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المؤهالت العلمية :
 -1دكتوراه في إدارة األعمال بدرجة مشرف من جامعة الجنان عام  2016لبنان
 -2دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في إدارة المستشفيات والمؤسسات الصحية من الجامعة اللبنانية
University

Lebanese

عام  2001بالتعاون مع جامعة بوردو -فرنسا

 -3بكالوريوس في العلوم في مجال إدارة األعمال من كلية بيروت الجامعية  Beirut University Collegeفي الفترة
الممتدة من 1991-1988
 -4البكالوريا القسم الثاني فرع الرياضيات من دار التربية والتعليم اإلسالمية عام .1986-1985
مؤهالت علمية أخرى :
 -1دورة متخصصة في المراسالت اإلدارية  /الجامعة اللبنانية تشرين ثاني 1998
 -2دورة متخصصة في اإلدارة العامة  /الجامعة اللبنانية تشرين الثاني 1998
 -3دورة متخصصة في المحاسبة العمومية  /الجامعة اللبنانية شباط 1999
 -4دورة متخصصة في اإلدارة العامة وإدارة الموظفين  /الجامعة اللبنانية آذار 1999
 -5دورة متخصصة في االنترنيت ولغة  / HTMLالجامعة اللبنانية حزيران 1999
 -6دورة متخصصة في تدريس مواد "العلوم االقتصادية" كلية التربية في الجامعة اللبنانية تموز 2000
 -7دورة متخصصة في تدريب األساتذة على فنون التدريس لمواد "العلوم االقتصادية" ،
المركز التربوي للبحوث واإلنماء تموز .2000
 -8دورة رؤساء دوائر في المالية العامة والمحاسبة العامة واإلدارة العامة  /الجامعة اللبنانية أيار وحزيران 2001
 -9دورة متخصصة في مجال "تطوير العمل المؤسسي" تحت إشراف مركز زين الشرف التنموي عمان األردن

وجمعية العزم والسعادة كانون اول 2002
 -10دورة تدريبية حول بروتوكوالت العمل االداري للبرنامج الوطني للصحة االنجابية – صندوق األمم المتحدة للسكان
بيروت – ايلول 2003
 -11دورة متخصصة في االدارة العامة والمالية لمدراء المستشفيات الحكومية – المعهد المالي التابع لوزارة المالية من
 19نيسان ولغاية  6تموز 2004
 -12دورة متخصصة في المالية العامة واالدارة العامة لمسؤولي المؤسسات العامة – المعهد المالي /وزارة المالية من 11
كانون الثاني ولغاية  30حزيران 2005
 -13دورة متخصصة في االدارة المالية للمستشفيات الحكومية – المعهد المالي التابع لوزارة المالية من  4حزيران ولغاية
 6اب 2007
 -14دورة تدريبية حول "خطة الطوارئ في المستشفيات لحاالت المخاطر االستثنائية والكوارث" التي اقامتها منظمة
الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة  25تشرين االول 2007
 -15دورة تدريبية بموضوع "مبادئ ادارة الجودة في المؤسسات الصحية" الذي اقامته "  " Quality associates inc.في
الفترة الممتدة بين  27تشرين أول ولغاية  1تشرين الثاني 2007
 -16دورة في "  " accreditation des hopitaux libanaisبتاريخ  19تشرين أول  2007تحت اشراف السلطات العليا
للصحة الفرنسية »  « H.A.Sوالمعهد العالي لالدارة

”“ESA

 -16دورة تدريبية بموضوع " "quality management and effective leadershipالذي اقامته "  " Quality associates inc.في
الفترة الممتدة بين  9شباط  2008ولغاية  14شباط .2008
 – 17ورشة عمل بموضوع "  25 "Health Technologie assement , Basic conceptsاذار  2008انطاليا تركيا
 -18دورة تدريبية بموضوع » « Neuro-linguistic programmingالبرمجة العصبية اللغوية في  15و  16ايار 2009
 -19دورة تدريبية بموضوع »  « The art of decision makingاقيمت بتاريخ  17ايار 2009
 -20دورة إعداد مدربين محترفين في مركز التنمية البشرية التابع لجمعية العزم كانون اول 2010
 -21دورة تدريبية في التخطيط االستراتيجي مركز التنمية البشرية اذار 2011
 – 22دورة مدرب مهارات التفكير االبداعي  CORTمركز التنمية البشرية نيسان 2011
 -23ورشة عمل تدريب مدربين للتخطيط االستراتيجي المحلي  UN Habitatتموز 2011
 -24دورة اعداد مدربين من معهد باسل فليحان المالي التابع لوزارة المالية اب 2012
 -25دورة اعداد مدربين مستوى متقدم من معهد باسل فليحان المالي التابع لوزارة المالية اذار 2013
 -26دبلوم في " " KPI and strategic planningمن الجمعية اللبنانية لتطوير البحث العلمي تموز 2014
 -27ورشة عمل حول نظام االعتمادية اللبناني الجديد للمستشفيات في لبنان من شركة  Consiliaأيار 2017
 -28ورشة عمل حول الجودة واالعتماد االكاديمي والتصنيف للمدارس من المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم
 AROQAوالتي عقدت في جامعة طالل أبو غزالة المملكة االردنية تموز 2017

المؤتمرات العلمية :
-1

المؤتمر األول التحاد المستشفيات العربية حول مفهوم الجودة في المستشفيات العربية بيروت نيسان 2003

-2

المؤتمر الثاني التحاد المستشفيات العربية حول المستشفى في ظل العولمة دبي نيسان 2004

-3

مؤتمر وطاولة مستديرة حول الرعاية الصحية األولية منظمة الصحة العالمية ايار 2004

-4

المؤتمر الثالث التحاد المستشفيات العربية حول  quality ,safety and infection controlبيروت أيار 2005

-5

مؤتمر اتحاد المهندسين العرب حول المؤتمر االقليمي للمخلفات الطبية عمان اذار 2006

-6

المؤتمر الرابع التحاد المستشفيات العربية حول االستثمار في الرعاية الصحية وثقافة السالمة في المستشفى
بيروت حزيران 2006

-7

مؤتمر األنظمة والقوانين والواقع البيئي لنظام التعامل مع النفايات الطبية في المستشفيات حزيران 2006

-8

المؤتمر الدولي حول موضوع »  « Patient Safetyانطاليا تركيا من  25ولغاية  29اذار 2008

-9

المؤتمر الدولي " "menapar 2014الذي جرى في شهر ايار  2014في مملكة البحرين .وقد شاركت فيه بورقة
بحثية.

 -10المؤتمر الدولي حول موضوع "" hospital management conference for asian countriesوالذي عقد في غوانزو
الصين في الفترة الممتدة من  3ولغاية  20ايلول 2014
الخبرات السابقة :
 -1المدير اإلداري لمؤسسة منار بين العامين . 1992-1991
 -2تدريس مواد المحاسبة المتخصصة ومحاسبة البنوك في الليسيه المهنية للعلوم للعام 1992
 -3تدريس مواد المحاسبة والرياضيات المالية واللغة اإلنكليزية في مركز التعليم الحديث للعام 1994-1992
-4تدريس مواد المحاسبة والرياضيات المالية واللغة اإلنكليزية في مركز الفيحاء المهني للعام .1996-1995
 -5أستاذ مادة االدارة في الجامعة اللبنانية  /عمادة كلية الصحة العامة/للعام الجامعي 2002-2001
 -6تدريب مواد االدارة الصحية في الجامعة اللبنانية  /كلية الصحة العامة-الفرع الثالث/منذ العام  2003-2002ولغاية تاريخه
 -7أستاذ مواد اإلقتصاد الصحي ,واالدارة وادارة المستشفيات لطالب الليسانس التقني في فنية طرابلس العالية األعوام
2006-2002

 -8أستاذ مادة االحصاء الصحي  /statistique médicale/واالدارة والتنظيم في مهنية دير عمار لألعوام -2002
2006
 -9أستاذ مادة اقتصاد النقود والمصارف في المركز الجامعي للتكنولوجيا  CUTددة الكورة للعام 2003 – 2002
 -10أستاذ مواد الموارد االقتصادية واستراتيجيات التنمية جامعة االمام االوزاعي في فرعي حلبا وبيروت عام
2004-2003
-11استاذ مواد  contrôle managerialeو  analyse monetaireو microeconomics

 ,macroeconomics ,monnaie et banqueفي الجامعة اللبنانية كلية العلوم االقتصادية واالدارية منذ العام

2008 -2007

-12استاذ مادة الinternational managementفي الجامعة اللبنانية لطالب الماجستير منذ العام 2017
-13استاذ مواد إدارة الجودة واالقتصاد الكلي واالقتصاد الجزئي في جامعة طرابلس منذ العام 2014
 -14استاذ مواد

– microeconomics – quality management – Entrepreneurshipفي جامعة

الجنان منذ العام 2015-2014

 -15استاذ مادة الموارد البشرية في المؤسسات التربوية والتخطيط التربوي لطالب الماجستير في كلية التربية جامعة الجنان منذ

العام 2016

 -16مدرب محترف في إعداد المدربين وفي العديد من الميادين االدارية والتربوية واالدارة والتخطيط االستراتيجي ,وفنون
االدارة والقيادة وادارة العمل الجماعي وادارة الموارد البشرية والتسويق والتخطيط االستراتيجي للسلطات المحلية ومهارات
التفكير االبداعي Cortوالتواصل ومهارات اتخاذ القرار والتغيير ،والمهارات االدارية والتربوية والتنمية البشرية.

مدرب في دورات إعداد المدربين  TOTوفي فلسفة واساسيات التدريب واالحتياجات التدريبية وإعداد الحقيبة التدريبية وفنون

العرض وااللقاء.

مدرب في مجال االدارة وادارة الجودة وادارة المشاريع في جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية
مدرب في مجال االدارة وادارة الجودة في قطاع المستشفيات وفي القطاع التربوي.

العمل الحالي :
مدير مستشفى أورانج ناسو الحكومي في طرابلس منذ شهر نيسان  2003ولغاية تاريخه
خبير ومستشار في مجال االدارة
خبير ومستشار في مجال ادارة الجودة في جمعيات المجتمع المدني
استاذ محاضر في الجامعة اللبنانية – كلية العلوم االدارية واالقتصادية
استاذ محاضر في الجامعة اللبنانية – كلية الصحة العامة .
استاذ محاضر في جامعة الجنان  -لبنان
استاذ محاضر في جامعة طرابلس  -لبنان
مدرب معتمد من االمم المتحدة مشروع

UNHABITAT

مدرب معتمد من معهد باسل فليحان المالي التابع لوزارة المالية
مدرب معتمد من المعهد الوطني لالدارة التابع لرئاسة مجلس الوزراء
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اللغات

قراءة

كتابة

محادثة

العربية

ممتاز

ممتاز

ممتاز

الفرنسية

جيد جدا

جيد

جيد

اإلنكليزية
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الهوايات  :المطالعة  ،الكمبيوتر .

