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 :المؤهالت العلمية

 1222دكتورة أدارة أعمال، جامعة جوجورات، احمد اباد، جوجورات، الهند،   

 2662. دااليا، جبل بور، ماديا بردش، الهنجامعة راني دورجافاتي فديوفيشو ،أعمال إدارةماجستير 

 2611بكالوريوس تجارة، جامعة راني دورجافاتي فديوفيشوااليا، جبل بور، ماديا بردش، الهند، 

 .2613دبلوم هندسة ميكانيكية، جامعة البوليتيكنك، عمان االردن، 

 :اللغات

 .بة وقراءة ومحادثة، كتاممتازاللغة االنكليزية،    

 .كتابة وقراءة ومحادثة ،اللغة العربية، ممتاز   

 .محادثة، اللغة الهندية، ممتاز   

 :المنشورات

 .1222اساسيات التسويق المصرفي، دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع، عمان، االردن  .1

مندمطة  ،"ي جامعة فلسططين التننيطة وضطور داء الهيئة التدريسية فأإدارة المعرفة واثرها على "ورقة بحثية بعنوان  .2

 –مركز البحث و تططوير المطوارد البشطرية  ه، الذ  نظم"االبداع واالبتكار في منظمات االعمال"في مؤتمر بعنوان 

 .1229ايار  2 – 1، عمان، االردن، -رماح

لدول العربيطة وبعطا البلطدان أشكال ومحددات اإلستثمار األجنبي المباشر مع اإلشارة لواقعه با"ورقة بحثية بعنوان  .3

مركطز  ه، الطذ  نظمط"االسطتثمار االجنبطي المباشطر والتنميطة فطي الطوطن العربطي"مندمطة فطي مطؤتمر بعنطوان ، "النامية

 .1222تشرين اول  11 – 26االردن، عمان،  ،-رماح –البحث و تطوير الموارد البشرية 

ى اسطتنطا  المطوارد البشطرية مطن وجهطة نظطر االكطاديمين واقع التخطيط االستراتيجي وأثره عل"ورقة بحثية بعنوان  .4

، الطذ  "الفرص والتحديات والتطلعطات –منظمات االعمال "مندمة في مؤتمر بعنوان  ،"دراسة ميدانية -واالدرايين 

 16 – 12، عمططان، االردن، -رمططاح –جامعططة البلنططاء التطبينيططة و مركططز البحططث و تطططوير المططوارد البشططرية  تططهنظم

 .1222نيسان 

مندمة في مؤتمر " أهمية إدارة التغيير للرقابة الداولية على البنوك التجارية في الضفة الغربية"ورقة  بحثية بعنوان  .5

، عمططان، -رمططاح –مركططز البحططث و تطططوير المططوارد البشططرية  الططذ  نظمططه، "بعنططوان إدارة التغييططر فططي عططالم متغيططر

 .1222تشرين اول   11 – 12االردن، 

 Experience of Palestine Technical University in the use of Video"بعنطوان رقطة بحثيطة و .6

Streaming Technology (Glended learning in higer education)"  مطؤتمر جامعطة فلسططين التنينطة

  .، طولكرم، فلسطين1222كانون االول  2 -2" التمييز في التعلم والتعليم الجامعي"وضور  بعنوان 

دراسطة ميدانيطة عطن قططاع االتصطاالت الخلويطة فطي " بعاد التسطويق بالعققطات علطى ولطق الطوالء لطدال العمطقء أثر أ" .7

 .1223. جامعة سوهاج –لية التجارة بسوهاج مجلة البحوث التجارية المعاصرة ، ك ،"األردن

مجلطة البحططوث  ،"األردن دراسططة ميدانيطة البنطوك التجاريططة فطي" أثطر المواقطع اإللكترونيطة علططى الخطدمات المصطرفية" .8

 .1223، سوهاججامعة  –التجارية المعاصرة ، كلية التجارة بسوهاج 

وزارة التعلطيم العطالي . مجلطة االقتصطاد الجديطد. االستثمار في رأس المال البشر  كحتمية لتحنيق التنميطة االقتصطادية .9

 .1221. وميس مليانة، الجزائر. والبحث العلمي
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يططة االقتصطاد والعلططوم اإلداريططة، جامعطة العلططوم التطبينيططة لمتطلبطات تطبيططق ادارة المعرفطة، المططؤتمر العلمططي الرابطع لك .11

 .األردن 32/2/1221 – 16الخاصة، 

دراسططة اسططتطقعية علططى عططدد مططن المؤسسططات  األعمططالاثططر االنترنطط  فططي تفعيططل التسططويق المباشططر بططين منظمططات  .11

 .سكيكدة، الجزائر 2622 أوت 12، جامعة 22/1222روسيكادا،  أبحاثلة االقتصادية الفلسطينية، مج

  

 :الخبرات

 .1222ة فلسطين التننية وضور  أستاذ مساعد، جامع .2

 1223حتى  1221نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية واإلدارية  .1

 .1222حتى  1223أستاذ مساعد، جامعة الندس المفتوحة،  .3

 .1221حتى  1222النجاح الوطنية، نابلس، أستاذ مساعد غير متفرغ، جامعة  .2

 .1223حتى  1222جامعة الندس المفتوحة، طولكرم  مساعد غير متفرغ، أستاذ .2

 :مهام

 .1229رئيس جمعية حماية المستهلك محافظة طولكرم،  .2

 .1222 - 1222، مركز شبا  مخيم طولكرم، طولكرمالهيئة اإلدارية رئيس  .1

 .1222 - 1221ولكرم ، طنائب رئيس لجنة الزكاة المركزية .3

 .1222 - 1221، طولكرم –رئيس مجلس إدارة مدارس اإلسراء  .2

 .1222 - 1222، رئيس قسم اإلدارة الصناعية، جامعة فلسطين التننية، وضور ، طولكرم .2

 .1229 - 1221 ل العققات الدولية في جمعية حماية المستهلك، فرع طولكرمؤومس ، عضو هيئة إدارية .9

 .ابق جمعية قاقون الخيرية، طولكرمعضو هيئة إدارية س .2

 .عضو هيئة إدارية سابق جمعية التربية الخيرية، طولكرم .1

 .عضو هيئة إدارية سابق مركز شبا  مخيم طولكرم، طولكرم .6

التميططز االسططتراتيجي للمؤسسططات العامططة ومشططاريع االعمططال فططي  ططل اقتصططاد "رئططيس اللجنططة التحضططيرية لمططؤتمر  .22

 .1229نيسان  12 – 19 فلسطين، جامعة فلسطين التنينة وضور ، ،"ق المستنبليةالتحديات واالفا –المعرفة 

، الذ  ينظمه جامعة االمير عبد النطادر، قسطنطينة "الوقف االسقمي والتنمية المستدامة "عضو لجنة علمية مؤتمر  .22

 . 1222ار اذ 9 – 2رماح، عمان، االردن، بتاريخ  –الجزائر، و مركز البحث وتطوير الموارد البشرية 

الذ  " االتجاهات والمداول اإلدارية المعاصرة في المنظمات الفلسطينية والعربية"مؤتمــر  تحضيريةعضو لجنة  .21

 .فلسطين -، جامعة الندس المفتوحة، في مدينة الخليل  1221كانون أول  22-29عند في 

 1222ايطار  9 – 2" مطوارد البشطريةالمطؤتمر الرابطع لل"بعنطوان  عضو لجنة علمية مؤتمر جامعطة فلسططين االهليطة .23

 .بي  لحم

، الطذ  نظمطه مركطز البحطث و تططوير المطوارد "االبداع واالبتكار في منظمات االعمال" عضو لجنة علمية لمؤتمر .22

 .المنعند في عمان، االردن .1229ايار  2 – 1، عمان، االردن، -رماح –البشرية 

، الطذ  نظمطة مركطز البحطث "مباشر والتنمية في الوطن العربطياالستثمار االجنبي ال" في مؤتمر عضو لجنة علمية .22

 .1222تشرين اول  11 – 26، عمان، االردن، -رماح –و تطوير الموارد البشرية 

، الطذ  نظمتطه جامعطة البلنطاء "الفطرص والتحطديات والتطلعطات –منظمطات االعمطال "عضو لجنة علمية في مطؤتمر  .29

 .1222نيسان  16 – 12، عمان، االردن، -رماح –رد البشرية التطبينية و مركز البحث و تطوير الموا

 .ابو ديس، الندس، فلسطين –مشرف رسائل ماجستير في جامعة الندس  .22

االدارة الهندسطية فطي جامعطة النجطاح الوطنيططة،  إدارة االعمطال و ممطتحن وطارجي لرسطائل الماجسطتير فطي تخصط  .21

 .نابلس، فلسطين

 .ية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطينمحكم ابحاث لمجلة االبحاث االنسان .26

 .محكم ابحاث مجلة سلطة النند الفلسطينية، رام هللا، فلسطين .12
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