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 العــام التقدير الجهــة التخصـص المؤهــل الرقم
دراسة العالقة ما  بعنوان " -إدارة أعمال دكتوراه  .1

 -بين العدالة التنظيمية وضغوط العمل

دراسة ميدانية تحليللية على بلديات 

الحكم المحلي في فلسطين. )الضفة 

 الغربية وقطاع غزة(.

-جامعة قناة السويس
 ج.م.ع

 2013 جيد جدا  

األكاديمية العربية للعلوم  تخصص ادارة مالية. -إدارة أعمال يرماجست  .2
المالية والمصرفية. فرع 

 القاهرة.
 2007 جيد جدا  

جامعة مصر للعلوم  إدارة اعمال بكالوريوس  .3
 القاهرة -والتكنولوجيا

 2004 جيد 
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 واللجان: العمل والخبرات :ثالثا  

 ولغاية االن. 2016عات والكليات الحكومية باالنتخاب.رئيس اتحاد العاملين في الجام •

 ولغاية االن. 2016.باالنتخاب حضوري -رئيس نقابة العاملين في جامعة فلسطين التقنية •

 .2016سابقاً. رئيس قسم ادارة االعمال والتجارة االكترونية •

 .2016سابقاً. قائم باعمال رئيس قسم االدارة الصناعية •

 ولغاية اآلن. خضوري -عمال واالقتصاد. جامعة فلسطين التقنيةكلية اال -استاذ مساعد •

 .2005سابقاً. بلدية جنين -مساعد مدير شؤون الموظفين •

 جنين. سابقاً. -الفرع الرئيسي –في جامعة القدس المفتوحة محاضر  •

 جنين.سابقاً. -الفرع الجنوبي –في جامعة القدس المفتوحة محاضر  •

 طوباس سابقاً. -الفرع الرئيسي –حة في جامعة القدس المفتومحاضر  •

 نابلس. سابقاً. -الفرع الرئيسي –في جامعة القدس المفتوحة محاضر  •

 طولكرم. سابقاً. -الفرع الرئيسي –في جامعة القدس المفتوحة محاضر  •
طااولكرم(  -سنااابل -طوبااس -منااق  ومراارع لعادد ماان رساائل الوكااالوريوس و الماجساتير فااي فااروع جامعاة القاادس المفتوحاة )جنااين •

 حضوري في كلية االعمال واالقتصاد. -القدس وجامعة فلسطين التقنية -وجامعة أو ديس

 خضوري باالنتخاب. -جامعة فلسطين التقنيو -عن كلية االعمال واالقتصاد 2016-2015عضو مجلس الجامعة للعام  •

 .2016-2015عضو لجنة كلية للعام  •

 اية اآلن.ولغ 2013عضو مجلس قسم االدارة الصناعية  •

 خضوري. -عضو في مناقرة مقترح دمج الكليات التقنية/ الحكومية بجامعة فلسطين التقنية •

 ة المكافأة التطويرية بصفتي رئيساً لنقابة العاملين في الجامعة.في لجنعضو  •

 عضو لجنة تقييم لدى الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة في فلسطين. •

 -الثاامن( فاي مركاز التعلايم الويئاي -السااب  -الساادس -للماتتمرات التالياة )الخاامساالوراق العلمية لتقييم االبحاث و عضو لجنة علمية  •

 فلسطين. -بيت لحم -الكنيسة االنجيلية اللوثرية

 

 :  في الجامعات العلميةالخبرات العمل و رابعا : 
 المواد التي قمت بتدريسها المكان الفترة/التاريخ اسم الجامعة

 -التقنية جامعة فلسطين
 خضوري

 ادارة المشروعات الصغيرة • طولكرم .اآلنلغاية -2009

 مراقبة الجودة •

 نظري وعملي.-تطبيقات حاسوب في المحاسبة •

 مالي لتحلي •

 تحليل قوائم مالية.- •

 أساسيات في االدارة المالية •

 ادارة الشراء والتخزين •

مشاريع التخرح لتخصص االدارة والمالية  •
 والمحاسبة.

 ليةاالسواق الما •

 المالية العامة •

 -جامعة فلسطين التقنية
 خضوري

 تحليل قوائم مالية. • طولكرم .اآلنلغاية -2009

 تحليل وتخطيط مالي •

 اساسيات ادارة مالية •

 جانب عملي.-تطبيقات حاسوب في المحاسبة •

 الجانب العملي. -تطبيقات حاسوب في المالية •

 جانب عملي-تطبيقات حاسوب في التسويق •

 في أنظمة معلومات محاسبية.تطبيقات حاسوب  •

 االدارة المالية • طولكرم .2009 جامعة القدس المفتوحة

 مبادئ االدارة •

 تحليل القوائم المالية •

 مؤسسات مالية •

 اسواق مالية •

 ادارة العمليات االنتاجية • جنين .2009 جامعة القدس المفتوحة
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 تحليل وتقييم المشاريع •

 ادارة مالية •
 

 محاسبة حكومية • نابلس .2009 جامعة القدس المفتوحة

 التحليل والتخطيط المالي •

 ادارة مخاطر االئتمان •

   •  

 اإلشراف على مشاريع التخرج • طوباس .2009 جامعة القدس المفتوحة

تحليل وتقييم المشاريع لتخصص الخدمة  •
 واالدارة. االجتماعية

على دراسات الجدوى للتخصص  اإلشراف •
 الخدمة االجتماعية

 في العلوم المالية والمصرفية.تطبيقات حاسوبية  •

 

 ولغاية اآلن: خضوري -جامعة فلسطين التقنية -على مدار العمل في الجامعةالذي قمت بتدريسها  المقراراتخامسا : 

ًالمقرراسمًًالرقم
 ادارة العمليات االنتاجية. 1

 مبادئ التسويق 2

 سلوك تنظيمي. 3

 ة.مبادئ االدار 4

 الصناعية. مشاريع التخرج لالدارة 5

 دارة الشراء والتخزينا 6

 .دارة التسويق الصناعيا 7

 .ساسيات االدارة الماليةا 8

 االدارة االستراتيحية. 9

 بحوث التسويق الصناعي 10

 انظمة معلومات 11

 ادارة المبيعات 12

 االستيراد والتصدير. 13

 مراقبة الجودة 14

 ادارة المواد واالمداد. 15

 المشاريع واالداء الصناعيتقييم  16

 ادارة الجودة الشاملة. 17

 تدريب ميداني لطلبة االدارة. 18

 تحليل قوائم مالية 19

 تحليل قوائم مالية باستخدام الحاسوب 20

 تطبيقات حاسوب في المحاسبة. 21

 تطبيقات حاسوب في التسويق. 22

 تطبيقات حاسوب في المالية. 23

 المحاسبةتطبيقات حاسوب في  24

 مبادئ االدارة العامة االستدراكي لطبة الماجستير في االدارة العامة. 25

 االشراف على مشاريع التخرج ومناقشتها في تخصص االدارة الصناعية. 26
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 :والمنتديات المشاركة في المؤتمرات: سادسا  
 الفترة الزمنية المشاركة. /اسم البحث أسم المؤتمر الرقم-

المتتمر الفلسطيني التاس  للتوعية والتعليم   .1

. ) تعزيز العمل الويئي في فلسطين: الويئي

 آليات وخطط وقرارات (.

 

GREEN HUMAN 

RESOURCE 

MANAGEMENT 

PRACTICES: AIMS and 

GOALS 

تررين الثاني  20و 19

: انطالق أعمال 2018

 المتتمر.
 

ناعية ادارة المنظمات الص -المؤتمر الدولي الثاني  .2
 جمهورية مصر العربية. -والخدمية.الغردقة

واقع التخطيط االستراتيجي وأثره 
على اختيار الموارد البشرية من 

وجهة نظر األكاديميين واإلداريين 
 "دراسة ميدانية"

 .2018. سبتمبر/1-3

دور الثقافة التنظيمية كمدخل  - االدارة والتخطيط -المؤتمر الدولي  .3
برامج استراتيجي في تطبيق 

الجودة الشاملة في مؤسسات 
دراسة  -القطاع الخاص في فلسطين

 .ميدانية

 .2018يوليو  9- 7عمان

مؤتمر السالمة والصحة المهنية بالتعاون   .4

والشراكة مابين مركز الديمقراطية وحقوق 

 العاملين في فلسطين ووزارة العمل.

-09-26فلسطين  -رام هللا عضو لجنة تحضيرية. -
2018. 

 
 
 
 
 
 

للتوعية والتعليم  الثامنالمتتمر الفلسطيني   .5

تحت عنوان. " التربية والتعليم . الويئي

 تجارب". -حلول -فجوات-األخضر: "تقييم

ممثل عن اتحاد العاملين في  -
 الجامعات والكليات الحكومية.

كانون الثاني  6 -بيت لحم
2017. 

"مؤتمر تنمية الموارد البشرية في القطاع   .6
 سطيني:واقع وتطلعات"الصحي الفل

واقع التخطيط  .مشارك كباحث-
االستراتيجي للموارد البشرية في 
القطاع الصحي افلسطيني وأثره 

على تنمية الموارد البشرية:محافظة 
 جنين انموذجاً".

-06- 10فلسطين -رام هللا
2016. 

للتوعية والتعليم  الساب المتتمر الفلسطيني   .7

عزيز التوعية تحت عنوان." آاليات ت. الويئي

والتربية والتعليم والقانون واالعالم الويئي في 

 فلسطين".

ممثل عن اتحاد العاملين في 
 الجامعات والكليات الحكومية.

فلسطين. بتاريخ  -بيت لحم
-كانون الثاني- 12/ 5-6

2016. 

المؤتمر الوطني الثالث للسالمة والصحة   .8
 استخدام مؤتمر "تطوير المهنية في فلسطين

 ".السالمة والصحة المهنية ئياتاحصا

عن اتحاد العاملين عن ممثل 
الجامعات والكليات الحكومية في 

 فلسطين.

 .2017 -نيسان-26
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 المنتديات 
المنتدى النقابي الديمقراطي السنوي التاسع   .9

نحو حركة نقابية  -للنقابات في فلسطين
 ديمقراطية من القاعدة الى القمة.

عمل حول واقع عرض ورقة  -
مشاكل الموظفين في القطاع العام 

من أجل تطبيق الكادر العام. عضو 
مشارك بصفتي رئيساً لالتحاد 

الجامعات والكليات الحكومية في 
 فلسطين.

 28-26بيت لحم 
 .2018تموز

 
 
 
 
 
 

نحو حركة  –المنتدى النقابي السنوي الثامن   .10
 اجتماعية فلسطينية.

عرض ورقة عمل حول أوضاع  -
ومطالب الموظفين في الجامعات 
والكليات الحكومية في فلسطين. 

رئيس مجموعة في المنتدى بصفتي 
رئيساً لالتحاد الجامعات والكليات 

 الحكومية في فلسطين.

-09-28فلسطين  -اريحا
30-09-2017. 

. المنتدى الديمقراطي السنوي السابع للنقابات  .11
موحدة على أسسس  نحو حركة نقابية

 ديمقراطية.

عرض ورقة حول مناقشة قانون  -
 النقابات في فلسطين.

-29فلسطين.  -بيت لحم
09-2016-01-10-

2016. 

 
 
 

 :االحباث احملكمة -:سابعا  
: 

https://scholar.google.com/citations?user=jqZpaQoAAAAJ&hl=ar 

 The Impact of Obstacles to the Application of Knowledge -  بحثًمشتركًبعنوان"ً •

Management to Performance Excellence". International Journal of Engineering and 

Information Systems (IJEAIS). Vol. 2 Issue 10, October – 2018, Pages: 32-50. 

 
-  izational Loyalty of The Effect of Procedural Justice on the Organ"  .بحثًمشتركًبعنوان •

Faculty Staff in Universities. International Journal of Academic Management Science 

Research (IJAMSR) ISSN: 2000-001X. Vol. 2 Issue 10, October – 2018, Pages: 30-44. 

 

-   of the Heads from  Beyond the Interactive and Procedural Justice" بحث مشترك بعنوان. •
Departments and Their Relationship to Organizational Loyalty from the Point of View 

International Journal of Academic Management Science Research  of the Faculty Staff”.

.81-2018, Pages: 1 –001X Vol. 2 Issue 10, October -(IJAMSR). SSN: 2000    
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 Obstacles to the Application of Knowledge Management from the -  "بحثثًمشثتركًبعنثوان •

Point of View of the Employees at the Technical University of Palestine (Kadoorei) ",  

International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR), Vol. 2 Issue 9, 

September – 2018, Pages: 1-16. 

 

 

 -Degree of Organizational Loyalty among Palestinian Universities Staff - بحثثًمشثتركًبعنثوان •

Case Study on Palestine Technical University– (Kadoorei)", International Journal of 

Academic Multidisciplinary Research (IJAMR), Vol. 2 Issue 9, September – 2018, Pages: 

1-10. 

 

 Interactive Justice as an Approach to Enhance Organizational Loyalty " - بحثثًمشثتركًبعنثوان •

among Faculty Staff At Palestine Technical University- (Kadoorei) ", International Journal 

of Academic Information Systems Research (IJAISR), Vol. 2 Issue 9, September – 2018, 

Pages: 17-28. 

 

 The Degree of Employee Awareness of the Reality of Excellence in " - بحثثًمشثتركًبعنثوان •

Performance at the Technical University of Palestine (Kadoorei)  ",  International Journal 

of Academic Management Science Research (IJAMSR), Vol. 2 Issue 9, September – 2018, 

Pages: 27-40. 

جامعااة  جمهوريااة مصاار العربيااة  .دور سياسااة تخطاايط المنااتج فااي تطااوير يااناعة األدويااة بفلسااطين: بحثثثًبعنثثوان   •
 .2014. عام 28سوهاج.العدد االول المجلد 

 

 

 :في فلسطين وخارجها رشات عمل وورات تدريبية ودالمشاركة في : ثامنا  
 المكان والزمان  الجهة المنظمة اسم الدورة/ الورشة الرقم

)التحليل  S.W.A.Tتحليل   .1
 الرباعي للتخطيط االستراتيجي(

المؤتمر الدولي: االدارة 
 عمان. -والتخطيط

مشارك كمتدرب في المؤتمر الدولي 
 2018-07-09والتخطيط في عمان. بتاريخ 

المؤتمر الدولي: االدارة  بناء االستبانات واالستفتاءات   .2
 عمان. -والتخطيط

مشاركة كمتدرب في المؤتمر الدولي 
 2018-07-09والتخطيط في عمان. بتاريخ 

مركز الوسائل والوسائط المتعددة  خضوري -جامعة فلسطين التقنية تطوير التعليم الجامعي  .3
-25مية. بالتنسيق مع قسم الجوة االكادي

11-2013-18-12-.2013 

فلسطين.  -رام هللا–االتحاد االوربي  خضوري-جامعة فلسطين التقنية دورة حقوق الملكية  .4
Aug24-28  

مركز الديمقراطية وحقوق  المساواة بين الجنسيندورة:   .5
. وضمن مشروع " تعزيز العاملين

الحقوق و الحريات للعمال 
 مول من االتحادمالفلسطينين" و ال

االوروبي و الذي يحمل رقم 
:NEAR-TS/2015/371-

و  1/1/2016من فترة   542
 30/6/2016حتى 

 2016. 12. 17-15فلسطين.  -رام هللا
  .ساعة تدريبية 18 وبواقعايام  3ولمدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2016. 12. 17-15فلسطين.  -رام هللامركز الديمقراطية وحقوق حرية التنظيم والحقوق دورة:   .6



 6 

تعزيز . وضمن مشروع " العاملين االساسية االخرى
الحقوق و الحريات للعمال 

مول من االتحاد مالفلسطينين" و ال
االوروبي و الذي يحمل رقم 

:NEAR-TS/2015/371-
و  1/1/2016من فترة   542
 ./30/6حتى 

  .ساعة تدريبية 18 وبواقعايام  3ولمدة 
 

دورة حمالت الضغط والتاثير   .7
امة في الع في السياسات

 فلسطين.

ركز الديمقراطية وحقوق م
 .العاملين في فلسطين

 18/12الموافق  االحد -فلسطين -اريحا

 .22/12وحتى بعد ظهر يوم الخميس الموافق 

ورشة عمل : قانون التنظيم   .8
 النقابي ومبرارات التعديل.

ركز الديمقراطية وحقوق م
 .العاملين في فلسطين

 .2017-02-6 -فلسطين -رام هللا

 لمناقشة تنسيقية عمل ورشة  .9
 النقابي التنظيم قانون  مسودة

  

ركز الديمقراطية وحقوق م
 .العاملين في فلسطين

 .2018-04-14فلسطين.  -رام هللا

ورشة عمل لمناقشة قضية الخصم   .10
 التعسفي على رواتب موظفي غزة

ركز الديمقراطية وحقوق م
 .العاملين في فلسطين

 .2017-04-فلسطين -رام هللا19

ورشة عمل تدريبية وتخطيطية   .11
لحملة ضغط و مناصرة حول قانون 

 التنظيم النقابي،

ركز الديمقراطية وحقوق م
 .العاملين في فلسطين

 .2017-09-فلسطين -اريحا28

 لقياداتورشة التدريبية المخصصة   .12
اتحاد العاملين في الجامعات و 
الكليات الحكومية حول ادارة 

 .رةحمالت الضغط و المناص

مركز الديمقراطية وحقوق 
 العاملين في فلسطين.

 – 1/3/2018من  -فلسطين -اريحا

3/3/2018 

 

ورشة العمل حول تطويق   .13

 قانون العمل الفلسطيني
 

مركز الديمقراطية وحقوق 
 العاملين في فلسطين.

 .2017-07-25اريحا. -فلسطين -رام هللا

المفاوضات الجماعية و دورة :   .14
ساعة  18ي بواقع الحوار االجتماع

  .تدريبية

مركز الديمقراطية وحقوق 
 العاملين في فلسطين.

الخميس الموافق فلسطين .  –رام هللا 
في قاعة  2/12/2017الى    30/11/2017

 .فندق الروكي رام هللا

تشكيل لجنة  :دورة تدريبية  .15
نقابية للتدخل النقابي في 
السالمة المهنية ، و بناء 

قابيين في مهارات و قدرات الن
 . هذا المجال

مركز الديمقراطية وحقوق 
 العاملين في فلسطين.

 .2017-11-24- 23فلسطين –رام هللا 
 

شكيل لجنة خاصة ورشة عمل: ت  .16
بالسالمة و الصحة المهنية من 
ممثلي العمال اعضاء النقابات 

 الشريكة،

مركز الديمقراطية وحقوق 
 العاملين في فلسطين.

 .2017-11-06 -فلسطين -رام هللا

دورة: التنظيم ومهارات ادارة   .17
 النقابة.

مركز الديمقراطية وحقوق 
 العاملين في فلسطين.

 .2018-25-24 -فلسطين -رام هللا

المهارات القيادية واإلدارية   .18

 للنقابات
مركز الديمقراطية وحقوق 

 العاملين في فلسطين

 .2018-ابريل 24- 25فلسطين -رام هللا

ية في دورة مهارات أساس  .19
استخدام الصف االفتراضي 

Blackboard 

فرع  -جامعة القدس المفتوحة
 طولكرم

 2014طولكرم 

تحليل البيانات اإلحصائية   .20
 SPSSباستخدام 

 2014 جامعة القاهرة
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 : املهــارات اللغويـــة:تاسعا  
 تحدثـــا   قــراءة كتابــة اللغـــة الرقم

 زممتا ممتاز ممتاز اللغة العربية   .1
 جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   اللغة اإلنجليزية  .2

 

:  : املعرفــــــون:عاشرا 
 جهـة العـمـل المسمى الوظيفي االســـــم الرقم

عميد كلية االعمال واالقتصاد.  احمد شويكة د.   .1
  خضوري. -جامعة فلسطين التقنية

 خضوري –فلسطين التقنية  جامعة

 خضوري –فلسطين التقنية  جامعة خضوري.-لياعميد الدراسات الع د. حسين شنك  .2

 خضوري–فلسطين التقنية  جامعة  خضوري -عميد كلية الزراعة يامن حمداند.  .3

 -عميد كلية فلسطين التقنية عرفات زيداند.   .4
 خضوري

 خضوري–فلسطين التقنية  جامعة

 

 وهللا ولي التوفيق.


