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 البيانات الشخصية : 
 

 محمد إبراهيم كامل الصويص :                  االسم

 2/7/1974 –طولكرم   : مكان وتاريخ الميالد

 4+ متزوج   :    الحالة االجتماعية

 .فلسطين  –الضفة الغربية  –طولكرم  – الجنوبية المنطقة  :         الدائم العنوان

 .   00970597336350/    0097092677317:     الهاتف / الموبايل

  swais2005@hotmail.com   ، m.sweis@ptuk.edu.ps  :     البريد االلكتروني

 المؤهالت العلمية : 
 

  2015ام ع  -سماعيلية ) مصر( باإلجامعة قناة السويس  –عمال األ ارةفي إد دكتوراة -

 2000 معا -امتحان شامل )ناجح( - جامعة النجاح الوطنية   - MBAعمال األإدارة في ماجستير  -
  1997عام -تقدير جيد جدا    - جامعة النجاح الوطنية -اقتصاد  يمحاسبة فرعلفي ا بكالوريوس -

 1992عام  - %81.4معدل  - ة الفاضلية الثانويةمدرس -( علمي )توجيهي  -
 

 الخبرات العملية : 
 

طولكرم( من  -ين التقنية خضوري)جامعة فلسط -واالقتصاد  األعمالعضو هيئة تدريس في كلية  -
 اآلن .حتى  1/11/2006

 .  1/9/2018حتى  1/9/2017من للفترة صناعية الدارة االرئيس قسم تخصص  -

 .  1/9/2017حتى  1/9/2016الصناعية للفترة من  دارةاالرئيس قسم تخصص  -

 . 1/9/2016حتى 1/9/2015من للفترة رئيس قسم تخصص  مالية ومصرفية محوسب  -

        موظف إداري ) مشرف دورات قسم التعليم المستمر (  في جامعة فلسطين التقنية -
 . 31/10/2006لغاية  10/9/2005ن م -) خضوري (

  . 4/9/2005لغاية  15/5/2005ماليه ) رام هللا ( من مراقب مالي في وزارة ال -

 مدرس غير متفرغ في جامعة القدس المفتوحة .  -

لغاية  1/3/2001 من –طولكرم  –مدير مالي في الشركة اإلسالمية الفلسطينية للتنمية  -
1/4/2005 . 

 –1/10/1997نابلس، من  –شركة هادي سوفت للبرمجة والتصميم الفني مدير قسم المحاسبة في  -
31/1/2001 . 

 20/6/1997 – 20/4/1997من الفترة  –طولكرم  –محاسب في مصنع الطوب الفلسطيني  -

 

 

 األبحاث والمؤتمرات : 
 

وزيع شركة تب" دور إستراتيجية التنمية والتدريب في إدارة األزمات بحث مشترك بعنوان  -1
بحاث لمفتوحة لأل، مجلة جامعة القدس ا دراسة ميدانية " –الكهرباء في قطاع غزة 

  قدس المفتوحة، جامعة ال(  8( العدد )  2لمجلد ) ات اإلدارية واالقتصادية المحكمة اوالدراس
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يقية راسة تطبد –في تحقيق التطوير التنظيمي  اإلدارية" دور الرقابة بحث منفرد بعنوان  -2
(  4( العدد )  40 المجلد ) ،، المجلة العربية لإلدارة  في الجامعات الحكومية الفلسطينية "

 مصر – لعربيةاامعة الدول ، ج اإلدارية، مجلة إقليمية محكمة تابعة للمنظمة العربية للتنمية 
 

دراسة  – واقع جودة الحياة الوظيفية في تحقيق الرضا الوظيفي" بحث منفرد بعنوان  -3
  المجلد –يئية البوالمجلة العلمية للدراسات التجارية ،  "الجامعات الفلسطينية  علىتطبيقية 

 مصر . - ، كلية التجارة باإلسماعيلية ، جامعة قناة السويس(  2( العدد )  9) 

 
لى علتطبيق نظم ذكاء األعمال في بناء البراعة التنظيمية با" دور بحث مشترك بعنوان  -4

ارية اإلدة وللدراسات االقتصادي اإلسالميةالجامعة ، مجلة  " البنوك العاملة في فلسطين
 غزة .  –الجامعة اإلسالمية ، (  1( العدد )  27د ) لمجلا

 
ن العام درجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة في ديوان الموظفي" بحث مشترك بعنوان   -5

 .فلسطين  -غزة –مجلة جامعة األقصى للعلوم اإلنسانية ،  " الفلسطيني

 
بنوك ؤسسي في الدور القيادة اإلستراتيجية في تعزيز األداء الم" بعنوان  مشتركبحث  -6

( ، مجلة  1د ) ( العد 41المجلد )  ،، المجلة العربية لإلدارة  " التجارية في الضفة الغربية
 . صرم –ة إقليمية محكمة تابعة للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، جامعة الدول العربي

 
 :  بحث مشترك بعنوان -7

Investigating Employee creative performance with integration of 
DeLone and McLean Information system success model and 

Technology acceptance model: The moderating role of Creative self-   
Journal of Int. J. of Business Excellence .,efficacy  

 
 :  بحث مشترك بعنوان -8

The influence of organizational and individual factors on organizational 
Innovation with moderating role of Innovation orientation, Journal of 
Int. J. of Business Innovation and Research .  

 

 
 

 الدورات التدريبية : 
          
ربية      ية العساعة معتمدة ، جمعية محترفي الموارد البشر 45دورة محترف موارد بشرية ، بواقع  -

 .  2019" أفرا" ، االردن ، 

 . نابلس –مركز أرخميدس الثقافي ، ساعة معتمدة  36بواقع  MS Windowsدورة في  -
 .  مطولكر –مركز نادي األوائل لإلنترنت ،ساعة معتمدة  40دورة متقدمة في اإلنترنت بواقع  -

 . نابلس – المركز الوطني لتدريس الضرائب، دورة في الخدمات الضريبية  -

ات ساعة معتمدة )مركز الدراسات واالستشار 35بواقع  English For Business Personsدورة  -
 جامعة النجاح الوطنية( –

و  USAIDساعة من قبل  30بواقع  International Standards on Auditingدورة في  -
PSCPA 

ساعة من  20بواقع  Selected Topics In International Accounting Standardsدورة في  -
 PSCPAو  USAIDقبل 

ساعات من قبل  3بواقع  Code Of Ethics for Professional Accountantsدورة في  -
USAID   

 UNIDOمن قبل  COMFAR IIIورشة عمل في إعداد دراسات الجدوى اإلقتصادية على برنامج  -

 . لسناب –دورة تحليل مالي باستخدام االكسل في مركز الحاسوب العربي  -
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 مشاركات وأنشطة : 
 

 .  2020-2019خضوري للعام االكاديمي  –عضوية مجلس جامعة فلسطين التقنية  -

 . محافظة طولكرم  –محافظة طولكرم التعاونية لإلسكان أمين سر جمعية  -

 .  الردنا -هيئة العامة لجمعية محترفي الموارد البشرية العربية ) أفرا (ال ية عضو -

 محافظة طولكرم . –لعامة لجمعية لجان العمل االجتماعي الهيئة ا عضوية  -

 جامعة فلسطين التقنية ) خضوري ( .  -دارية لصندوق الطالب المحتاج االهيئة ال يةعضو -

 جامعة فلسطين التقنية ) خضوري ( .   –مجلس دائرة التعليم المستمر  ية عضو -

لعام امعة فلسطين التقنية ) خضوري(  لج -رئيس لجنة الخطط الدراسية في كلية األعمال واإلقتصاد  -
 .  2017-2016االكاديمي 

تقنية سطين الجامعة فل –برامج البكالوريوس المقترحة في كلية األعمال واإلقتصاد  لجنة إعداد  يةعضو -
 .   2017-2016للعام االكاديمي  ) خضوري (

م للعا سطين التقنية ) خضوري (امعة فلج  -اللجنة اإلجتماعية في كلية األعمال واإلقتصاد  ية عضو -
 .  2017-2016االكاديمي 

لسطين فجامعة  –مقابالت لوظائف أعضاء هيئة التدريس في كلية األعمال واإلقتصاد  انلج ية عضو -
 التقنية ) خضوري ( . 

ي لسطينم العالي الففي وزارة التعلي لدرجة الدبلوم المهني ( الشامل )  التطبيقية متحاناتباإلالمشاركة  -
 ألكثر من عام دراسي . 

  .2018+  2017عام لالطلبة لاتحاد خابات مجلس انت قاعات رئيس لجنة اإلقتراع والفرز في -

 ج للعاملجنة المسح اإلجتماعي للطلبة المتقدمين للحصول على منح صندوق الطالب المحتا ية عضو -
2017  . 

ت العديد من الشخصيا  تضافةواس واالقتصادعقد عدة ندوات وورش عمل لطلبة كلية األعمال  -
 . المهنية


