعمال – جامعة األقصى)العمل(:  العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان:
 

 بالقرب من صالة اليازجي –تقاطع شارع اليرموك مع شارع العيون  –)المنزل(: غزة 
    

 59 970+ 2675859)محمول(:  )مكتب(: 1601 264 (8) 970+ رقــم الهاتف/الفاكس:
 1910 287 (8) 970+زل(: ـــــ)من 1602 264 (8) 970+)فاكس(:  

    

 alsayed@mohe.ps aalsayed@ucas.edu.ps alaedina@hotmail.com البريــــد اإللكتـرونـــــي:
 

 

صفحــــات التواصــــــل 
 االجتماعــــــــــــــــــــــــــــي:

https://twitter.com/alaedina         https://www.facebook.com/alaedina 

 
 

 http://usm.academia.edu/AlaedinAlsayed الصفحات الشخصية:
 http://www.slideshare.net/alaedina 

 https://www.linkedin.com/pub/alaedin-alsayed/14/238/67b?trk=pub-pbmap 

بيانــــــــــات 
 االتصــــــــال:

 
 

                                                           
 جامعة فلسطين. –أكاديمية االدارة والسياسة  –الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية  –جامعة االقصى  1
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 الدرجة اجلامعية الثالثة: .أ 

  (04/2013جامعة العلوم الماليزية ) –إدارة الموارد البشرية  –دكتوراة الفلسفة في االدارة 
  :عنوان اإلطروحةSupervisors Leadership Styles and Subordinate Job Performance in the  

       Palestinian Public Organizations: The Mediating Role of Communication 
Satisfaction. 

 ( 49جامعة العلوم الماليزية الثالثة على مستوى ماليزيا والــ ) جامعات آسيا.مستوى على 
  نلت منحة الجامعة بعد انتهاء السنة األولى ولمدة عامين متواصلين، حيث عملت مدرس وباحث في

 عميد الكلية. نوابالجامعة نفسها تحت إشراف 
 

 دبلوم عايل:  .ب 

  2007فلسطين  –جامعة القدس المفتوحة  –دبلوم عالي في التأهيل التربوي. 
 

 الدرجة اجلامعية الثانية: .ج 

  ماجستير إدارة األعمالMBA –  ( 01/2006) –الجامعة االسالمية /غزة 
  فلسطين. –عنوان الرسالة: إطار مقترح لتطوير أداء الرقابة المالية في وزارة التربية والتعليم 

 

 الدرجة اجلامعية األوىل: .د 

  (.03/2003جامعة القدس المفتوحة / غزة ) –محاسبة  –بكالوريوس ادارة وريادة 
  (.07/2001الجامعة اإلسالمية / غزة ) –تخصص إدارة أعمال  –بكالوريوس تجارة 

 

الت ــــــــاملؤه
 ة:ـــــــالعلمي

 
 
 

 يف جمال التدريس اجلامعي: .أ 

 (09/2015 –  أستاذ مساعد :)فلسطين.  –كلية العلوم اإلدارية والمالية  –جامعة األقصى  –حتى تاريخه
اإلدارة  –مناهج البحث العلمي  – دراسات تجارية باللغة االنجليزية –)المساقات التي درستها: السلوك التنظيمي 

 (.الدولية باللغة االنجليزية
 (02/2013 – 09/2015 أستاذ مساعد :)–  جامعة األقصى  –كلية العلوم االدارية والمالية  –غير متفرغ– 

مبادئ إدارة  –إدارة  عمليات إنتاجية  – "مرتين" ي دّرستها: دراسات الجدوى االقتصاديةفلسطين. )المساقات الت
 (."مرتين" إدارة األعمال الدولية باللغة االنجليزية –إدارة المشاريع والمشاريع الصغيرة  –

 (02/2014 – 06/2014 أستاذ مساعد :)-  فلسطين. )المساقات التي  –جامعة فلسطين  –غير متفرغ
 دّرستها: القيم واالنظمة االسالمية في اإلدارة(.

 (02/2014 –  أستاذ مساعد :)الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. )المساقات التي  –غير متفرغ  –حتى تاريخه
 (.مي "مرتين"السلوك التنظي – "مرتين" اإلدارة العامة –بحوث العمليات  –دّرستها: إدارة الجودة الشاملة 

 (01/2010 – 12/2011 محاضر وباحث مساعد :)–  ماليزيا.  –جامعة العلوم الماليزية  –كلية اإلدارة
االدارة  –"جزئيًا"إدارة الموارد البشرية  –سيكولوجية المنظمة  –)المساقات التي دّرستها: السلوك التنظيمي 

 (."جزئيًا" الدولية
 

 

رة ــــــــــاخلب
 ةــــــاألكادميي
 ةـــــــوالبحثي

 (واتــــسن 6)
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 :التحكيم العلمييف جمال  .ب 
 (11/2015- مستشار وعضو هيئة تحرير في مجلة :)حتى تاريخه 

 www.ijshm.comInternational Journal of Science, Humanities & Management.  
 (09/2015 –  :)عضو لجنة تدقيق ومراجعة النشر العلمي بوزارة التربية والتعليم العالي حتى تاريخه 

 (10/2014 –  :)محكم معتمد في مجلة حتى تاريخه 
 Issues in Business Management and Economics IBMS -  (ISSN 2350-157X) – Impact 

Factor  = 1.2668.  - http://www.journalissues.org/IBME/ 

 (06/2014 –  :)محكم معتمد في مجلة حتى تاريخهBusiness and Management Studies BMB -  

(ISSN: 2374-5916) http://bms.redfame.com 

 (02/2014-  :)كم معتمد في مجلة حمحتى تاريخه Journal of Public Management Research –  

(ISSN: 2377-3294)  http://www.macrothink.org/journal/index.php/jpmr 

  قمت بتحكيم االبحاث التالية في مجالت أخرى:كما 
 Leadership by Design: Intentional Organization Development of Physician Leaders,  Journal of 

Management Development, Emerald : 12-11-2015 
 The Effect of Ethical Climate on Employee Satisfaction in 5-Star Hotel Managements: A 

Field Study in Gaziantep, British Journal of Economics, Management & Trade, 

Sciencedomain : 23-09-2015 

 Virtue Theory and Organizational Behavior: An Integrative Framework, , Journal of 
Management Development, Emerald : 22-06-2015 

 The Effects of Transformational Leadership on Employee Engagement: A Survey of Civil 

Service in Kenya, Issues in Business Management and Economics (ISSN 2350-157X)- 

Impact Factor  = 1.2668 

 An Empirical Analysis of Various Factors of Job Involvement of Unilever Pakistan Limited, 

Business Management and Economics: 21-10-2014. 

 Studying the Effect of HR Strategy on Organizational Learning Capability of SMEs, Journal 
of Management Development, Emerald : 01-09-2014 

 Forecasting the Effectiveness of Information Systems Using Artificial Neural Networks: 

Framework & Experimental Testing, Neural Computing and Applications Journal (ISSN: 

0941-0643) SPRINGER: 15-02-2014 

 The Mediating Role of User Satisfaction on information quality, service quality and the 

effectiveness of Web-based Information System, Journal of Convergence Information 
Technology (ISSN: 1975-9320) : 10-05-2013 

 Research on Motivation of Social Media User Generated Content, International Journal of 
Digital Content Technology and its Applications (ISSN: 1975-9339) : 2013-12-09 

 The Impact of User Factors on User's Intention to Adopt i-Marriage Portal in China, 

International Journal of Digital Content Technology and its Applications (ISSN: 1975-9339) 

: 19-09-2013 
 

 

http://www.ijshm.com/
http://www.journalissues.org/IBME/
http://www.journalissues.org/IBME/
http://bms.redfame.com/
http://sciencedomain.org/journal/20
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 :ومناقشة الرسائل العلمية يف جمال اإلشراف البحثي .ج 

 (02/2013 –  مشرف أكاديمي على رسائل الماجستير :)غزة. –أكاديمية االدارة والسياسة  –حتى تاريخه 

 :عناوين الرسائل التي تم اجازتها 

 ( ،مدى تطبيق المعايير الدولية لالعتماد والجودة في الجامعات2014األعور، محمود ،)  الفلسطينية وأثره في
 تحقيق التنمية المستدامة.

 ودورها في تحقيق الميزة التنافسية في جامعات قطاع غزة. (، متطلبات إدارة المعرفة2015، )عبد الغفور، صالح 

 ( ،تطوير أداء مراكز التدريب المهني بوزارة العمل الفلسطينية في ضوء2015أبو معيلق، طلعت ،) معايير إدارة 
 الجودة الشاملة.

 :عناوين الرسائل قيد اإلشراف 

 .شهاب، أسماء، توظيف مهارات المدراء في شحذ الطاقات الكامنة لدى الموظفين للوصول الى التميز الوظيفي 

     كما قمت بمناقشة أربعة رسائل ماجستير حتى تاريخه 

 

 مؤسسات التدريب: . أ
 (04/2013- مدرب غير متفرغ :)وزارة التربية والتعليم / فلسطين. –المعهد الوطني للتدريب  –حتى تاريخه 

 (03/2011-08/2012 مدرب :)فرع ماليزيا. –النمط المتقدم للتدريب  –بشرية  تنمية 

 (04/2004-04/2007 مدرب غير متفرغ :)–  وزارة التربية والتعليم / فلسطين. –المعهد الوطني للتدريب 

اخلبــــــــــرة 
 التدريبيـــــة:

 وات(ـــــسن6)
 

  ب. مواضيع التدريب التي اسهمت فيها:
 .التعليمات االدارية والمالية لمدراء المدارس 
 .القيادة اإلدارية واالشرافية وتغيير السلوك 
 .طرق تقييم االداء الوظيفي 
  .ادارة الجودة الشاملة 
 .حل المشكالت واتخاذ القرار 

  والمراسالت االدارية.إعداد وكتابة التقارير 
 ط االستراتيجي والتطوير التنظيميالتخطي. 
 .المبادئ األساسية لالدارة الناجحة 
 .إدارة الذات وانماط التفكير 
 .الهياكل التنظيمية الحكومية 

 

 (10/2015- استشاري تقييم المشاريع :)بيت الفاخورة  –حتى تاريخه- UNDP 
 (09/2015 –  عضو اللجنة االستشارية العليا للتخطيط االستراتيجي :)هيئة الزكاة  –حتى تاريخه

 الفلسطينية.
 (02-07/2015 رئيس الفريق الفني إلعداد الخطة االستراتيجية و تقييم األداء لمركز اإلرشاد الوظيفي :)

 الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. –
 (5-6  عضو الفريق االست11/2014-10و :) راتيجي لبناء وتحليل وتكييف الخطة التنفيذية

 باشراف االغاثة االسالمية )عمل تطوعي(. -لسطينلالستراتيجية الوطنية للتدريب المهني والتقني في ف
 (03/2011-08/2012مستشار إداري :)-  فرع ماليزيا. –معهد النمط المتقدم 

اخلبــــــــــرة 
 االستشاريــــة:

 سنوات( 4)
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 سنوات( 6االشرافية )اخلربة  . أ
 (05/2014 – 09/2015 مدير عام التخطيط والسياسات المكلف :)– .وزارة العمل / فلسطين 
 (05/2013 – 05/2014)2 وزارة العمل / فلسطين. –: مدير دائرة التخطيط والسياسات 
 (04/2012 – 05/2013  مدير مديرية عمل محافظة غزة :)- .وزارة العمل / فلسطين 
 (02/2012 – 04/2012 مدير دائرة شئون الطلبة :)– .وزارة التربية والتعليم العالي / فلسطين 
 (12/2007 - 11/2008 مدير الشئون االدارية والمالية المكلف :)– .وزارة التربية والتعليم / فلسطين 
 (12/2006 - 12/2007 رئيس قسم الرقابة المالية :)– م/ فلسطين.وزارة التربية والتعلي–الرقابة الداخلية 
 (10/2006 - 12/2006رئيس قسم الرواتب والمتقاعدين :)– .وزارة التربية والتعليم/ فلسطين 

 
 

اخلبــــــرة 
 اإلداريــــــــة:

 سنـــــة( 14)
 

 سنوات( 8اخلربة التنفيذية التخصصية ) . ب
 (02/2002-10/2006مدقق إداري ومالي :) – م بغزة / فلسطين.مديرية التربية والتعلي 
 (10/1998-01/2002 :)وزارة االقتصاد الوطني )التموين سابقًا( / فلسطين. – إداري 

 

 

1. Alsayed, Alaedin K.; Motaghi, Mohammad H.; Osman, Intan. (2012) The 
Relationship between Communication Satisfaction and Performance Outcomes 
in Palestinian Governmental organizations, International Journal of Scientific 
and Research Publications, 2(11). 

2. Alsayed, Alaedin K.; Motaghi, Mohammad H.; Osman, Intan. (2012) The 
Use of the Multifactor Leadership Questionnaire and Communication 
Satisfaction Questionnaire in Palestine: A Research Note, International Journal 
of Scientific and Research Publications, 2(11). 

3. Alsayed, Alaedin K. (in Press - 2015) Would Communication Satisfaction 
Mediate the Relationship between Leadership Style and Job Performance, 
Journal of Business and Management. 

4. Alsayed, Alaedin K. (in Press 2015) Supervisors’ Leadership Styles and 
Employees’ Communication Satisfaction in the Palestinian Public 
Organizations, Journal of Social Science. 

اث ــــــــــاألحب
االت ــــــــواملق

 ورة:ـــــــاملنش
 
 

 ( ،02/2016السيد، عالء الدين، والدلو، محمد ) مدى تأثير األعالم اإلسرائيلي الناطق بالعربية كقوة ناعمة
، )بحث قبل للنشر في مجلة عمران الفصلية المحكمة المختصة في العلوم الفلسطينىعلى الرأي العام 

االجتماعية واإلنسانية التي يصدرها المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات في الدوحة( والمخصصة خالل 
اني، هذه الدورة لموضوع: اإلنتاج المعرفي في ظل االستعمار: دروس من االستعمار الفرنسي والبريط

 واألمريكي، والصيهوني.

أحباث قبلت 
 للنشــــــــــر:

 
 

                                                           
 م ولمدة ستة أشهر.1/2014منذ مكلف بدائرة التدريب والدورات أيضًا  2
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1. Mediating Test Talk, Global Higher Education Forum 2011: Reflecting on the 
Past,    Deigning Sustainabe Futures, Ministry of Higher Education Malaysia, 13-
15 December 2011, Penang – Malaysia.3 

أنماط القيادة التحويلية والتبادلية على األداء الوظيفي: دراسة تطبيقية على مؤسسات القطاع العام أثر  .2
، 2011يناير  25، مؤتمر اإلصالح والتطوير اإلداري الثالث : نحو مؤسسة حكومية فاعلة، الفلسطيني

 غزة / فلسطين. -ديوان الموظفين العام 
3. Leadership Style, Job Performance, and Leadership Outcomes in 

Palestinian Ministry of Education, 2nd Regional Conference on Educational 
Leadership and Management, Kedah, Malaysia, 4th – 7th July 2011. 

، مؤتمر رؤية تنموية لمواجهة آثار الحرب والحصار الحكومة والتشغيل في قطاع غزة: رؤية وتحديات .4
 ، غزة/فلسطين.2010مايو  24-23غزة،  –ى قطاع غزة، الجامعة االسالمية عل

إدارة التغيير بواسطة إعادة هندسة الموارد البشرية: دراسة حالة على وزارة التربية والتعليم  .5
، مؤتمر اإلصالح والتطوير االداري األول: نحو رؤية شاملة لتطوير الموارد البشرية في الفلسطينية

 غزة / فلسطين. –، ديوان الموظفين العام 2009أبريل  30العام الفلسطيني، القطاع 
، مؤتمر االتجاهات والمداخل اإلدارية التجارة اإللكترونية كأحد األدوات التطبيقية لألعمال في فلسطين .6

، 2008كانون األول  17-16المعاصرة في المنظمات الفلسطينية والعربية، جامعة القدس المفتوحة، 
 ليل/فلسطين.الخ

التعصب الحزبي داء له دواء، المؤتمر العام األول للشباب الفلسطيني: البناء والتحرير رواده الشباب،  .7
 ، غزة / فلسطين.2008أغسطس  6-5وزارة الشباب والرياضة، 

 املؤمتــــــرات:
 
 
 

دور الجامعات في اكساب المهارات الريادية المطلوبة لسوق العمل: الواقع ولطموح، ورقة قبلت للمشاركة  .8
في مؤتمر )سبل تعزيز آفاق التعاون بين الجامعات الفلسطينية والقطاع الخاص(، عمادة خدمة المجتمع 

 .، غزة/ فلسطين09/09/2015الجامعة االسالمية،  –والتعليم المستمر 

 :راسيةأيام د
 

 

 :23العدد:  (2016)مارس/  مجلة المحاسب الفلسطيني هـــــــــــــــــــــــــــــامش المــــــــــــــــــــــــــــــــالءة 
 22العدد:  (2015)مارس/ مجلة المحاسب الفلسطيني ـــة:ـــالمحـاسبــــــــــــة اإلجتمــاعيـــــــــــ 
 21العدد:  (2014)مارس/ مجلة المحاسب الفلسطيني ـة(:)المرنــــــــسبة الرشيقة المحا 
 20العدد:  (2013)مارس/ مجلة المحاسب الفلسطيني بة الجمعيات التعاونيــة:سمحا 
 19العدد:  (2012)مارس/ مجلة المحاسب الفلسطيني ـراء:ـــــالمحاسبـــــــــة الخــــضــــــــــــــــــــــــ 
 18العدد:  (2011)مارس/ مجلة المحاسب الفلسطيني ة:ـــالمحاسبــــــــة اإلبـــــداعيـــــــــــــــــــــــــ 
 17العدد:  (2010)مارس/ سب الفلسطينيمجلة المحا ة:ـمحاسبـــــــة المـــــوارد البشريــــــــ 

 

 املقـــــــــاالت:
 
 
 

 ( تقييم برنامج الدورات 2013السيد، عالء الدين؛ الرنتيسي، إيناس؛ كردية، اسماعيل؛ أبو معيلق ، طلعت؛ ،)
وكيل الوزارة المساعد، وزارة  –القصيرة في مراكز التدريب المهني بقطاع غزة، االشراف العام/ د. أيمن اليازوري 

 فلسطين. –غزة  –العمل 

أحبــــــاث غري 
 منشـــــــورة:

 

   .المحاسبة االفتراضية وتطبيقاتها 
   .استخدام المتغير الوسيط والمتغير الدخيل في البحث العلمي 
   .تطبيقات إدارة المعرفة وعالقتها بالميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية 
   .القيادة التحويلية أم القوة الناعمة لتحقيق أهداف المنظمة 

أحبـــــاث حتت 
 اإلعـــــــــداد:

                                                           
 المشاركة كانت بمحاضرة  قدمتها في المؤتمر. 3
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 مكان العمل الصفة اللجنة / الفريق الفني م
 رئيساً  اللجنة الفنية الدائمة للتخطيط والدراسات 1

وزارة العمل
 

 رئيساً  الفريق الفني لتقييم برامج الدورات التدريبية القصيرة 2
 رئيساً  لجنة تقييم أداء مؤسسات التدريب المهني 3
 رئيساً  لتقييم برامج الدورات التدريبية المهنية القصيرةالفريق الفني  4
 عضواً  فريق فني مكلف بتقييم البرنامج المحوسب 5
 عضواً  اللجنة الفنية الدائمة للوازم والمشتريات الخاصة بالتدريب المهني 6
 عضواً  الفريق الفني المختص بإدارة ومتابعة ملفات مجلس الوزراء واللجان الوزارية 7
 عضواً  لوزارة العمل اإلستراتيجيةفريق صياغة الخطة  8
 عضواً  لجان داعمة لعملية تطوير برنامج جدارة 9
 عضواً  الفريق الفني المختص بكتابة الوثيقة المرجعية لنظام معلومات سوق العمل 10
عادةالفريق الفني المختص بتطوير  11  عضواً  صياغة الدليل التنظيمي لوزارة العمل وا 
 عضواً  اللجنة الفنية المختصة بوضع نظام مالي للجمعيات التعاونية 12

على تنفيذ الخطط  واإلشراف إلعدادممثل وزارة العمل في وزارة التخطيط  13
 ممثل الوزارة الدورية والتنموية

التقارير الدورية  إلعدادالعامة لمجلس الوزراء  األمانةممثل وزارة العمل لدى  14
 ممثل الوزارة والسنوية

للتعليم والتدريب المهني  اإلستراتيجيةالخطة  إلعدادمستشار عن وزارة العمل  15
 عضواً  اإلسالمية اإلغاثةمع 

 عضواً  2012الخاصة بالموظفين لعام  األداءلجنة تظلمات تقارير كفاية  16
 عضواً  2013الخاصة بالموظفين لعام  األداءلجنة تظلمات تقارير كفاية  17
 عضواً  الخارجية لإلعالناتلجان مقابالت التوظيف  18
 عضواً  على مشاريع وزارة العمل واإلشراف إلعداداللجنة العليا  19
اللجنة االستشارية لبحث تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بعودة الموظفين  20

 عضواً  المستنكفين نتيجة االنقسام السياسي

ممثل وزارة العمل لدى ديوان الموظفين العام العداد واالشراف على تنفيذ  21
 ممثل الوزارة خطط التدريب واالبتعاث

  مندوب الوزارة مندوب الوزارة لدى المجلس التشريعي فيما يتعلق بإعداد الدراسات واالبحاث  22
 عضواً  العمللجنة تدقيق تقاير كفاية األداء لموظفي وزارة  23

 
 أمين الصندوق مجلس إدارة جمعية إسكان موظفي وزارة العمل 24
    

 عضواً  اللجنة العليا لمعادلة الشهادات العلمية 25

 
وزارة الرتبية والتعليم العايل

 رئيسًا/عضواً  والمخالفات اإلداريلجان التحقيق  26 
 رئيسًا/عضواً  لجان الجرد واالستهالك والتكهين 27
 عضواً  لجنة المشتريات 28
 رئيسًا/عضواً  العطاءات والمزايدات والمناقصات وترسيهلجان فتح المظاريف  29
 عضواً  لجنة الطوارئ 30
 عضواً  لجان الفحص واالستالم للوازم والعهد 31
 عضواً  لجان مقابالت التوظيف الداخلية والخارجية 32
 عضواً  وتدقيق الدراجات ورصدهالجان تصحيح اختبارات التوظيف  33
 عضواً  على االمتحان التطبيقي الشامل اإلشرافلجان  34
 عضواً  والمتابعة( اإلشرافلجان امتحانات الثانوية العامة ) 35

 

 

اخلبـــرة فـي 
اللجان وفـــرق 
 العمـــــــــل:
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 اجلهة إىل من الساعات االختصاص عنوان الدورة
      

مقترحات المشاريع وتجنيد كتابة 
معهد دراسات التنمية  21/04/2015 08/04/2015 18 إدارة مشاريع األموال

IDS 
إدارة  التخطيط والتفكير االستراتيجي

 إبداعمؤسسة  02/06/2013 27/05/2013 36 استراتيجية
 إميديست 16/10/2008 01/09/2008 30 لغة إنجليزية اللغة االنجليزية المتخصصة

 UNRWA - SMET 29/05/2008 18/05/2008 18 إدارة باللغة اإلنجليزية األعمال اتصاالت
المعهد الوطني  30/11/2007 01/11/2007 42 مشاريع إدارة إدارة المشاريع

 للتدريب
 مؤسسة ريادة للتدريب 22/07/2007 15/07/2007 12 إعالم مهارات إعالمية

الهيئة الفلسطينية  06/06/2006 01/06/2006 18 إدارة TOT إعداد مدربين
 للتواصل

وزارة  -مركز اللغات  31/05/2006 01/03/2006 30 لغة عبرية اللغة العبرية مستوى مبتدئ
 التربية والتعليم 

حاسوب/  SPSS اإلحصائيبرنامج التحليل 
 UNRWA - SMET 11/04/2004 04/04/2004 21 إحصاء

المحاسبة الحكومية وأساليب 
 وزارة المالية 24/11/2003 01/10/2003 40 محاسبة التدقيق

 الجامعة اإلسالمية 22/08/2002 21/07/2002 40 إدارة اللغة اإلنجليزية إلدارة األعمال
 UNRWA - SMET 16/05/2002 12/05/2002 15 محاسبة المحاسبة المحوسبة )األصيل(

 UNRWA - SMET 02/05/2002 28/04/2002 15 إدارة التجارة اإللكترونية
 UNRWA - SMET 28/02/2002 23/02/2002 15 إدارة إدارة المخازن

 UNRWA - SMET 08/11/2001 03/11/2001 18 مالية التحليل المالي باستخدام إكسل
 الجامعة اإلسالمية 15/01/2002 01/11/2001 60 لغة إنجليزية اللغة اإلنجليزية )توفل(

 UNRWA - SMET 23/08/2001 19/08/2001 15 محاسبة باللغة االنجليزيةالمحاسبة المالية 
إدارة االستيراد والتصدير ودراسة 

 UNRWA - SMET 14/09/2000 09/09/2000 18 إدارة األسواق األجنبية

 UNRWA - SMET 27/02/2000 21/02/2000 15 إدارة االقتصاديةدراسات الجدوى 
الجدولة الزمنية للمشاريع 

MS.Project الحاسوب الحكومي 24/02/2000 19/02/2000 18 حاسوب 

 UNRWA - SMET 10/02/2000 06/02/2000 15 مالية التحليل المالي
 الحاسوب الحكومي 18/11/1999 13/11/1999 20 حاسوب 1997أكسس 

 إميديست 22/10/1998 01/09/1998 34 لغة إنجليزية 4Bاللغة االنجليزية مستوى 
 مركز العلمي 31/08/1998 01/05/1998 72 حاسوب التشغيل والبرامج التطبيقيةنظام 

 الجامعة اإلسالمية 31/03/1998 01/03/1998 30 لغة إنجليزية مهارات اللغة اإلنجليزية
 مؤسسة تيم 24/03/1998 01/03/1998 34 إدارة إعداد وكتابة التقارير )أساسي(

 الجامعة اإلسالمية 25/03/1998 18/02/1998 30 لغة إنجليزية اللغة االنجليزية
 اميديست 13/10/1997 01/09/1997 30 لغة إنجليزية 3Bاللغة االنجليزية مستوى 

مقدمة الحاسب اآللي وتنسيق 
 مركز العلمي 31/10/1997 01/08/1997 72 حاسوب الكلمات

 

الـــــــدورات 
 التدريبيـــــة:
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  العمل والعمل ضمن فريق.القدرة على إدارة فرق 
 .القدرة على العمل تحت الضغط وفي الظروف االستثنائية ولساعات طويلة 
 .مهارات متقدمة في االتصال والتواصل وتنمية المهارات البشرية 

املهــــــــارات 
 الشخصيــــــة:

 

 .القدرة على التدريس باللغتين العربية واالنجليزية 
  الماجستير.االشراف البحثي على رسائل 
  القدرة على التدريس باستخدام الوسائط االلكترونية وبرامج التواصل عبر االنترنت مثل 

دارة ومتابعة األنشطة  MOODLEواستخدام نظام  في التواصل مع الطالب وتسجيل المحاضرات وا 
 والتعيينات والواجبات، وتصميم االمتحانات المحوسبة.

  والكتابة االكاديمية.مهارات متقدمة في الصياغة 
 .مهارات متقدمة في أساليب البحث العلمي 
 .مهارات متقدمة في تحليل البيانات وعرضها والتحليل االحصائي 
 .القدرة على إعداد الحاالت الدراسية 

املهــــــــارات 
 األكادمييـــــة:

 
 
 

 

 

 .إعداد وكتابة مقترحات المشاريع 
  قياس األداء وتصميم منهجيات إعداد التقارير، أنظمة العمل، أدلة مهارات متقدمة في تطوير مؤشرات

 االجراءات، أدلة الخدمات، والخطط االستراتيجية والتنفيذية.
 .مهارات متقدمة في اعداد الدراسات والتقارير بأنواعها: الوصفية والتحليلية وتقارير األداء 
  واالستراتيجية.مهارات متقدمة في إعداد الخطط التنفيذية 
 .)بناء وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية )االدارية والمالية والضبط الداخلي 
  تأسيس أنظمة المعلومات. –صياغة االستراتيجيات  –مهارات متقدمة في إعداد وتطوير الهياكل التنظيمية 

املهــــــــارات 
 املهنيــــــــة:

 
 
 

  مهارات متقدمة في استخدام برامج التعليم والمتابعة االكاديميةMoodle – UPNAR  
  إحتراف إستخدام برامج الحاسوب التطبيقيةMS: Word –Excel – PowerPoint 
  مهارات متقدمة في استخدام برامجAccess – Outlock - SPSS  وتطبيقOneDrive 
  كلمة في الدقيقة(. 50اللغتين العربية واالنجليزية )ب -بطريقة اللمس  –مهارات الطباعة السريعة 
  مهارات تنسيق األبحاث العلمية باستخدامWord 2013 

مهــــــــارات 
 احلاســــــوب:

 

 
   
 

 حمادثة قراءة كتابة اللغة املستوى مالحظات
 العربية متقدم متقدم متقدم اللغة األم

 االنجليزية متقدم متقدم متقدم لغة الدراسة 
 الرومانية جيد متوسط متوسط 
     

 

 اللغـــــــــات:
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  (10/2015منذ )  –وزارة التربية والتعليم العالي  –عضو لجنة تدقيق النشر العلمي 

 (2003المحاسبين والمراجعين الفلسطينية. )ضو نقابة ع 
 .(2002) عضو جمعية نقابة اإلداريين الفلسطينيين 
  (2004) العربي لالدارة والمعرفة.عضو المجمع 
 .(2012) عضو إتحاد المدربين الفلسطينيين 

 

 

 

ات ـــــالعضوي
 ة:ــــــــاملهني

 
 

  

  مولدوفا  –رومانيا  -تركيا  –مصر  –األردن  –البحرين  – السعودية - 1948فلسطن المحتلة– 
 ماليزيا.

 

لبلدان التي ا
 :4اـــــــــزرته

  

 

  الشطرنج. –جمع العمالت  –الخدمات االستشارية  –البحث العلمي  –القراءة 
 

 :اتـــاماالهتم
 

 

 (0598834003فلسطين. )جوال:  –رئيس قسم إدارة المال واألعمال / الكلية الجامعية  –. عمر الجعيدي د 
  (0598855410فلسطين. )جوال:  –جامعة فلسطين  –عميد كلية العلوم اإلدارية  –د. مازن رحمي 
  (0599726900فلسطين. )جوال:  –جامعة االقصى  –عميد كلية العلوم االدارية  –د. نضال عبداهلل 
  (0599861911فلسطين. )جوال:  –الجامعة  اإلسالمية  –رئيس فرع الجامعة بالجنوب  –أ. د. ماجد الفرا 
 جامعة العلوم الماليزية   -استاذ الموارد البشرية / كلية االدارة  –د. محمد حسين متقيmotaghi@usm.my 
 جامعة العلوم الماليزية  –مركز أبحاث المرأة  –استاذ الموارد البشرية –د. أنتان عثمانintan@usm.my 

 

ون ــــــــاملعرف
 ًا:ــــــــأكادميي

 
 
 

 

  (0599425262فلسطين. )جوال:  –غزة  –وزير العمل  –أ. مأمون أبو شهال 
  (0595337333فلسطين. )جوال:  –غزة  –وزير العمل السابق  –م. محمد الرقب 
  (0595277733)جوال:  فلسطين. –غزة  – وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد –د. أيمن اليازوري 
  (0597252010فلسطين. )جوال:  -عميد كلية العلوم والتكنولوجيا )سابقًا(  –د. محمد ساير األعرج 
  السعودية  –جامعة طيبة  –استاذ الحاسوب  –د. حسنى المستريحيdr.husni777@gmail.com 

 

 

 

ون ــــــــاملعرف
 ًا:ـــــــــمهني

 
 
 

 

                                                           
 ( سنوات.3( سنوات، وأقمت في كل من رومانيا وماليزيا )10التنشئة في المملكة العربية السعودية لمدة ) 4
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