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HURL

المؤهلت العلمية
السنة  ,المؤهل  ,المؤسسة  ,عنوان الرسالة

2007

الدكتوراة,جامعة اسيوط  -مصر
(.العلقة بين اللتزام بالمسئولية الجتماعية والتوجه بالتسويق والداء في المؤسسات الصناعية بغزة(

1994

الماجستير,جامعة قاريونس  -ليبيا
(معوقات استخدام بحوث التسويق في قطاع الصناعات الخفيفة بمدينة بنغازي(

1987

البكالوريوس,الجامعة السلمية  -غزة
(بكالوريوس إدارة العمال(

السجل الوظيفي
من تاريخ  -الى تاريخ  ,الوظيفة  ,المؤسسة
حتى الن 2007 ,

استاذ مساعد ,جامعة الزهر  -غزة

1995 ,2007

محاضر ,جامعة الزهر  -غزة

1995 ,1995

مفتش ,هيئة الرقابة العامة

1992 ,1994

مدرس  ,مركز الرابطة للمهن الدارية والماليه بنغازي  -ليبيا

-
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المهام الدارية
البداية  -النهاية  ,المهمة  ,المستوى
2015 ,2016

نائب عميد الدراسات العليا ,الجامعة

حتى الن 2016 ,

نائب رئيس الجامعة للشؤون الدارية والمالية ,الجامعة

2012 ,2013

رئيس لجنة المتحانات العامة في كلية القتصاد والعلوم الدارية ,الكلية

2008 ,2009

رئيس لجنة المتحانات العامة في كلية القتصاد والعلوم الدارية ,الكلية

حتى الن 2012 ,

عضو هيئة تحرير مجلة جامعة الزهر – غزة ( سلسلة العلوم النسانية ( ,الجامعة

2007 ,2008

عضو لجنة إعداد الهيكلية الدارية لجامعة الزهر ,الجامعة

1999 ,2001

مدير مركز التطوير النمائي بجامعة الزهر – غزة, ,الكلية

1996 ,1997

رئيس قسم إدارة العمال بجامعة الزهر – غزة ,القسم

–

1995 ,2007

محاضر بقسم إدارة العمال – جامعة الزهر – غزة ,القسم

حتى الن 2007 ,

أستاذ مساعد بقسم إدارة العمال – جامعة الزهر – غزة ,القسم

2007 ,2008

مساعد نائب رئيس الجامعة للشئون الدارية والمالية ,الجامعة

2010 ,2012

عميد كلية القتصاد والعلوم الدارية ,الكلية

2012 ,2014

رئيس قسم إدارة العمال ,القسم

-

–

–
–

العضوية المهنية
السنة  ,المؤسسة  ,نوع العضوية  ,المستوى

عضو مجلس إدارة وأمين صندوق مركز الستطلعات والبحوث التنموية والستراتيجية ,جامعة
أمين صندوق جمعية القتصاديين الفلسطينيين ,وطني

 2007جامعة الزهر–,

 2007جمعية القتصاديين الفلسطينيين–,

عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بجامعة الزهر,جامعة  2000جامعة الزهر غزة,
عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بجامعة الزهر,جامعة

 1998جامعة الزهر غزة–,

الهتمامات البحثية
اهتمام

السلوك التنظيمي  ,ادارة التسويق ,
منشورات مختارة
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بحوث في مجلت علمية

د .مروان سليم الغا
د .محمد زيدان سالم
أ .إياس سمير صمد ( . (2016العلن الذاعي وأثره في اتخاذ القرار الشرائي لخدمات شركة جوال :دراسة على طلبة الجامعات في محافظات
( (  ,(( ,.غزة,مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحاث والدراسات
د .مروان سليم الغا
د.نهاية عبد الهادي التلباني
م .رافت سعد ا ( . (2015علقة العوامل التنظيمية بالحتراق الوظيفي لدى اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة,
( ( .مجلة جامعة النجاح للبحاث (العلوم النسانية(695- 730, (4(29,
د .مروان سليم الغا
د .خليل جعفر حجاج
أ .سميرة محمد ابوعيشة ( . (2014التخطيط الستراتيجي في مؤسسات التمويل الصغر وعلقته في تحقيق الهداف النمائية للمم المتحدة في
( ( .اللفية الثالثة" دراسة ميدانية على محافظات قطاع غزة",مجلة جامعة القصى  -سلسلة العلوم النسانية319-347, (1(18,
د .مروان سليم الغا
د .خليل جعفر حجاج ( . (2014العلقة بين برامج العلقات العامة ومستوى اللتزام التنظيمي للعاملين الداريين في جامعة الزهر  -غزة,مجلة
( ( .الجامعة السلمية للدراسات القتصادية والدارية95-65, (1(25,
د .مروان سليم الغا
د .خليل جعفر حجاج
أ .سميرة محمد ابوعيشة ( . (2014اثر التمويل الصغر على تحقيق الهداف النمائية للمم المتحدة من وجهة نظر المنتفعين,مجلة كلية الداب -
( ( .جامعة حلوان984-943, (2(35,
د .مروان سليم الغا
د .نهاية عبد الهادي التلباني
أ .سائد حسن شراب ( . (2012التخطيط الستراتيجي وعلقتة بالميزة التنافسية" دراسة ميدانية في شركات توزيع الدويةفي محافظات غزة,مجلة
( (  .جامعة الزهر  -غزة سلسلة العلوم النسانية209-248, (2(14,
د .مروان سليم الغا
د .خليل جعفر حجاج
أ .رؤي علي كساب ( . (2012العلقة بين بعض المتغيرات التنظيمية وتطبيق الدارة اللكترونية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة,مجلة
( ( .جامعة الزهر  -غزة سلسلة العلوم النسانية73-102, (1(14,
د .مروان سليم الغا
د .خليل جعفر حجاج
م .وليد توفيق ستوم ( . (2011علقة المناخ التنظيمي بتمكين العاملين في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة,مجلة البحوث التجارية المعاصرة -
( (  .جامعة سوهاج297-333, (2(25,
د .مروان سليم الغا
د .خليل جعفر حجاج
م .جمال فهمي عناية ( . (2011علقة نظام تقييم الداء بتخطيط المسار الوظيفي للعاملين بالبلديات الكبرى في قطاع غزة,مجلة البحوث التجارية
( ( .المعاصرة  -جامعة سوهاج383-412, (2(25,
استشارات
من  -الى  ,العنوان  ,الدور  ,المؤسسة

حتى الن 2009 ,

برنامج الدبلوم العالي ,محكم خارجي ,كلية تدريب خانيونس وكالة غوث وتشغيل اللجئين
الفلسطينيين

حتى الن 2012 ,

عضو اللجنة الستشارية لعداد الطار الستراتيجي للقطاع الهلي الفلسطيني
(مركز تطوير المؤسسات الهلية الفلسطينية

2004 ,2004

مستشار للمؤسسة اليطالية كريك لحل مشكلة مصنع الفيروز لللبان في محافظة خان يونس
,مستشار ,المؤسسة اليطالية كريك

2004 ,2004

منسق مشروع تقديم الخدمات الستشارية للجمعيات الزراعية بمحافظات غزة ,مستشار ,
الغاثة الزراعية

–

,مستشار (,

–
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الشراف
الدرجة  ,المرشحين  ,الرسالة  ,الجلسة  ,السنة

منجزة

ماجستير ,نصر كامل ابراهيم صيام ,دور تمكين العاملين في فاعلية الداء الداري  -دراسة ميدانية على المؤسسات الهلية
 ,الصحية في قطاع غزة 2015,
ماجستير ,نوال سليمان ابراهيم عقل ,
تقييم إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير المستردة الممولة من برنامج تمكين السر
في قطاع غزة ((DEEPالمحرومة اقتصاديا
,2015 ,
ماجستير ,رامي ابراهيم موسى المغربي ,
ممارسات القيادة الستراتيجية وعلقتها بالبداع الداري من وجهة نظر
القيادات الدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة
,2015 ,
ماجستير ,امل فوزي ابراهيم الحاج ,علقة التمكين الداري باللتزام التنظيمي في المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة
2015, ,
ماجستير ,محمد جبر نظمي ابو عودة  ,الحوكمة وعلقتها بالداء الوظيفي :دراسة ميدانية على شركات التأمين  -محافظات
قطاع غزة
,2015 ,
ماجستير ,محمد عمر سليمان ابو تيم ,نظم دعم القرارت وعلقتها بفعالية القرارات الدارية (بحث ميداني على العاملين
 ,الداريين في الجامعات الفلسطينية -محافظات غزة( 2015,
ماجستير ,خالد احمد قشقش ,إدارة رأس المال الفكري وعلقته في تعزيز الميزة التنافسية " دراسة تطبيقية على الجامعات
 ,الفلسطينية بقطاع غزة " 2014,
ماجستير ,فداء عمرديب صافي ,التسويق بالعلقات وعلقته برضا العملء عن المنظمة " دراسة ميدانية على عملء شركة
 ,حضارة لتزويد خدمات النترنيت في محافظات غزة " 2014,
ماجستير ,محمد سعدو احمد حمودة ,العلقة بين تبني مفهوم التسويق الخضر والداء التسويقي " دراسة ميدانية على
 ,المنشآت الصناعية في محافظات قطاع غزة" 2014,
ماجستير ,رأفت محمد سعدا ,علقة العوامل الديموغرافية والتنظيمية بالحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس
 ,بالجامعات الفلسطينية في قطاع غزة 2013,
ماجستير ,سائد حسن شراب ,التخطيط الستراتيجي وعلقته بالميزة التنافسية " دراسة ميدانية في شركات توزيع الدوية في
 ,محافظات غزة " 2011,
ماجستير ,رؤى علي كساب ,العلقة بين بعض المتغيرات التنظيمية وتطبيق الدارة اللكترونية في الجامعات الفلسطينية
 ,بقطاع غزة 2011,
ماجستير ,اياس سمير صمد ,تأثير العلن الذاعي على اتخاذ القرار الشرائي لدى طلبة الجامعات بمحافظات غزة" دراسة
 ,تطبيقية على خدمات شركة جوال" 2012,
ماجستير ,سميرة محمد ابوعيشة ,التخطيط الستراتيجي في مؤسسات التمويل الصغر وعلقته بتحقيق الهداف
 ,النمائيةللمم المتحدة في اللفية الثالثة " دراسة ميدانية على محافظات قطاع غزة 2011,
 ,ماجستير ,وليد توفيق ستوم ,علقة المناخ التنظيمي بتمكين العاملين في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة 2011,
ماجستير ,جمال فهمي عناية ,علقة نظام تقييم الداء بتخطيط المسار الوظيفي للعاملين في البلديات الكبرى بقطاع غزة
2011, ,
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التقييم
الوصف  ,التقييم  ,السنة

ممتحن أطروحة ماجستير/دكتوراة

 ,رسالة ماجستير /قسم ادارة العمال  -جامعة الزهر  -غزة /للطالب اسماعيل عبد الكريم وهبة
 ,رسالة ماجستير /قسم ادارة العمال  -جامعة الزهر  -غزة  /للباحثة حنان ابو غنيمة
 ,رسالة ماجستير /في قسم إدارة العمال  -جامعة الزهر  -غزة /للباحثة منار مصباح عبيد
 ,رسالة ماجستير /قسم ادارة العمال  -جامعة الزهر  -غزة /للطالب احمد رسمي بعلوشة
 ,رسالة ماجستير /في قسم إدارة العمال  -جامعة الزهر  -غزة /للباحث صالح البلعاوي
رسالة ماجستير /في برنامج القيادة والدارة -اكاديمية الدارة والسياسة  -غزة /للباحث ناصر حمدي
ديبة 2105,
رسالة ماجستير /في برنامج القيادة والدارة -اكاديمية الدارة والسياسة  -غزة /للباحث يوسف
رمضان خضر 2015,
رسالة ماجستير /في قسم إدارة العمال -الجامعة السلمية  -غزة  /للباحث عرفات محمد أبو جري
2014,
رسالة ماجستير /قسم ادارة العمال  -جامعة الزهر  -غزة  /للباحثة رندة نبيل مصطفى ابو مدللة
2014,
رسالة ماجستير /قسم ادارة العمال  -جامعة الزهر  -غزة  /للباحثة مزنة ابراهيم على المصدر
2014,
رسالة ماجستير /في قسم إدارة العمال  -جامعة الزهر  -غزة /للباحث اياد ابراهيم المدهون 2012,
رسالة ماجستير /في قسم إدارة العمال -الجامعة السلمية  -غزة /للباحثة ربا سليم وافي 2011,
رسالة ماجستير  /في قسم إدارة العمال  -جامعة الزهر  -غزة  /للباحث احمد علي ابوسمك 2011,

التدريس
المستوى  ,اسم المادة
البكالوريوس

* السياسات الدارية
* التخطيط والرقابة الدارية
* إدارة النتاج
* مناهج البحث العلمي
* الدارة المالية
* إدارة التسويق
* إدارة المبيعات وحماية المستهلك
* بحوث التسويق
* إدارة المواد
* مبادء إدارة العمال

دراسات عليا

* التصال الداري
* التسويق والتجارة اللكترونية
* التسويق الدولي
* قضايا إدارية معاصرة
* إدارة التسويق
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الدورات التدريبية
السنة  ,اسم المادة  ,المكان  ,المؤسسة  ,الفترة

مصر ,جامعة اسيوط , 2004 SPSS ,2004,دورة في التحليل الحصائي وفق برنامج الحزمة الحصائية للعلوم الجتماعية
مصر ,جامعة اسيوط ,ابريل  Introduction To SAS 6.12 for windows ,2003دورة
دورة في اللغة النجليزية ,مصر ,جامعة اسيوط ,يونيو 2003

–, 2003

–, 2003

مصر ,جامعة اسيوط ,ابريل  Microsoft PowerPoint 2000 ,3003دوره إعداد المحاضرات باستخدام
مصر ,جامعة اسيوط ,ابريل  Excel 2000 ,2003دورة

–, 2003

–, 2003

دورة تدريبيه في علوم الحاسبات اللكترونية من – غزة من أكتوبر  1987حتى سبتمبر , 1988غزة ,اتحاد الكنائس العالمي ,
من أكتوبر  1987حتى سبتمبر 1988

–, 1987
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