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 العلمية: الشهادات

 م2090 – غزة اإلسالمٌة الجامعة – صحافة ماجستٌر

 م2009  – غزة اإلسالمٌة الجامعة- وإعالم صحافة بكالورٌوس

  

 العضويات:

 الفلسطٌنٌٌن. الصحفٌٌن نقابة عضو

 الفلسطٌنٌٌن. اإلعالمٌٌن منتدى عضو

 الفلسطٌنً. الصحفً كتلة عضو

  

 العملية: الخبرات

 محاضر فً قسم الصحافة والعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة من 2096 م الى االن. 

  مدرس مساق التدرٌب العملً وفنً مختبر الصحافة بالجامعة اإلسالمٌة بغزة من 2000 لغاٌة
 .2090م

  االشراف ومناقشة عشرات األبحاث العلمٌة لطلبة البكالورٌوس فً الصحافة واالعالم بالجامعة
 .اإلسالمٌة من 2000 الى االن

 المدٌر التنفٌذي لصحٌفة صوت الجامعة من 2009 الى االن. 
  سكرتٌر تحرٌر مجلة العالقات العامة الصادرة عن قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة من

 .2009 إلى اآلن

  مدٌر تحرٌر صحٌفة "سواعد إعالمٌة" اإللكترونٌة الصادرة عن قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة
 .اإلسالمٌة من 2096 إلى اآلن

 سكرتٌر تحرٌر صحٌفة فلسطٌن الٌومٌة-غزة من 2006 الى 2090 م . 

 مسؤول القسم الفنً فً صحٌفة فلسطٌن من 2090 الى االن . 

 مدٌر تحرٌر جرٌدة الصحوة الطالبٌة من 2002 الى 2000م . 

 محرر فً مكتب الجٌل للصحافة واالعالم من 2000 الى 2002م. 

 مدٌر مكتب الشاهد للصحافة واإلعالم من 2002 الى 2000م. 

 مراسل لعدد من المجالت والصحف والمواقع االلكترونٌة اإلخبارٌة. 

 التطوع فً مؤسسة الضمٌر لحقوق االنسان من 2000 الى 2009م. 
 التدرٌب فً مجلة "االتحاد"  من فبراٌر9111 الى دٌسمبر2000م. 

  

 العمل: وأوراق العلمية األبحاث

 االطر الخبرٌة لثورة 20 ٌناٌر فً الصحافة الفلسطٌنٌة – رسالة ماجستٌر- 2090م 
 عالقة التطور التكنولوجً بالتحرٌر الصحفً فً الصحافة الفلسطٌنٌة 



 أنواع بحوث اإلعالم وتصنٌفاتها 
 اتجاهات طلبة اإلعالم نحو إخراج الصفحة األولى لصحٌفة “صوت الجامعة” 

 اإلعالم الجدٌد وتشكٌل الرأي العام 
 التشرٌع اإلعالمً فً الجزائر 
 القائم باالتصال فً المؤسسات الصحفٌة 
 دور التكنولوجٌا فً تقوٌم العالقات اإلنسانٌة فً اإلسالم 

 تصمٌم وإخراج المواقع اإللكترونٌة 
 واقع اإلعالم البٌئً فً فلسطٌن وآلٌات تعزٌزه 

  

 بتدريسها: قمت جامعية مساقات

 ًالتدرٌب العمل 
 ًالتحرٌر الصحف 
 ًاإلخراج الصحف 
 فن اإلذاعة والتلفزٌون 

  

 التالية: التدريبية الدورات في مدرب

 اإلخراج الصحفً باستخدام برنامج Adobe InDesign / مركز رٌادة للتدرٌب والتطوٌر/ 2096م. 

 فن الخبر الصحفً / مركز التعلٌم المستمر بالجامعة االسالمٌة / 2096م. 
 أساسٌات ومهارات اإلخراج الصحفً / مركز داتا للتدرٌب والتطوٌر / 2092م. 
 اإلخراج الصحفً باستخدام برنامج Adobe InDesign / الجامعة االسالمٌة / 2092م. 
 اإلخراج الصحفً / مركز فلسطٌن للتدرٌب والتطوٌر اإلعالمً / 2092م. 
 فن اعداد التقرٌر الصحفً / مركز ابداع للتدرٌب والتطوٌر / 2092م. 
 مهارات إعالمٌة / مؤسسة ابداع لألبحاث والدراسات / 2092م. 

 اإلخراج الصحفً باستخدام برنامج Adobe InDesign / المجلس التشرٌعً / 2090م. 
 فن الخبر الصحفً / مركز فلسطٌن للتدرٌب والتطوٌر اإلعالمً / 2001م. 
 الصورة الصحفٌة / مركز فلسطٌن للتدرٌب والتطوٌر اإلعالمً / 2001م. 
 فن الكتابة الصحفٌة / مركز المستقبل للدراسات واألبحاث / 2000م. 

  

 عليها: حصلت تدريبية دورات

 استراتٌجٌة اعداد معلم / االكادٌمٌة العلمٌة للتطوٌر والتنمٌة / 2092م. 
 موضوعات إعالمٌة باللغة اإلنجلٌزٌة / مركز الدراسات السٌاسٌة والتنموٌة / 2092م. 

 تدرٌب المدربٌن TOT / مركز األونروا SMET للتدرٌب والتطوٌر / 2099م. 
 مفاهٌم الجودة فً مؤسسات التعلٌم العالً / الجامعة اإلسالمٌة غزة / 2001م. 

 التفكٌر اإلبداعً فً اتخاذ القرارات / مركز األونروا SMET للتدرٌب والتطوٌر / 2001م. 
 مهارات االتصال الفعال / الجامعة اإلسالمٌة غزة / 2009م. 

 التصوٌر التلفزٌونً / مركز الجزٌرة للتدرٌب والتطوٌر / 2009م. 
 توعٌة الصحفٌٌن بالعملٌة االنتخابٌة / كتلة الصحفً الفلسطٌنً / 2000م. 
 إدارة المؤسسات / مركز الصحوة الثقافً / 2002م. 
 البرامج التطبٌقٌة للكمبٌوتر / مركز المعارف الثقافً / 2002م. 
 "التدرٌب القانونً للصحفٌٌن الفلسطٌنٌٌن"  / نقابة الصحفٌٌن الفلسطٌنٌٌن / 2002م. 
 تصمٌم صفحات االنترنت / المركز الفلسطٌنً للموارد اإلعالمٌة / 2002م. 
 شبكة المعلومات االنترنت للصحفٌٌن / نقابة الصحفٌٌن الفلسطٌنٌٌن / 2009م. 

 حقوق االنسان بٌن النظرٌة والتطبٌق / مؤسسة الضمٌر لحقوق االنسان / 2000م. 

  / تدرٌب الصحفٌٌن فً مٌدان الدٌمقراطٌة وحقوق االنسان/ المركز الفلسطٌنً لحقوق االنسان
 .2000م

 استخدام االنترنت / الجامعة اإلسالمٌة غزة / 9111م. 
 "دورة تنمٌة المهارات االدارٌة والقٌادٌة" / الجامعة اإلسالمٌة غزة / 9111م. 
 "الدورة اإلعالمٌة التثقٌفٌة المكثفة"  / مركز الشهٌد ماجد أبو شرار/ 9119م. 

  



 مجتمعية: مشاركات

 تحكٌم مسابقة أمواج الرٌاضٌة لإلعالم الرٌاضً / مؤسسة أمواج اإلعالمٌة / 2096م. 
 المشاركة بورشة تقٌٌم صحٌفة الرسالة محور "شكل وهوٌة الصحٌفة" / 2096م. 
 المشاركة بورشة تقٌٌم صحٌفة االستقالل محور "شكل وهوٌة الصحٌفة" / 2096م. 
 تحكٌم مسابقة المرحوم شاهر خماش لإلعالم الرٌاضً / مؤسسة أمواج اإلعالمٌة / 2090م. 
  تحكٌم المسابقة الثقافٌة األدبٌة "دور المرأة الفلسطٌنٌة فً انتفاضة القدس" / مركز غزة للتنمٌة البشرٌة

 ./ 2090م
  المشاركة فً اصدار ملحق نتائج الثانوٌة العام الصادر عن صحٌفة فلسطٌن من العام 2001 الى

 .2090م

  المشاركة فً رئاسة جلسة فً الٌوم الدراسً "العالقات العامة فً ظل التكنولوجٌا الحدٌثة" / قسم
 .الصحافة واالعالم بالجامعة اإلسالمٌة / 2090م

 المشاركة فً فعالٌات األسبوع الصحفً الثانً / قسم الصحافة واالعالم بالجامعة اإلسالمٌة / 2092م. 
  المشاركة فً لجنة مؤتمر "الجودة فً التعلٌم العام الفلسطٌنً" الذي عقدته كلٌة التربٌة بالجامعة

 .اإلسالمٌة وعمادة البحث العلمً / 2009م
 عضو اللجنة اإلعالمٌة لقائمة التغٌٌر واإلصالح فً االنتخابات التشرٌعٌة  / 2006م. 

 رئٌس لجنة تحرٌر مجلة "وعدنا فأنجزنا" الصادرة عن نقابة المهندسٌن الفلسطٌنٌٌن عام 2000م. 

 عضو لجنة تأسٌسٌة ومجلس إدارة وكالة "فلسطٌن اآلن" اإللكترونٌة 2000/2002م. 

  المشاركة فً مؤتمر "القضٌة الفلسطٌنٌة ما بٌن الثورة والدولة" / مؤسسة سعٌد المسحال للثقافة
 .والعلوم / 2009م

 نائب رئٌس لجنة العالقات العامة بمجلس طالب الجامعة اإلسالمٌة / 2009م. 
 


