معمومات شخصية:

االسم :نائل محمد حطاب
مكان الوالدة :طولكرم

الجنسية :فمسطيني

العنوان :شارع نابمس \ طولكرم

تاريخ الميالد27.11.1954:

الحالة االجتماعية * :متزوج

بريد الكترونيnaelhattab@hotmail.com :
تمفون09-2691805:

الجنس* :ذكر

متنقل0599363105 :

============================================================

التحصيل العممي:
 1979 – 1976بكلوريس في االقتصاد الجزئي  ,جامعة كراتشي باكستان
 1981 – 1979ماجستير في االقتصاد النقدي  ,جامعة كراتشي باكستان
دورات تدريبية:
دورة في مناهج البحث العلمي اميداست القدس 1984
دورة متقدمة في اللغة االنجليزية جامعة النجاح بالتعاون مع جامعة ملوكي الواليات المتحدة االمريكية 1987
دورة تحليل أحصائي
خبرات عممية:
 2011محاضرات في االقتصاد الفمسطيني والموازنة الفمسطينية وادارة المشاريع الصغيرة
 2010أقامة ورشة عمل بتعاون مع القنصمية االمريكية التجارية في غرفة تجارة وصناعة طولكرم
 2009تنظيم مهرجان التسوق لمدة عشر ايام في طولكرم

 2009أشرف عمى اصد ار مجمة الطيف االقتصادي الصادرة عن جمعية تطوير القطاع الخاص
 2008رئيس المجنة التحضرية لمؤتمر التنموي األول لممجالس المحمية في محافظة طولكرم

 -2008الى االن محاضر غير متفرغ في جامعة فمسطين التقنية (خضوري ) طولكرم لمواد االقتصاد
 2006كمف بمهام أمين سير الجنة التحضرية النتخابات اقميم طولكرم

 – 2005الى األن رئيس جمعية تطوير القطاع الخاص في محافظة طولكرم

 – 2005الى األن محاضر في كمية الزراعة لمادة االقتصاد الزراعي واألمن الغذائي وتحميل وتقيم المشاريع
 2004انتخب عضو في الهيئة األدارية لنقابة العاممين في جامعة النجاح الوطنية
 1996- 1994انتخب أمين سير جمعية اصدقاء المريض الخيرية طولكرم

 -1994الى األن محاضر غير متفرغ في جامعة القدس المفتوحة فرع طولكرم
 1993شارك في اللجان السياسية التي انبثقت أثر اتفاق اوسلو
1992 -1990مستشار اقتصادي لممؤسسة الفنية العربية ((TDC
 1986تدريس في كمية مجتمع جامعة النجاح الوطنية لمادة االقتصاد

 1986مشاركة في اصدار بحث برك االسماك لممؤلف الدكتور ماهر ابو صالح اصد ار جامعة النجاح

 1983اصدار كتاب الجدوى االقتصادية في المحاصيل الزراعية في الضفة الغربية تأليف منير عوض+نائل
حطاب صادر عن مركز الدراسات الريفية
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 1983محاضر اقتصاد في قسم االقتصاد جامعة النجاح
1987 -1982باحث اقتصادي ميداني في مركز الدراسات الريفية جامعة النجاح
الحاسوب:

استخدام االنترنت وWindowsبشكل(جيد)(Word ،ممتاز)(Excel ،جيد)

المغات:

العربية :لغة األم

اإلنجليزية :ممتازة

ومهارات:

كتابة العديد من الجداوي االقتصادية لبعض المصانع المحمية مثل مصنع صناعة الدمى واأللعاب في مدينة

طولكرم

محضرات في كيفية كتابة الجداوى االقتصادية

 2007قيام في دورة الجدوى االقتصادية في جمعية القطاع الخاص

 1997قيام دورة في اعداد الكادير االداري برعاية دائرة التوجية السياسي في منظمة التحرير الفمسطينية
نشر العديد من المقاالت االقتصادية :

األزمة االقتصادية التي عصفت في منطقة جنوب شرق اسيا 1987

 1996مقال اقتصادي حول القوى العاممة الفمسطينية في اسرائيل في جريدة القدس

 2011 -2008أجراء مقابالت تمفزيونية في المحطات المحمية حول األوضاع االقتصادية الفمسطينة وأزمة
الرهن العقاري االمريكية
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