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الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

الوصف الوظيفي :مدير دائرة احصاءات القطاعات الخدمية
الوصف الوظيفي :قائم باعمال مدير دائرة احصاءات القطاعات الخدمية

2012-2011
2011-2005
2003-2002

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
الوصف الوظيفي :رئيس قسم /الرقم القياسي السعار المستهلك
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
الوصف الوظيفي :إحصائي /مدير مشاريع
الفا العالمية لالبحاث واستطالعات الرأي
الوصف الوظيفي :مساعد إحصائي

الخلفية األكاديمية
ماجستير

إحصاء تطبيقي ،جامعة بيرزيت-فلسطين 2006،

دبلوم عالي

تحليل السالسل الزمنية و نماذج التوازن العامة ،جامعة بافيا -ايطاليا 2005،

بكالوريوس

اقتصاد رياضي ،جامعة بيرزيت -فلسطين 2001 ،

الثانوية العامة

الفرع العلمي مدرسة جنين الثانوية-فلسطين1996 ،

الخبرة العملية اإلحصائية
 .1رئيس اللجنة الفنية للحسابات الفرعية التابعة للسياحة2016-2011.
 .1الرقم القياسي الصناعي لكميات اإلنتاج واسعار المنتجات الصناعية .2011
 .2مسح بيئة االستثمار المحلية والرقم القياسي لبيئة االستثمار .2008

مدير مشاريع

 .3مشروع مسح اآلراء الصحاب ومدراء المنشآت الصناعية حول األوضاع االقتصادية
. 2007-2005شهري

 .4مسح بيئة االستثمار-القطاع غير المنظم -2008البنك الدولي.
 .1جمع ومعالجة بيانات الحسابات القومية السنوية.
 .2جمع ومعالجة بيانات الحسابات القومية الربعية (المؤشرات قصيرة المدى)
 .3تقدير بيانات الحسابات القومية الصحية (بيانات السلسلة الزمنية)

إحصائي

 .4تحليل بيانات المسوح االقتصادية

 .5تحليل بيانات مسح النقل خارج المنشآت
 .1مسح بيئة التعليم القدس2012، NRC ،
 .2مسح بيئة االستثمار المحلي-اليمن-تمويل من 2009،2011.GTZ

مستشار

 .3مسح رضى المستخدمين لخدمات بلدية الخليل .2009
 .2عضو اللجنة الفنية لبناء منظومة مؤشرات الديمقراطية في فلسطين2008.

 .3عضو اللجنة الفنية لتنسيق الجودة (مهام متعددة لجودة العمل االداري والميداني

عضوية لجان

والفني –البيانات)

فنية داخلية

 .4عضو اللجنة الفنية للمسوح االقتصادية 2014.
 .1عضو اللجنة الفنية وللفريق الوطني للحسابات الوطنية الصحية2014-2008 .

عضو فريق

 .2عضو اللجنة الوطنية لبرنامج سيادة التابع لمجلس الوزراء (صياغة سياسات

وطني

التحصيل الفعال للضرائب)2010 .

الخبر العملية اإلحصائية اإلضافية ذات العالقة
إحصاء ،أساليب بحث علمي .جامعة القدس المفتوحة (مواد اإلحصاء واإلحصاء التطبيقي).

محاضر

حاليا

التحليل اإلحصائي ،جامعة بيرزيت2014 ،
 .1التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  SPSSلمركز التعاون االوروبي الفلسطيني
لدعم التعليم العالي2016 .

مدرب

 .2التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج SPSSلمعهد المالية العامة والضرائب2015.
 .3التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج SPSSلو ازرات السلطة الوطنية
الفلسطينية2006،2014.
 .4التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  SPSSلطلبة جامعة بيرزيت2006،2014.

 .5دورة أهداف اإلنمائية األلفية لموظفي القطاع العام والخاص2010.
 .6دورة تحليل السالسل الزمنية لمؤشرات االقتصاد الكلي باستخدام برنامجE-views
لموظفي جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني2005.
مجموعات

بؤرية مركزة



عضوية
مؤتمرات



ميسر لمجموعات بؤرية مركز لمشروع العنف ضد الزوجات2004.

عضو منتخب لمؤسسة اإلحصاء الدولية 2014-2009 .ISI2009

عالمية

المنشورات وأدلة العمل ،المشاركات والمساهمات
ورقة عمل

 .1اصدار تقرير حسابات السياحة الفرعية الفلسطينية  2009للمرة االولى،2012 ،
2014
 .2ورقة عمل بعنوان توقع هيكلية إنفاق االسرة الفلسطينية باستخدام بيانات االسعار
والحسابات القومية ،مؤتمر 2013 .ISI 2013
 .3عرض ورقة خرائط الفقر ،مؤتمر 2013 .ISI2013
 .4استخدام التحليل متعدد المتغيرات لتصنيف بيانات الحسابات القومية المؤسسية.
مؤتمر ISI 2009

 .5استخدام مستوى األجور كمثبط سعري لمستوى اإلنتاج في مؤسسات اإلنتاج ذات
طابع الصيانة واإلصالح والخراطة .مؤتمر ISI 2011
مشاركة في

أوراق

ومنشورات
رسمية

 .1تحضير المراقب الربعي االقتصادي الفلسطيني.
 .2تحضير ورش عمل لمواضيع إحصائية مختلفة (جودة البيانات ،القيم الشاذة ،التجارة
الخارجية)...

 .3ورقة عمل حول بناء نموذج رياضي لتوقعات كميات األمطار لمحافظات الضفة
الغربية.جمعية الهيدرولوجيين.2007.
 .4ورقة عمل مشتركه حول محددات اإلنتاجية بالتركيز على قطاع االثاث2006 .

أدلة عمل

تدريبية

 .1دليل عمل تدريب العمل الميداني لمسح الرقم القياسي الصناعي .2011
 .2دليل عمل التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج 2006.SPSS

المهارات العملية
استخدام

الكمبيوتر
والبرامج

اإلحصائية

 اجادة استخدام برامج  Microsoftبمستوى محترف:
WinWord, Excel, Access and PowerPoint
 إجادة استخدام البرامج اإلحصائية التالية:
(, MINITAP, CURVE EXPERT, E-views (time seriesمدرب)SPSS
)( , GAMS(CGE Modelingمدرب) )analysis



القدرة كتابة تقارير اقتصادية على مستوى االقتصاد الكلي



القدرة المثبتة على تحضير الموازنات والتقارير الفنية واوراق المفاهيم والشروط
المرجعية والملفات التحضيرية للمسوح وورش العمل.

اللغة

اللغات

قراءة

كتابة

محادثة

عربي

ممتاز

جيد جدا

ممتاز

انجليزي

ممتاز

جيد جدا

ممتاز

الدورات التدريبية والمشاركات الخارجية
الرقم

مكان انعقادها

اسم الدورة

تاريخ الدورة

1

مبادئ االحصاء

08/2004

فلسطين

2

اعداد التقارير االحصائية

09/2004

فلسطين

3

حساب التباين باستخدام CENVAR

04/2005

فلسطين

4

اإلطار الشامل لسياسات االقتصاد الكلي

04/2005

فلسطين

5

اإلطار الشامل لسياسات االقتصاد الكلي

06/2005

فلسطين

6

ورشة عمل حول تطبيق نظام الحسابات القومية 1993

06/2005

لبنان

7

النماذج االقتصادية

07/2005

ايطاليا

8

برنامج ( DEVINFOمؤشرات التنمية)

01/2006

فلسطين

9

تحليل السالسل الزمنية والحسابات القومية الصحية

07/2006

ايطاليا

10

برنامج ( DEVINFOمؤشرات التنمية)

04/2007

فلسطين

11

األمن الغذائي

08/2007

فلسطين

12

حسابات السياحة المرفقة

11/2007

اسبانيا

13

برنامج STATA

12/2007

فلسطين

14

حساب السياحة الفرعي

02/2008

اسبانيا

15

جمع بيانات العمالة في القطاع المنظم والقطاع غير المنظم

(االستراتيجية وأدوات الدعوة)

04/2008

األردن

16

الحسابات القومية الصحية

07/2008

تايالند

17

الحسابات المائية

03/2009

النمسا

18

النماذج االقتصادية -دورة استكماليه للدورات الصيفية في جامعة بافيا

03/2009

فلسطين

19

المؤتمر السنوي للمعهد الدولي لإلحصاء ISI

08/2009

جنوب افريقيا

20

استخدام قاعدة بيانات  CensusInfo 1.0المعدة باستخدام برنامج
DevInfo 6.0

09/2009

فلسطين

21

تدريب مدربين في مجال التدريب على نظام DevInfo

02/2010

فلسطين

22

زيارة دراسية حول الحسابات التابعة( السياحة)

5/2011

فرنسا

23

ورشة عمل حول تطوير اسعار السلع الزراعية

2/2012

ايطاليا

24

المشاركة في مؤتمر ISI2013

8/2013

هونغ كونج

25

حضور دور عن حسابات السياحة الفرعية

6/2013

بلغاريا

26

المشاركة في ورشة عمل حول قطاع النقل في MIDSTAT4

1/2015

بلجيكا

27

المشاركة في مهمة حول الحسابات الصحية واالنتقال من نظام

28

المشاركة في اجتماع تنسيقي حول خطة عمل قطاع احصائيات النقل

 OECDالى نظام  SHAالتابع لـ WHO
لـ MIDSTAT4

1/2015
2/2015

عمان
البرتغال

المواد األكاديمية ذات العالقة
1

أساليب البحث العلمي

2

أساليب جمع البيانات

3

اقتصاد قياسي

4

االحتماالت والدالالت اإلحصائية

5

تحليل البيانات النوعية

6

تحليل البيانات الكمية

7

تصميم التجارب اإلحصائية

8

اإلحصاءات الالمعلمية

9

التحليل متعدد التباين

10

األساليب الديمغرافية

11

أساليب التحكم بالجودة

12

النماذج الخطية

13

تحليل السالسل الزمنية

14

االقتصاد الكلي

15

االقتصاد الجزئي

