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 خالد محمد علي قاللوه                     

  بيانات شخصية

 الضفة الغربية -فلسطين العنوان البريدي  خالد محمد علي قاللوه : االسم

 البالوع –البيرة   جنين  -فلسطين  :مكان الوالدة

 0469ب رقم .ص  10/10/0790 :تاريخ الميالد

 760026  599  972+ المحمول فلسطيني :الجنسية

 2772911  2  972+ المكتب متزوج :الحالة االجتماعية

 2772901  2  972+ المنزل ثالث :عدد األبناء

 Kqlalweh@gmail.com يالبريد اإللكترون  

    المؤهالت العلمية

 ة بكوني، ميالن ، إيطالياجامع" / إدارة وسياسات واقتصاد الرعاية الصحية الدولية"ماجستير في  3002:-3002

 /طب مخبري  سبكالوريو  :2993-2991
 جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين 

  اللغات
 اللغة العربية، اللغة األم 

 اللغة اإلنجليزية، بطالقة 

 (مقبول)اللغة العبرية،  
 (مقبول)اللغة اإليطالية 

 

 WORD, EXCEL.POWERPOINT, ACESS: ويندوزإتقان العمل على حزمة برامج   :مهارات الكمبيوتر

  إتقان العمل على حزم البرامج اإلحصائية :EViews, SPSS, IMPS,STATA 

 ملخص الخبرات المهنية
 شراف دارة وا  حة ص)برامج بناء اإلحصاءات الرسمية؛ في مجال اإلحصاءات الصحية، وال سيما في مجال الصحة اإلنجابية مجموعة من ال وبناء تخطيط وا 

إحصاءات عن بناء وتأسيس برنامج  ومسئول ،القوميةوالحسابات الصحية، وقد كنت مدير مشروع بناء نظام الحسابات الصحية ، ( األم والطفل ، والتغذية
 .والتنمية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وقياس االبداع واالبتكار بالبحث والتطويرفيما يتعلق  العلم والتكنولوجيا

 بناء الميدانيين، والتدريب في عدة مواضيع المتعلقة ب بناء القدرات اإلحصائية للمهنيين الصحيين والباحثين مجال  في معياريةتدريب  وأدلة مواد إعداد
عداد التقارير واألهداف اإلنمائية لأللفية  .MDGs القدرات اإلحصائية، وتحليل البيانات وا 

  واالقتصاد الصحي، وترشيد المواردلمشاريع والبرامج المختلفة المتعلقة بالصحةالتقييم ل عمليات المراقبةخبرة جيدة في ،. 

  دارة الرعاية الصحيةو  الصحي باالقتصاد المتعلقةاإلحصائية والتقارير ، كتابة التقارير الفنية وصنع السياساتفي  غنيةتجربة  .ا 

  االجتماعية واالقتصادية المختلفةفي المواضيع  المبنية على أساس دليل علمي األولويات الوطنيةو سياسات ال تحديد. 

  الوطنية والدوليةوالمجالت الصحف  مجموعة منفي القضايا االجتماعية واالقتصادية في  واألوراق العلمية المحكمةالمقاالت مجموعة من كتابة. 

  جراء دراسات كمية الغنيةالخبرة  .وعات البؤرية وتحليلها وكيفية وتنفيذ المجم في صياغة وتصميم االستبيانات وا 

 إحصاءات الصحة، والكتب السنوية، والعلم والتكنولوجيا: مدير لثالثة برامج في اإلحصاء هم. 

 مستشار في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لبناء الحسابات القومية الصحية. 

 مدير مشروع بناء نظام المرصد الطني للمصادر البشرية الصحية. 
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ق علمية إعداد أورا
 :ومقاالت صحفية

  مسودة نهائية.  أداء البحث والتطوير في فلسطين :اعداد ورقة علمية حول. 

  

  مؤتمر .  الطريقة المباشرة والغير مباشرة في قياس االنفاق على الصحة في فلسطين :اعداد ورقة علمية حول
 .2106فيتنام ، اكتوبر  –االحصاء الدولي 

https://iaos2014.gso.gov.vn/content.php?id=program 
 المجلة . 2101-2114دراسة مقارنة  فلسطين يتوقعات الحياة بدون اعاقات بين كبار السن ف اعداد ورقة حول

 . 2114االوروبية للصحة العامة حزيران 

http://eurpub.oxfordjournals.org/content/early/2014/06/06/eurpub.cku069.abstract 

 

 البيوميدكال جيرنال. -2010  2114الحالة الفلسطينية : توقعات الحياة الصحية: إعداد ورقة علمية حول: 

 

  http://bmjopen.bmj.com/content/2/6/e001572.full.pdf+html 

 مؤتمر الصحة العامة والديمغرافيا  .  2114الحالة الفلسطينية : توقعات الحياة الصحية: إعداد ورقة علمية حولREVES 23 .
 .والمساكن لألسر( االجتماعية واالقتصادية)ص الخلفية الخصائ .2100باريس، أيار 

http://www.ined.fr/fichier/t_telechargement/37847/telechargement_fichier_fr_qalalwa.pdf 

 

  جامعة القدس . تجربة فلسطين،: نفاذ واستخدام المنشآت االقتصادية لتقنية المعلومات: إعداد ورقة علمية حولفي المشاركة
 .2117أيلول . المفتوحة، فلسطين

 

  وقوه التقاطع ما بين مسوح اإلنفاق : فهم استخدام الخدمات الصحية العامة والخاصة: إعداد ورقة علمية حولالمشاركة في
 .  2101منتدى السياسات الصحية للشرق الوسط وشمال أفريقيا، عمان . ومسوح االستهالك

  

 منتدى البحوث االقتصادية، الكويت " .  أثر توزيع الموارد المالية ضمن القطاعات الصحية في فلسطين" إعداد ورقة علمية حول
2117. 

http://www.erf.org.eg/cms.php?id=conferences_details&conference_id=2 

 
  من النفاذ إلى اإلنتاج، تاريخ النشر   : الشباب الفلسطيني والتكنولوجيا: المحلية منها المقاالت في الصحافةكتابة مجموعة من

 .20/7/2112تاريخ النشر في الصحف المحلية ". راضي الفلسطينيةالتقييم االقتصادي لظاهرة التدخين في األ.   " 2/6/2119

 

 الخبرات العملية المحلية

  .فلسطين–رام اهلل / الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  :نحتى اآل – 2991

  :األنشطة والخبرات

  مدير دائرة إحصاءات الصحة. 

 قائم بأعمال مدير دائرة الكتب السنوية. 

  إحصاءات العلم والتكنولوجيا مدير دائرة. 

 .اإلشراف على طاقم الدوائر .0 

 .االلتزام معايير النشر الدولية بما يخص نشر اإلحصاءات الرسمية .2

 .التخطيط السنوي للدوائر  .3

 .6على مسح متعدد المؤشرات رقم  المتابعة .6

https://iaos2014.gso.gov.vn/content.php?id=program
http://eurpub.oxfordjournals.org/content/early/2014/06/06/eurpub.cku069.abstract
http://bmjopen.bmj.com/content/2/6/e001572.full.pdf+html
http://www.ined.fr/fichier/t_telechargement/37847/telechargement_fichier_fr_qalalwa.pdf
http://www.erf.org.eg/cms.php?id=conferences_details&conference_id=2
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 .2106المعلومات، القاهرة  عضو فريق جامعة الدول العربية العداد وتصميم مسح معياري بقياس مجتمع  :مستشار

  31عمان  - االردنمجتمع المعلومات األسري،  في ورشة قياس( التصاالت واالنكتادالدولي ل االتحاد)مساعد مدرب اقليمي-
/2/2100-7-4/2100. 

 والتعاون  بناء نظام الحسابات الصحية القومية في فلسطين بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية :الحسابات الصحية القومية
 .  2114-2112اإليطالي

كتابة تقارير إحصائية 
 :وتنفيذ دراسات كمية

 صحة األم والطفل، التغذية، : )لمجموعة من المسوح الصحية والديمغرافية: إصدار سلسلة تقارير المناطق  والتقارير التحليلية
 .(لى الصحةرعاية األمومة والطفولة، الصحة اإلنجابية، الشباب، اإلعاقات، اإلنفاق ع

 الفلسطينية حول الوضع الصحي  ةموجهة لمجلس الوزارء ومكتب رئيس السلطة الوطني: إعداد مجموعة من التقارير السياسية
 .في األراضي الفلسطينية

  الصحة اإلنجابية، التبرع بالدم:  حول مواضيع مختلفة منهاالنوعية " الكيفية"إعداد مجموعة من الدراسات.. 

عمل  تنظيم ورش
 :ودورات تدريبية

  في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة"  الواقع الصحي إلى أين"العامة حول  إعداد وعقد سلسة من ورش العمل والمحاضرات . 

 تدريب مجموعات مختلفة من المهنيين الصحيين في وزارة الصحة في مجال تعزيز القدرات اإلحصائية. 

 ات الحكومية ضمن مشروع المعرفة اإلحصائيةتدريب مجموعات متنوعة من كافة المؤسس. 

  عداد التعاقد مع مؤسسات تدريبية وطنية في عقد مجموعة من الدورات التدريبية حول اإلحصاء وسبل التحليل اإلحصائي وا 
 .التقارير

 2106مسح المرصد الوطني الفلسطيني للكوادر الصحية   :مدير مشاريع

  2106، 2100 والتطويرمسح البحث. 

  2101، 2117، تقطاع األعمال تكنولوجيا المعلومامسح. 

  ،2106، 2117، 2114المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 الصرف على الصحة وجودة الخدمات ومدى : مسح واقع مقدمي الخدمات الصحية من وجهة نظر مقدميها والمستفيدين منها
 .2112رضى المستفيدين، 

 2113.رفة وسلوك واتجاهات الجمهور في مجال التبرع بالدم لصالح الهالل األحمر الفلسطيني الدراسة النوعية حول مع 

  الدراسة النوعية لتقييم احتياجات الجمهور من الخدمات الصحية في مجال المعلومات والتعليم واالتصال بمواضيع الصحة
 2112اإلنجابية، 

 .2117سلسلة المسوح االقتصادية،   :عضو لجنة فنية

 2116سح اإلنفاق على الصحة م. 

 2116المسح الصحي الديمغرافي. 

  2112مسح التغذية لألطفال. 

  2112مسح الشباب. 

  2111المسح الصحي. 
 2113-2110على األسر الفلسطينية  ةمسح أثر اإلجراءات اإلسرائيلي. 

 إلحصاءات العلم والتكنولوجيا واإلبداع اللجنة االستشارية ومقرر سكرتير. 

 لطلبة الجامعاتلفني للتدريب االحصائي المنسق ا . 

 اإلحصائية للمهنيين العاملين في كافة المؤسسات الحكومية التدريب في مجال تعزيز القدرات . 

 من الدراسات والمسوح للباحثين والباحثات التدريب على تنفيذ مجموعة. 

 باحثين الميدانيين والمشرفينأدوات البحوث والدراسات من استمارات وأدلة لتدريب ال خبير في تصميم. 

 الحزم اإلحصائية المتقدمة مباستخدا" البيانات   خبير في تحليل. 
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 وباللغتين العربية واإلنجليزية، وفي ( تقرير 21أكثر من )الوصفية والتحليلية وتقارير السياسات الصحية   رلمجموعة من التقاري  مؤلف رئيسي وعضو تأليف
رعاية األمومة والطفولة، والصحة اإلنجابية واإلعاقات، واألمراض ، والرعاية الصحية األولية والثانوية، ومواضيع في : منهاعدة مواضيع صحية متنوعة 

 .، ومجتمع المعلوماتيالديمغرافيا، واالقتصاد اإللكترون

. 6.  إعداد التقارير وكتابتها. 3. العينات والتقديرات. 2 .تصميم العينات وحساب األوزان والتباين. 0: المحلية ةااللتحاق بمجموعة من الدورات التدريبي
 .المؤشرات األلفية. 2. الطرق اإلحصائية للمسوح

   

  .فلسطين–البيرة / شركة القدس للمستحضرات الطبية  :2991-2991

  .فني مختبر، قسم مراقبة الجودة 

  :األنشطة والخبرات

 ةعلى تصنيع األدوي بيولوجيةالخبرة في مجال الرقابة الكيميائية وال  (Shelf Life Study, Raw Material, Sterility Tests ) 

 ومن هذه األجهزة . واستخدامات التكنولوجيا في مجال الفحوصات الكيميائية والبيولوجية لمركبات الدواء الخبرة في مجال عمل على بعض األجهزة الطبية :
HPLC, IR, ة حسب الموسوعات الدوائية األمريكية والبريطانية  ، وتحضير المحاليل الكيميائيBritish Pharmacopoeia and USA 

Pharmacopoeia. 

 التدرب في مواضيع مختلفة منها:  ISO 9002, Good Lab. Practice (GLP), Good Manufacture Practice (GMP)  

فلسطين، . الجامعة العربية األمريكية. االقتصادية لتكنولوجيا المعلومات إعداد تقرير تحليلي حول نفاذ واستخدام المنشآت  :الخبرات الدولية
 .2117حزيران 

 2110أيلول .  القاهرة.  مصر. مركز البحوث االجتماعية/الجامعة األمريكية .  إعداد تقرير سياسات رعاية األمومة والطفولة.  

 0777أيلول .  القاهرة.  مصر. مركز البحوث االجتماعية/كية الجامعة األمري.  إعداد تقرير سياسات رعاية األمومة والطفولة. 

  

 .2102عمان .  بنك االستثمار االوروبي.  حول إلعداد لوحة لقياس االبداع في الوطن العربي المشاركة في اجتماع الخبراء  :مؤتمرات دولية

 2106.فيتنام،  –دانانج .  المشاركة في مؤتمر االحصاء الدولي 

 2103تونس، . االسكوا. اجتماع الخبراء حول قياس مجتمع المعلومات المشاركة في 

  ،2102. موريشيوسالمشاركة في المؤتمر التاسع لقياس مؤشرات المعلوماتية واالتصاالت 

  المشاركة في مؤتمرREVES 23  .   2100فرنسا - -باريس 

 2117دمشق، . االسكوا. المشاركة في ورشة عمل حول قياس مجتمع المعلومات 

 2119 وزارة تكنولوجيا المعلومات، القاهرة، . مسوح قطاع األعمال: المشاركة في اجتماع حول قياس مجتمع المعلومات  .  
  2119مجلس الوزراء المصري، القاهرة . المشاركة في اجتماع خبراء حول إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  وبناء مصفوفة الحسابات االجتماعية، جامعة بافيا، روما ؛ السالسل الزمنية والتنبؤالمشاركة دورة حول التحليل االقتصادي ،

2114. 

  معهد األمم المتحدة اإلحصائي لدول أسيا والمحيط الهادي: تحليل وتفسير البيانات اإلحصائية االجتماعية(UNSIAP)   .
 .2112طوكيو، حزيران 

  2110الرباط، حزيران .   جامعة الدول العربية: لعربيةتحليل بيانات الصحة اإلنجابية في الدول ا. 

  0777القاهرة، أيلول .  الجامعة األمريكية: الصحة اإلنجابية في الوطن العربي. 

 ra@gmail.comadnansama :ربد االلكترونيبال األعلى لإلبداع والتميزمجلس الرئيس  سماره عدنانالمهندس 
  rabehmorrar@yahoo.com:ربد االلكترونيبال  جامعة النجاح الوطنية االقتصادرئيس قسم  الدكتور رابح مرار

  Awad@gmail.com   :ربد االلكترونيبال  جامعة بيرزيت/ اقتصاد صحي منظمة الصحة العالمية الدكتور عوض مطرية
 جامعة القدس المفتوحة-هندسة أنظمه  الدكتور اسالم عمرو

 iamro@qou.edu: الربد االلكتروني 
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