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א :א
  .ماجستير في المحاسبة: الدرجة العلمية

  غزة، النصر، شارع جامعة القدس المفتوحة: وانــــالعن

  0599153101: م جوالـــرق

 Rmotair@ mail.iugaza.edu.ps: بريد إلكتروني

  س بقسم المحاسبة ورئيس قسم التدريب الميداني بكلية التجارةمدر: الوظيفة الحالية
  

א :א
  . ماجستير محاسبة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان2003فبراير  

من المجمـع العربـي للمحاسـبين       ) ACPA( شهادة محاسب قانوني عربي      2000مارس   

  .القانونيين

   الجامعة اإلسالمية، بتقدير ممتاز محاسبة،س بكالوريو1998يوليو  

א :א
   كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية - حتى اآلن رئيس قسم التدريب الميداني2006من سبتمبر  

   مساعد رئيس قسم المحاسبة بالجامعة اإلسالمية2006 إلى سبتمبر 2003من سبتمبر  

 ة اإلسالمية بقسم المحاسبة بالجامعمعيد 2003  إلى 1998 سبتمبر من  
א :אא

  : حتى اآلن تدريس المساقات التالية1998من سبتمبر 

، )1(محاسبة تكاليف، محاسبة تكاليف متقدمة، نظم معلومات محاسبية، مبـادئ المحاسـبة الماليـة               

  .، ومحاسبة حكومية وقومية، محاسبة دولية)2(ومبادئ المحاسبة المالية 
  

א :א
 حتى اآلن عضو مجلس اإلدارة المركزي لجمعية المحاسبين والمراجعين          2006مبر  من سبت  

الفلسطينية، ونائب رئيس الجمعية فرع غزة، ومنسق لجنة التدريب والتعليم المستمر، وعضو  

 .لجنة قبول العضويات المركزية

 عـضو مجلـس اإلدارة المركزيـة لجمعيـة المحاسـبين            2006 سبتمبر   -2004سبتمبر   

جعين الفلسطينية، ومنسق لجنة التدريب و التعليم المـستمر وعـضو لجنـة قبـول               والمرا

 .العضويات المركزية

  .ين القانونيين عضو المجمع العربي للمحاسب2000مارس  



 . عضو جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية1998أكتوبر  

  
א :א

محاسبة في المؤسسات غير الهادفة للربح، والتـي عقـدت فـي جمعيـة               في دورة ال   اًمدرب 

  .2000المحاسبين والمراجعين الفلسطينية، يوليو 

و التي عقدت   ) ACPA( المجمع العربي للمحاسبة القانونية      المتحاناتمنسقاً لبرنامج التأهيل     

 2003 نوفمبر 14 يونيو إلى 14في الجامعة اإلسالمية خالل الفترة من 

 ضرائب لمساق إعداد وعرض البيانات المالية وفقاً لمعايير         اً في دورة تأهيل استشاري    مدرب 

المحاسبة الدولية، والتي عقدت في جمعية المحاسبين و المراجعين الفلسطينية خالل الفتـرة             

 2006 مايو 30 مارس إلى 4من 

محاسـبين  منسقاً لدورة التأهيل للعمل المصرفي اإلسالمي، والتي عقـدت فـي جمعيـة ال              

 يونيو إلى 5والمراجعين الفلسطينية وبالتعاون مع البنك اإلسالمي الفلسطيني خالل الفترة من  

 2006 سبتمبر 21

 دورة تدريبية مهنية متخصصة في المحاسـبة والحاسـوب   60منسقاً ومشرفاً على أكثر من   

 2004مبر المحاسبين و المراجعين الفلسطينية مـن سـبت    الضريبية في جمعية واالستشارات

 .حتى اآلن

 والتي عقـدت فـي وزارة       2004 عمل حول قانون ضريبة الدخل لعام        ةالمشاركة في ورش   

 2005المالية الفلسطينية 

المشاركة في العديد من ورش العمل حول معايير المراجعة الدولية والتي عقدت في جمعيـة     

 . الفلسطينيةيننونيالقاالمحاسبين والمراجعين الفلسطينية، و جمعية مدققي الحسابات 

واقع مهنة المحاسبة وتـدقيق الحـسابات فـي         " عضو اللجنة التحضيرية للملتقى المحاسبي       

 2007 مارس 20" فلسطين وسبل تطويرها 
  

א :א
دورة مهارات التدريس الجامعي واإلرشاد النفسي والتي عقدت في الجامعة اإلسالمية خالل             -

  2000 فبراير 12 يناير إلى 24الفترة من 

 30دورة في تصميم صفحات اإلنترنت والتي عقدت في الجامعة اإلسالمية خالل الفترة من               -

 2003 أغسطس 7يوليو إلى 

  

 2008أغسطس

  


