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المهنة الحالية :
مدقق حسابات قانوني  P .CPAفلسطيني رخصة رقم  193بتاريخ 1994/98/99م.
عضو الهيئة االدارية جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية .
حاصل على اذن مزاولة لتدقيق الحساب .
محاسب قانوني عربي و عضو مشارك في االتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب .
عضو االتحاد الدولي للمحاسبين IFAC
المؤهالت العلمية :
شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  1031الفرع االدبي .
دبلوم المحاسبة الحديثة والسكرتاريا  /المؤسسة الفلسطينية للتدريب المهني عام  1004م بواقع  499ساعة .
شهادة دورة في العالقات العامة واالعالم  /مركز الووطن للثقافوة واالعوالم بواقوع  133سواعة مون  1008/19/19الوى
 1005/19/91م .
الخبرات العملية :
منذ  1004/99/91وحتى عام 1994/93/89م لدى مؤسسة حسونه لتدقيق الحسابات.
مدقق حسابات قانوني منذ عام . 1994/98/99
شريك في مؤسسة البتراء لتدقيق الحسابات \ الخليل منذ تاريخ  1994/90/91وحتى .1911-11-81
صاحب مؤسسة الخضور لتدقيق الحسابات منذ تاريخ  1911-91-91م
المام في برامج المحاسبة بالكمبيوتر.الدورات وورشات العمل :
دورة  / International Standards on Auditingجمعيوة مودققي الحسوابات القوانونيين بالتعواون موع USAID.
بواقع  89ساعة .
دورة في  / International Accounting Standardsجمعية مدققي الحسوابات القوانونيين بالتعواون موع USAID.
بواقع  19ساعة .
دورة في معايير التقييم الدولية  /جمعية المحاسبين بالتعاون مع .USAID.
دورة  \ shipping and clearanceجامعة بيت لحم ( مركز التطوير االداري ) من  98/11الى  1999/98/18م.

عدة ورشات عمل حول قانون ضريبة الدخل  /وزارة المالية 1911-1994
دورة 11-19 Principles of Financial Management Systems and financial Analysis
حزيران / 1994ملتقى رجال االعمال بالتعاون مع .DAI
دورة  Financial Excelمركز فوزي كعوش بواقع  19ساعة في الفتــــرة من  1999/95/99الوى 1999/94/19
بواقع  95ساعة .
دورة فووي عوورح وتحليوول القوووايم الماليووة فووي الفتوورة موون  1999/95/15الووى  1999/94/15جمعيووة موودققي الحسووابات
القانونيين الفلسطينية .
دورة كمبيوتر مركز الوطن للثقافة واالعالم من  1005/11/14الى  1004/98/14بواقع  39ساعة فعلية .
دورة لغة عبرية  /مركز النجاح الثقافي من  1004/91/94م الى  1004/98/89بواقع  194ساعات .
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عضو المؤتمر الدولي التاسع في االردن " عرح البيانات المالية في ظل االزمة المالية الحالية "
دورة اخالقيات المهنة بالتعاون بين جمعية مدققي الحسابات وبرنامج  USAID.بيت لحم .1911
دورة فووي اخوور التعووديالت علووى المعووايير الدوليووة للتوودقيق بالتعوواون بووين جمعيووة موودققي الحسووابات الفلسووطينيين وجمعيووة
مدققي الحسابات االردنيين .1911
دورة مخلوووم جمركوووي بواقوووع  103سووواعة باشووورا وضووومن بووورامج  USAIDباشووورا الجموووارك الفلسوووطينية
واالسراييلية واالردنية 2014.

