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 -الدرجات العلمية :
م، 2007عننام  بجم وريننة مصننر العربيننةات اإلعالميننة دكتوراه في اإلعالم تخصص صحافة مننن مع نند البحننور والدراسنن  .1

 بتقدير مرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة وتبادل ا مع الجامعات العربية.

م 2002عننام بجم وريننة مصننر العربيننة  ماجسننتير فنني اإلعننالم تخصننص صننحافة مننن مع نند البحننور والدراسننات العربيننة .2
 بتقدير ممتاز.

ن قسم الدراسننات اإلعالميننة بمع نند البحننور والدراسننات العربيننة بجم وريننة مصننر العربيننة عننام دبلوم عالي في اإلعالم م .3
 م.2001

 م.1998بكالوريوس صحافة وإعالم من كلية اآلداب بالجامعة اإلسالمية بغزة, عام   .4

 م, من مدرسة الشجاعية الثانوية للبنيين.1994ش ادة الثانوية العامة الفرع العلمي عام   .5

 
 :)مجالت ومؤتمرات( :مية المحكمةالبحور العل

 ثنننا أبحننب بعنننوان: اعتمنناد للبننة الجامعننات الفلسننطينية علنني وسننا ل اإلعننالم الجدينندة فنني الحصننول علننى المعلومننات  .1
 .2008، القاهرة اإلعالم، المؤتمر الرابع، األكاديمية الدولية لل ندسة وعلوم األزمات

الفلسطينية، المجلننة السننعودية لالتصننال، العنندد الخننام   اإلخباريةية قضايا القدس في المواقع االلكترون بحب بعنوان: .2
 م.2009، 

بحننننب بعنننننوان: العوامننننل المننننؤثرة علنننني مصننننداقية الصننننحافة الفلسننننطينية وعالقت ننننا باسننننتخدام المثقفننننين ل ننننا، مننننؤتمر  .3
 .2010، القاهرة سادسال األكاديمية الدولية لل ندسة وعلوم اإلعالم

ي االحتياجنننات الخاصننة لوسننا ل االتصننال الحديثنننة، المننؤتمر العلمنني النندولي السنننادس اسننتخدامات ذو  بحننب بعنننوان: .4
 م.2010 -جامعة القاهرة اإلعالمكلية    -عشر

، 36بحب بعنوان: استخدامات الصننفوة الفلسننطينية للصننحب المطبوعننة واإللكترونيننة و اإلشننباعات المتحققننة، العنندد  .5
 م.2010المجلة المصرية لبحور اإلعالم، يناير 

بحب بعنوان: دور مجالت األلفال في تنندعيم حننت انتفنناع الطفننل الفلسننطيني ومشنناركتة، مجلننة جامعننة النجننا  للعلننوم  .6
 .2011،  25اإلنسانية، العدد 

بحننب بعنننوان: الننن م اإلعالمنني للننر ي  الراحننل ياسننر عرفننات وأثننره علننى اإلعننالم الفلسننطيني، دراسننة تاريخيننة،  مجلننة  .7
جلنننة الحقنننوو والعلنننوم اإلنسنننانية، مع نند العلنننوم القانونينننة جامعنننة زينننان عاشنننور بالجلفنننة، مالحقننوو والعلنننوم اإلنسنننانية، 

 م.2011، 8الجزا ر، العدد 
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تحليليننة مقارنننة، مجلننة جامعننة  بحب بعنوان: فن التقرير الصحفي في المواقع االلكترونية اإلخباريننة الفلسننطينية، دراسننة .8
 م.2012عشر، العدد الثاني، يونيو  األقصى )سلسلة العلوم اإلنسانية، المجلد السادس

بحب بعنوان: الصحب النسا ية ودورها في وضننع أولويننات المننرأة الفلسننطينية نحننو قضنناياها المختلفننة ، بننالتطبيت علنني  .9
 تحت النشر.،  2012محكم  مجلة الغيدا  وجم ورها مجلة ثقافات، كلية اآلداب جامعة البحرين،

  - اإلعننالمر السياسي في الصحب الفلسطينية، مجلة الباحب اإلعالمنني، كليننة فن الكاريكاتي  بحب بعنوان: سيميا ية .10
 م.2013آب، أيلول ،  21جامعة بغداد، العدد 

بحننب بعنننوان: دور ا صننحافة المننوالنا فنني تعزيننز ثقافننة التغييننر السياسنني واالجتمنناعي لنند  الشننباب الفلسننطيني،  .11
 م.2014، المجلة المصرية لبحور اإلعالم، 48العدد 

الم واالتصنننال، السننعودية العننندد دراسنننة تحليليننة ، المجلنننة العربيننة ل عنن  بعنننوان: المننندونات النسننوية الفلسننطينية بحننب.12
 .2015، مايو  13

بحننب بعنننوان: فاعليننة شننبكات التواصننل االجتمنناعي فنني تنندعيم قننيم الموالنننة، دراسننة مسننحية علننى نشننطا  التواصننل  .13
 .2016،  16لتنمية، لبنان، العدد االجتماعي من لالب الجامعات، مجلة االتصال وا

مقارنننة، العنندد الثنناني، دراسننة تحليليننة ، خننراج المواقننع اإللكترونيننة اإلخباريننة الفلسننطينيةإتصميم و بحب مشترك بعنوان .14
 م.2017مجلة الجامعة االسالمية للبحور االنسانية ،   25مم ، 2ع 

 The Professional and ethical practices in Palestinian newsبعنننوان:  مشننترك  بحننب  .15

rooms  ، المتخصصننة، ماليزيننا، المع نند العلمنني للتنندري  المتقنندم  لألبحننارمجلة الدراسات االعالمية واالجتماعيننة
 م.2017، تموز 2، ع 2والدراسات. مم

م دراسننة تحليليننة تقويميننة للجواننن  االجرا يننة والمن جيننة 2018-2000بحور الصحافة خالل العقنندين الماضننيين،  .16
 والنشر.  م2018/ اغسط  13مقبول للنشر بتاريخ    جامعة األقصى )سلسلة العلوم اإلنسانية، مجلة

 & Arab Mediaمجلةة  ، ، دراسننة مسننحيةاتجاهات المصورين الصحفيين الشباب نحو اجننرا ات السننالمة الم نيننة  .17

Society  الجاممةة  ارمري يةة  -سياسةةاا المامةة   ، مركز كمال أدهم للصحاف  التلفزيونيةة  لالريميةة  ة ليةة  اللةةللة الللليةة  لال

 م.2018، شتاء 26الملد ، ةالقاهرة

 الكت  :
 م.2008كتاب بعنوان: االنترنت والصحافة االلكترونية رؤية مستقبلية, الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة،  .1

 م.2008كتاب بعنوان: اإلعالم االلكتروني الفلسطيني، مكتبة الجزيرة، غزة ،  .2

 م.2014محاضرات في علم االتصال االجتماعي، مكتبة الجزيرة، غزة،  كتاب بعنوان: .3

كتاب )محرر( مشننترك بعنننوان: وسننا ل االتصننال والتوعيننة االجتماعيننة فنني الننولن العربنني، بيننروت، الرابطننة العربيننة لعلننوم  .4
 م2018االتصال، مؤسسة دار الن ضة للطباعة والتوزيع، 

 اإلخبارية )تحت النشر( كتاب بعنوان التحرير االلكتروني للمواقع .5

 
 دراسات منشورة  غير محكمة:  

القدس في الصحافة العربية والفلسطينية، رؤيننة مسننتقبلية، مقدمننة لليننوم الدراسنني القنندس تحننديات  اورقة عملا بعنوان: .1
 م. 25/5/2009الواقع وآمال المستقبل الذي نظمتة جامعة األقصى بتاريخ 

 7-6 -غننزة -طيني فنني مواج ننة ت وينند القنندس، مننؤتمر القنندس النندولي الثالننبدور اإلعننالم الفلسنن  ورقننة عمننل بعنننوان: .2
 .2009حزيران 

ودور اإلعننالم الفلسننطيني فنني مواج ت ننا، المدينننة المقدسننة التحديات التي تواجة و المخالر  ورقة عمل بعنوان: .3
 م.2010حزيران   6-5الدولي الرابع، مؤتمر القدس 

مقدمننة للمننؤتمر الفلسنننطيني األول ل عننالم االجتمننناعي،  ،عيم قننيم الموالننننةعننالم البننديل و تنننداإل :ورقننة عمننل بعننننوان .4
 م.2011الذي نظمتة شبكة أمين اإلعالمية، ديسمبر 
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مستقبل المطبوعات في ظل النشننر االلكتروننني .. الصننحافة نموذجننا، مقدمننة لليننوم الدراسنني بعنننوان  :ورقة عمل بعنوان .5
يننننزة، الننننذي نظمتننننة الكليننننة الجامعيننننة للعلننننوم التطبيقيننننة بغننننزة بتنننناريخ ثننننورة االتصننننال .. تقنيننننات جدينننندة لعالقننننات متم

 م.14/5/2012

، مننؤتمر النندولي الخننام  لنصننرة القنندس ا القنندس .. إسننتراتيجية إعالميننة للن ننوي بقضننايا القنندسورقننة عمننل بعنننوان:  .6
 .م31/8/2013خطر الحاضر ورؤ  المستقبل ا غزة، مركز قدس نت للدراسات واإلعالم والنشر االلكتروني،

ننكان  ورقة بعنوان: فاعلية اإلعالم الفلسطيني في مواج ة ت ويد القدس، مؤتمر  .7 الملتقى الدولنننننني حول: مشننكالت اإلسن
ننرة  م، كليننة العلننوم االجتماعيننة والعلننوم اإلنسننانية، 1955أوت  20، الجزا ننر، جامعننة في  المننننديننننة الجزا ريننة المعاصننن

 م23/4/2014-22، قسم العلوم االجتماعية
لمقنندس اإلسننالمي امننؤتمر بيننت ، التمويننل اإلسننالمي فنني فلسننطين إسننتراتيجية إعالميننة للن ننوي بصننناعة ورقننة بعنننوان: .8

 - 26 ، رام اهلل، وزارة األوقنناف والشنناون الدينينننة،التمويننل اإلسننالمي صننيغة ومسننتقبلة: النندولي الخننام  فنني موضننوع
 م.4/2014/  27

مننؤتمر  مشننكالت قطنناع ، مقدمننة لجية إعالميننة للن ننوي بالقضننايا الحياتيننة فنني قطنناع غننزةورقننة علميننة بعنننوان / اسننتراتي .9
 م.13/5/2017 لرفع الحصار، بتاريخ جامعة غزة بالتعاون مع الحملة الشعبيةالذي عقد في  تحديات وأفاو، -غزة

 
 مقاالت منشورة:  

 م2/10/2011هدف  لحقوو اإلنسان. بتاريخ مقال بعنوان ا وسا ل اإلعالم وتطوير منظومة التعليما منشور بمجلة .10

 م.2012مقال بعنوان ا اإلعالم البديل وتعزيز قيم الموالنةا منشور بمجلة مد  اإلعالم / العدد السادس نيسان  .1
 13/10/2010بتنناريخ  االتحننديات التنني تواجننة القنندس ودور اإلعننالم الفلسننطيني فنني مواج ننة ت وينندهاامقال بعنننوان  .2

 ا الولن.منشور في موقع دني

  2007بتاريخ  ين ا الصحافة االلكترونية الفلسطينيةا منشور في موقع دنيا الرأي اإلخبار امقال بعنو  .3

 
 : االشراف والمناقشة للرسا ل  العلمية:لمشاركات العلميةا

بالصننحافة تحكيم العديد من االستمارات البحثية العلمية لطلبة الماجستير والدكتوراه في اإلعالم. وخصوصننا مننا يتعلننت  .1
 االلكترونية وتكنولوجيا االتصال واالنترنت.

: عبنند الننرؤؤف بننن سننعيد بعنننوان: دور الدبلوماسننية الشننعبية فنني دعننم القننرارات مشننرف علننى رسننالة ماجسننتير للطالنن  .2
 م. 2019كلية اآلداب جامعة األقصى   االوربية الخاصة بالقضية الفلسطينية، 

عبده بعنوان: تأثير الدبلوماسية الرقمية على قضية االسننري الفلسننطينيين،   مشرف على رسالة ماجستير للطال : اسالم  .3
 م. 2019كلية اآلداب جامعة األقصى 

مشرف على رسالة ماجسننتير للطالنن : سنن يل المقينند بعنننوان: اسننتخدام الننر ي  ترامنن  لمواقننع تننويتر وتننأثيره فنني صنننع  .4
 م. 2019وذجا(،  كلية اآلداب جامعة األقصى وتطبيت السياسة االمريكية في المنطقة العربية )سوريا أنم

مشرف مشترك على بحب ممول للباحب/ د. حسن دوحان بعنوان: التنظيم الذاتي في وسا ل االعالم الفلسطينية  .5
 م.2018وصحافة الموالن، من انتاج مركز لوير االعالم بجامعة بيرزيت، 

األزمات الفنية وعالقتة بتطوير أدا  القنوات  مشرف على رسالة ماجستير للطال / ش اب حمش، بعنوان: إدارة .6
 م2018الفضا ية واألرضية الفلسطينية، ماجستير لور اإلعداد، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا. 

بعنوان: دور وسا ل اإلعالم الجديد في توحيد الخطاب محمد غبن،  /على رسالة ماجستير للطال مشترك مشرف  .7
 م2018ي السياسي في إلار ج ود المصالحة ، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا. الولني  الفلسطين

مشرف على رسالة ماجستير للطال / زهير االفرنجي بعنوان: إدارة شبكة األقصى اإلعالمية للحرب النفسية على  .8
 م.2015العليا.  م، برنامم الدراسات العليا ، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات2014غزة عام 

مشرف على رسالة ماجستير للطال / إياد األلرش، بعنوان: معالجة المواقع االخبارية االلكترونية العربية لواقع  .9
 .م2012األقباط في مصر، برنامم ماجستير دراسات الشرو األوسط ، جامعة األزهر 
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الفلسطينية على الوضع الفلسطيني )حرب غزة مناقشة رسالة ماجستير للطال / شوقي الفرا بعنوان: تأثير الفضا يات .10
 .2010نموذجاً( األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك 

مناقشة رسالة ماجستير للطال / محمد داوود بعنوان: حرية الصحافة والصراع السياسي الفلسطيني وأثره على حرية .11
 م2011ات الشرو االوسط، جامعة األزهر م برنامم دراس2008-2006الصحافة في الضفة الغربية وقطاع غزة : 

بعنوان: استخدامات تكنولوجيا االتصال في تطوير شكل  ،محمد اسماعيل ياسين /مناقشة رسالة ماجستير للطال .12
 م.2015ومضمون الصحب الفلسطينية، كلية اآلداب ، الجامعة االسالمية، 

قيت الصحفي في الصحافة الفلسطينية في معالجة مناقشة رسالة ماجستير للطال / نور الدلو، بعنوان: دور التح .13
 م.2015قضايا الفساد، كلية اآلداب ، الجامعة االسالمية، 

مناقشة رسالة ماجستير للطالبة/ نور السويركي، بعنوان: القصة الخبرية  وتطبيقات ا في الصحافة الفلسطينية ، كلية  .14
 م.2015اآلداب ، الجامعة االسالمية، 

بعنوان: معالجة الصحب العربية  ألحزاب االسر  الفلسطينيين في ، دعا  مصلح /جستير للطالبةمناقشة رسالة ما .15
 م.2016م، كلية اآلداب ، الجامعة االسالمية، 2014سجون االحتالل االسرا يلي عام 

بعنوان: استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل  ،هشام زقوت /مناقشة رسالة ماجستير للطال  .16
 م.2016االجتماعي من خالل ال واتب الذكية، كلية اآلداب ، الجامعة االسالمية، 

بعنوان: واقع إدارة العمليات في المؤسسات االعالمية أثنا   ،مناقشة رسالة ماجستير للطال / أحمد أبو جاموس .17
 م.2017ة للدراسات العليا. ، برنامم الدراسات العليا ، أكاديمية اإلدارة والسياس2014تغطية العدوان االسرا يلي 

بعنوان: الدبلوماسية الشعبية الفلسطينية كما تعكس ا رسا ل ، مناقشة رسالة ماجستير للطال / عبد الرؤوف بن سعيد .18
م، برنامم الدراسات العليا، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا. 2016-2012االعالم المحلية والدولية 

 م.2017

ماجستير للطالبة/ انتصار محمد ابو ج ل، بعنوان: استخدامات الصحفيين الفلسطينيين لألسالي    مناقشة رسالة .19
 م.2017الحديثة في تحرير األخبار في المواقع االلكترونية، كلية اآلداب ، الجامعة االسالمية، 

للمواقع االلكترونية االخبارية مناقشة رسالة ماجستير للطالبة/ أشواو رحمي، بعنوان: استخدامات المرأة الفلسطينية  .20
 م.2017واإلشباعات المتحققة من ا، كلية اآلداب ، الجامعة االسالمية، 

مناقشة رسالة ماجستير للطالبة/ هنا  توفيت، بعنوان: عالقة عناصر التصميم االساسي  بانقرا ية الصحب الفلسطينية  .21
 م.2017اليومية، كلية اآلداب ، الجامعة االسالمية، 

بعنوان: واقع مجلة السعادة الفلسطينية دراسة على المضمون  ،م ا الطواشي /قشة رسالة ماجستير للطالبةمنا .22
 م.2017والشكل، كلية اآلداب ، الجامعة االسالمية، 

مناقشة رسالة ماجستير للطالبة/ لينا ابو ضاحي، بعنون: اتجاهات للبة الجامعات في محافظات غزة نحو إلار  .23
واقع اإلخبارية الفلسطينية وعالقت ا  بخصا ص م االجتماعية، كلية اآلداب ، الجامعة االسالمية،  الجريمة في الم

 م.2018

دكتوراة في االعالم للطال  محمد البيومي بعنوان: معالجة قضايا ذوي االعاقة في القنوات التلفزيوينة  مناقشة رسالة.24
 لدول العربية، القاهرة.الفلسطينية/ مع د البحور والدراسات العربية، جامعة ا

مناقشة سيمنار ماجستير الطال : أيمن ابو ليلة، بعنوان: اعتماد الشباب في محافظات غزة على المواقع  .25
 م.27/7/2015االلكترونية الفلسطينية في التوعية األمنية، كلية اآلداب ، الجامعة االسالمية بتاريخ،  

، بعنوان: دور الصحب الفلسطينية اليومية في تغطية أزمة الك ربا  في مناقشة سيمنار ماجستير الطالبة: م ا ساو اهلل .26
 م.31/10/2015محافظات غزة، كلية اآلداب ، الجامعة االسالمية بتاريخ،  

مناقشة سيمنار ماجستير الطال : سا د رضوان، بعنوان: اعتماد الشباب الفلسطيني على المحمول كمصدر لألخبار  .27
 م.28/11/2015داب ، الجامعة االسالمية بتاريخ،   وقت األزمات، كلية اآل

مناقشة سيمنار ماجستير الطالبة: فالمة الزهرا  دويك، بعنوان: واقع الصحافة المطبوعة في فلسطين في ظل تطور  .28
 م.2/2/2016التكنولوجيا االتصال، كلية اآلداب ، الجامعة االسالمية بتاريخ،   
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د األسطل، بعنوان: دور المواقع الفلسطينية االلكترونية في معالجة قضايا مناقشة سيمنار ماجستير الطال : محم .29
 م.24/2/2016ال جرة  غير الشرعية، كلية اآلداب ، الجامعة االسالمية بتاريخ،  

مناقشة سيمنار ماجستير الطال : انتصار أبو ج ل، بعنوان: استخدامات الصحفيين الفلسطينيين في محافظات غزة  .30
 م.11/3/2016االخبار في المواقع االلكترونية، كلية اآلداب ، الجامعة االسالمية بتاريخ،  ألسالي  تحري

مناقشة سيمنار ماجستير الطال : رانية ابو سعدة، بعنوان: واقع فن الحديب الصحب الفلسطينية اليومية، كلية   .31
 م.31/5/2016اآلداب ، الجامعة االسالمية بتاريخ،  

ر الطال : م ا الطواشي، بعنوان: واقع مجلة السعادة دراسة على الشكل والمضمون، كلية مناقشة سيمنار ماجستي .32
 م.4/9/2016اآلداب ، الجامعة االسالمية بتاريخ،  

مناقشة سيمنار ماجستير الطال : أن  اليازوري بعنوان: ، واقع فن المقال الصحفي في  المواقع االخبارية   .33
 م.13/12/2016راسة تحليلية وميدانية مقارنة، كلية اآلداب ، الجامعة االسالمية بتاريخ، الفلسطينية، د

مناقشة سيمنار ماجستير الطال : أمل عليان، اتجاهات الشباب الجامعي الفلسطيني نحو متابعة القضايا المحلية  .34
 م.24/12/2016االسالمية بتاريخ،   في المواقع االلكترونية وعالقت ا بوعي م االجتماعي، كلية اآلداب ، الجامعة

مناقشة سيمنار ماجستير الطال : نعمان اشتيوي، إخراج الصفحة األولى في الصحب الفلسطينية واللبنانية اليومية،    .35
 م.8/4/2017كلية اآلداب ، الجامعة االسالمية بتاريخ، 

خبارية الفلسطينية لقضايا الشباب، كلية مناقشة سيمنار ماجستير الطال : ابراهيم المزيني ، معالجة المواقع اال .36
 م.4/3/2017اآلداب ، الجامعة االسالمية بتاريخ،  

م، في 2014مناقشة سيمنار ماجستير الطال : أحمد محارب، القصة الصحفية حول العدوان االسرا يلي على غزة  .37
 م.27/5/2017الصحب الفلسطينية الحزبية، كلية اآلداب ، الجامعة االسالمية بتاريخ، 

مناقشة سيمنار ماجستير الطال : أزهار الزهار، بعنوان: اتجاهات مقاالت الرأي في الصحب األمريكية االلكترونية  .38
 م.31/7/2017نحو قضية االستيطان، كلية اآلداب ، الجامعة االسالمية بتاريخ، 

 
 -:والفخرية الرسميةوالعضويات االشتراكات 

م سننننكيكدة بننننالجزا ر، مجلننننة قضننننايا 1955أوت  20المحكمننننة  لجامعننننة  عضننننو هياننننة تحريننننر فنننني المجلننننة العلميننننة .1
 م1/9/2014اجتماعية،  التابعة لمخبر البحور والدراسات االجتماعية منذ 

للرابطنننننة العربيننننة لعلنننننوم االتصنننننال، مجلننننة االتصنننننال والتنمينننننة، مننننننذ عضننننو محكنننننم فننننني المجلننننة العلمينننننة المحكمنننننة   .2
 م، وحتي تاريخة.25/1/2015

م، وحتنني 26/7/2015، سلسننلة العلننوم االنسننانية منننذ المجلننة العلميننة المحكمننة  لجامعننة االزهننر، عضو محكم في  .3
 تاريخة.

م وحتنني 1/9/2015عضو هياة تحرير في المجلننة العلميننة المحكمننة لجامعننة االقصننى، سلسننلة العلننوم االنسننانية منننذ  .4
 .م2017/ 3/10

م، 30/11/2015سلسننلة العلننوم االنسننانية منننذ ، ةللجامعننة االسننالميعضننو محكننم فنني المجلننة العلميننة المحكمننة   .5
 وحتي تاريخة.

م، وحتنني 1/12/2016سلسننلة العلننوم االنسننانية منننذ  لجامعننة فلسننطين،عضو محكم في المجلة العلميننة المحكمننة   .6
 تاريخة.

 م2018-2017عضو للجنة البحور سلسلة العلوم االنسانية، مجلة جامعة االقصى لدورة   .7

 م وحتي تاريخة.2019/ 1/1لعلوم االتصال منذ  3لجامعة الجزا ر  لعلمية المحكمةعضو محكم في المجلة ا .8

ر نني  اللجننننة التحضننيرية للينننوم الدراسنني الثقافنننة الننواردة عبنننر الفضننا يات العربينننة بننين االيجابينننات والسننلبيات بتننناريخ  .9
 م.19/5/2017

 م1/1/2012حتى و   1/1/2010مستشار إعالمي لمؤسسة زين ل نتاج التلفزيوني والفني من .10

 م.1/1/2010وحتى   1/1/2008مستشار إعالمي لمؤسسة المستقبل لرعاية ضحايا العنب في الفترة من   .11
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 م22/10/2007 بتاريخ  ممثل كلية اإلعالم في مجل  الجامعة .12

وحتنني  1/9/2015م، ومننن 2009-2007بغننزة  ىر ي  تحرير جريدة الرواد الجامعيننة الصننادرة عننن جامعننة األقصنن  .13
 م.1/12/2016

 وحتي تاريخة.  1/4/2017الرواد من  ر ي  مجل  ادارة جريدة  .14

 م.2013/2014عضو لجنة امتحانات الفترة األولى ) حرازين( للفصل الدراسي األول من العام الجامعي .15

 م.2014/2015لالبات( فصل دراسي الثاني   –عضو لجنة امتحانات  الفترة الثالثة ) فرع الجليل .16

 م.2016-2015ات النصفية  فترة ثانية ) فرع الحرازين( للفصل الدراسي األول  للعام ر ي  لجنة االمتحان.17

لالبات( للفصل الدراسي الثنناني  مننن العننام الجننامعي  –ر ي  لجنة االمتحانات النصفية  للفترة األولى ) فرع الجليل  .18
 م.2015/2016

فصننننل الدراسننننني األول منننننن العنننننام الجنننننامعي لالبنننننات( لل -ر نننني  لجننننننة االمتحاننننننات الفتنننننرة األولننننى ) فنننننرع الجلينننننل.19
 م.2015/2016

لالبننات( للفصننل الدراسنني الثنناني مننن العننام الجننامعي  -ر نني  لجنننة االمتحانننات الن ا يننة للفتننرة األولننى ) فننرع الجليننل.20
 م.2015/2016

 م.2016/2017ر ي  لجنة االمتحانات النصفية للفصل الدراسي األول من العام الجامعي .21

لالبننات( للفصننل الدراسنني االول مننن العننام الجننامعي  –حانننات النصننفية للفتننرة األولننى ) فننرع الجليننل ر نني  لجنننة االمت.22
 م.2017-2018

 م. 2017-2016لالبات( فصل دراسي أول   –ر ي  لجنة امتحانات نصفية فترة أولى للفترة األولى ) فرع الجليل .23

 ، وحتي تاريخة.م25/1/2015منست فرع فلسطين للرابطة العربية لعلوم االتصال،  .24

 ر ي  مجل  ادارة مركز شاهد لدراسات االعالم واالتصال البصري. .25

 م.12/2016/  1م وحتي 1/9/2015ر ي  قسم الصحافة، بجامعة االقصى، من   .26

 .م17/12/2019وحتي   1/4/2107عميد كلية االعالم بجامعة االقصى بغزة منذ .27

م للفصنننل الدراسننني االول 12/2013/ 23ة االعنننالم بتننناريخ ر نني  لجننننة تقينننيم اسنننالة االمتحاننننات الن ا ينننة فنني كليننن .28
 م.2013/2014

 31ر نني  جلسننة فنني المننؤتمر النندولي االعننالم الفلسننطيني وتحننديات  المواج ننة الننذي عقدتننة وزارة االعننالم ، بتنناريخ .29
 .2013ديسمبر 

 م.17/11/2014عضو لجنة تقييم االعالم الفلسطيني خالل العدوان الذي عقدتة وزارة االعالم بتاريخ .30

 م.31/8/2015عضو لجنة  مقابالت أكاديمية بتاريخ  .31

 م.31/12/2015تكريمي في حفل اليوم الوفا   والعمل الفلسطيني .32

 م.5/1/2016عضو لجنة مقابالت الختيار  فني معمل الصحافة  .33

 م.6/1/2016ر ي  لجنة مقابالت الختيار فني معلم الصحافة .34

وري  الصنننننحافة والعالقننننات العامننننة بالجامعنننننة االسننننالمية المنعقنننندة بتننننناريخ عضننننو لجنننننة  تقيننننيم خطنننننط برنننننامم بكننننال.35
 م.10/4/2016

عضننو  ورشننة عمننل لمناقشننة مسننودة مشننروع قننانون نقابننة الصننحفيين إقامتننة ال ياننة المسننتقلة لحقننوو االنسننان بتنناريخ .36
 م.18/10/2016

تصنناال فنني التوعيننة االجتماعيننة، المنننظم منننة ر ي  اللجنة التحضيرية للمننؤتمر النندولي الثنناني ا دور وسننا ل االعننالم واال.37
 م.19/4/2017قبل الرابطة العربية لعلوم االتصال وكلية علوم االتصال واللغات بجامعة غزة. يوم 

 م.3/5/2017مدير جلسة  ا حلقة نقاشا  حول اليوم العالمي لحرية الصحافة التي نظمت ا بيت الصحافة بتاريخ .38

الموسوم ا مستقبل إقامة الدولة الفلسطينية بعد القرار االمريكي فنني القنندس المنعقنند فنني ر ي  لجنة في اليوم الدراسي .39
 م.7/4/2018
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 -والتدري : العلمية والندوات 
المشنناركة بكلمننة بعنننوان ا اإلعننالم االجتمنناعي  ا المنندونات ا و تعزيننز حريننة الصننحافة فنني ننندوة اإلعننالم البننديل وحريننة  .1

 2/5/2010جامعة األقصى  –عالم الصحافة التي نظمت ا كلية اإل

 ةالمشنناركة بكلمننة بعنننوان ا الصننحافة  بننين الحريننة والمسنناوليةا فنني ننندوة الحريننات اإلعالميننة فنني األراضنني الفلسننطيني  .2
 جامعة األقصى –نظمت ا كلية اإلعالم 

 م2011المشاركة في ورشة آليات التعاون مع وسا ل اإلعالم التي نظمت ا جامعة غزة.  .3

بكلمة بعنوان ا دور الجامعننات فنني تعزيننز قننيم الديمقراليننة ا فنني ورشننة عمننل لمركننز هنندف لحقننوو اإلنسننان المشاركة   .4
غنننزة بتننناريخ  –فنننندو جرانننند بلننن   –حننول واقنننع الديمقرالينننة وحقنننوو الشنننباب فننني الجامعنننات الفلسننطينية  عقننندت 

5/1/2012 

ل اإلعننالم التفنناعلي فنني ننندوة اإلعننالم التفنناعلي المشاركة في ندوة كلية الدراسات المتوسطة بجامعة األزهر بكلمة حو   .5
 م12/4/2012وحرية التعبير التي عقدت بتاريخ 

المشنناركة فنني تنظننيم ورشننة بعنننوان آليننات التشننبيك مننع المؤسسننات اإلعالميننة ، خاصننة برابطننة خريجنني كليننة اإلعننالم   .6
 م.  3/5/2012م ، والطالبات بتاريخ 30/4/2012بجامعة األقصى  للطالب بتاريخ 

م والتنني عقنندت فنني مركننز المرصنند لحقننوو 15/2/1997تنظيم ورشة عمل حول المراكز النسننوية ضنند العنننب بتنناريخ  .7
 اإلنسان.

م والتننني عقننندت فننني مركنننز 27/2/1997منندرب فننني دورة بعننننوان دور اإلعنننالم فننني التوعينننة ضنند المخننندرات بتننناريخ  .8
 النورس الثقافي بغزة.

م فنني 10/2/2002في تنمية ثقافة العنب لدي الطفننل والتنني عقنندت فنني  مدرب في دورة بعنوان دور برامم التلفزيون .9
 جمعية المستقبل لرعاية ضحايا العنب.

م فنني جمعيننة المسننتقبل 10/12/2007منندرب فنني دورة تنميننة القنندرات والتفكيننر االسننتراتيجي ، والتنني عقنندت فنني .10
 لرعاية ضحايا العنب.

ور المرأة اإلعالمي والتي عقنندت فنني جامعننة األقصننى بالتعنناون مننع مدرب  في دورة دور اإلعالم االلكتروني في تعزيز د.11
 م.12/3/2008مؤسسة فردريك ايبرت األلمانية. بتاريخ 

-12، ومركننز شنناون المننرأة للصننحفيات الشننابات. ىاألقصنن منندرب فنني دورة الصننحافة االلكترونيننة التنني عقنندت ا جامعننة .12
 م.2008  -5

اسننننتخدام المنننندونات، اسننننتراتيجيات االتصننننال، فنننني دورة المدرسننننة منننندرب فنننني موضننننوعات الديمقراليننننة االلكترونيننننة، .13
الصيفية في القيادة والديمقرالية التي نظمت ا ال ياة الفلسطينية لالجاين باالشتراك مع عمادة التعليم المسننتمر بجامعننة 

 األزهر بغزة.

 م.24/4/2011مدرب في دورة أس  وم ارات التدوين التي عقدها مركز شاون المرأة، بتاريخ .14

سننبتمبر  20-18مدرب في دورة م ننارات الكتابننة للصننحافة االلكترونيننة، والننذي عقنندها مركننز اإلعننالم المجتمعنني فنني .15
 م.2011

المشنناركة بتنندري  صننحفيين حننول االعننالم الموضننوعي وحقننوو االنسننان عبننر مواقننع التواصننل االجتمنناعي الننذي عقدتننة .16
 م.20/8/2015ي بتاريخ شبكة األورمتوسطي والمجل  الفلسطيني للتمكين الولن

المشنناركة بورقننة عمننل حننول دور تقنيننات االعننالم الجدينند فنني تننوفير فننرع عمننل لألشننخاع  ذوي االعاقننة ، نظمت نننا .17
 م.14/4/2016النصيرات بتاريخ   –جمعية التأهيل والتدري  االجتماعي 

 م.13/4/2016ي بتاريخ المشاركة بتدري  حول أخالقيات النشر االلكتروني لصالح جمعية ومنتد  رواد الشباب.18

المشننناركة بننناليوم التنننندريبي لخريجننني االعنننالم حننننول م نننارات التواصننننل والتسنننويت االجتمننناعي عبننننر  شنننبكات التواصننننل .19
 م.2016االجتماعي الذي عقدتة مؤسسة فارس العرب وجمعة تواصل 

ذي نظمنننة مركننز رؤينننا المشنناركة بكلمننة حنننول  دور االعننالم الجديننند فنني تشننكيل أرا  الشنننباب فنني  اللقنننا  الحننواري النن .20
 م.2017للدراسات واألبحار وفريت خطوة الشبابي. 
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المشنناركة بالتنندري  فنني العديننند مننن النندورات التننني نظمت ننا مؤسسننات المجتمننع المننندني الفلسننطيني حننول الصنننحافة  .21
كنولوجيننا االتصننال االلكترونية ، والمواقع اإلخبارية، والكتابننة لالنترنننت، والتحريننر االلكتروننني فنني المواقننع اإلخباريننة، وت

عن بعد، وم ارات التواصننل والتخالنن ، وفننن االتصننال الجمنناهيري، وإدارة العالقننات العامننة فنني المؤسسننات، والكتابننة 
 الصحفية المتخصصة، والكتابة للمدونات.

رامم المشنناركة فننني العديننند منننن البنننرامم التلفزيونيننة التننني تتنننناول االنترننننت وتكنولوجينننا االتصننال من نننا المشننناركة فننني بننن .22
 الفضا ية الفلسطينية, وقناة دبي الفضا ية , وقناة بياتي الفضا ية, وراديو صوت العرب.

االلكتروننني والصنننحافة االلكترونينننة، واإلعننالم االلكترونننني، وتكنولوجينننا  مدرسننا لمسننناقات التحريننر الصنننحفي، والتحرينننر.23
ينننننة، و اإلعنننننالم الفلسنننننطيني، والصنننننحافة االتصنننننال، والتوثينننننت اإلعالمننننني ونظنننننم المعلومنننننات، الصنننننحافة العربينننننة والدول

(، 2( و )1المتخصصننة، واالتصننال االجتمنناعي، وإنتننناج المننواد المطبوعننة، والننرأي العنننام والدعايننة، وتنندري  صنننحفي )
رة المؤسسننات اإلعالميننة )الصننحفية والتلفزيونيننة(، اواإلخننراج االلكتروننني، واإلخننراج الصننحفي، ونظريننات االتصننال، وإد

وكليننة اإلعننالم بجامعننة  –، وغيرها من مواد الصحافة واالتصننال فنني كليننة اإلعننالم بجامعننة األقصننى واالتصال المجتمعي
 فلسطين وبرنامم اإلعالم في كلية الدراسات المتوسطة بجامعة األزهر وقسم اللغة العربية واإلعالم بنف  الجامعة.

ضننمن دورة أعننداد الصننحفي الرياضنني الننذي  تدري  اإلعالميين الرياضننيين علننى الكتابننة الصننحفية الرياضننية المتخصصننة.24
 م5/1/2012 -م  13/12/2011نفذت ا رابطة الصحفيين الرياضيين بتاريخ 

 
 -الخبرات العملية والدورات :

 م.31/12/1998  -م15/4/1996محرر صحفي في جريدة الصبا  التابعة للتوجية السياسي والولني منذ  .1

 2007بغزة،  ىبجامعة األقص ىلية مجتمع األقصإعداد برنامم دبلوم الصحافة االلكترونية لك .2

تحكيم برنامم البكالوريوس في تكنولوجيا االتصال للكلية التقنية، العروب، الخليننل، بتفننوي  مننن قبننل هياننة االعتمنناد   .3
 2008والجودة بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية  

 م22/9/2008عضو لجنة استالم عطا  حاسوب خاع بأج زة معمل الصحافة بالكلية  .4

 م3/12/2008عضو لجنة تقييم برنامم اللغة الفرنسية وأسالي  تدريس ا،  .5

عضننو لجنننة معادلننة المسنناقات الخاصننة بنندبلوم المتوسننط فنني الدراسننات اإلعالميننة مننن خننارج جامعننة األقصننى. بتنناريخ  .6
 م22/12/2008

 م2008/2009إعداد تقرير انجاز سنوي خاع بقسم الصحافة في الفصل الدراسي  .7

و لجننننة تقيننيم لنننالب ولالبنننات وخريجنني إعنننالم جامعنننة األقصننى فننني مشننروع إعالمينننون شنننباب مننن اجنننل حقنننوو عضنن  .8
 م.4/5/2009اإلنسان الذي نفذه منتد  شارك الشبابي بتاريخ 

 م.3/12/2009عضو لجنة إعادة صياغة وكتابة مفردات المساقات المطروحة في تخصصات الكلية، بتاريخ  .9

 م 28/10/2009 قية بالجامعة  مع مؤسسة شاشات مناقشة وتحليل أفالم وثا .10

عضننو جلسننة عمننل مركننزة لتوجيننة وإرشنناد البنناحثين فنني مركننز شنناون المننرأة  حننول آليننات العمننل البحثنني الننذي يمكنننة .11
 م.2/6/2010السير علي ا لعمل بحب خاع بصورة المرأة في اإلعالم بتاريخ 

المستمر التابع لنا   الر ي  لشنناون التنميننة وخدمننة المجتمننع   عضو لجنة معادلة خطط برنامم اإلعالم بعمادة التعليم.12
 م21/1/2010

 م20/1/2011عضو لجنة تقييم ذاتي لبرنامم الصحافة في كلية اإلعالم بتاريخ .13

 م.18/4/2011عضو لجنة مقابالت المتقدمين لوظيفة عالقات عامة بجامعة غزة بتاريخ، .14

ن ا السنننياحة فنني قطنناع غننزة، المعوقننات والحلننولا الننذي نظمتننة كلينننة عضننو لجنننة إعالميننة فنني اليننوم الدراسنني المعنننو  .15
 م2011. اآلداب بالجامعة

 ر ي  لجنة دراسة الخطط الدراسية لكلية اإلعننالم )الصننحافة( وتج يننز متطلبننات تننرخيص البرنننامم مننن لجنننة الجننودة. .16
 م2012

17. 
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 الدورات اإلضافية:

( سننناعة معتمنندة منننن مركننز المرصننند لحقنننوو 128اقنننع )دورة فنني حقنننوو اإلنسننان وإدارة األزمنننات الدوليننة بو  .1
 اإلنسان بالتعاون مع كلية التربية الحكومية سابقا ) جامعة األقصى(.

 م.18/1/1997-م2/11/1996دورة في اللغة العبرية المتخصصة للصحفيين بتاريخ  .2

 م.16/5/1997-16/3/1997دورة في مبادئ اإلسعافات األولية بتاريخ .3

 Pageوبرنامم  Aldus freehandصحفي وتصميم اإلعالنات باستخدام برنامم دورة في اإلخراج ال .4

maker   م.8/11/1997-م 18/10/1997بتاريخ 

-1/11/2008دورة فنننني إعننننداد تقننننارير التقيننننيم الننننذاتي للبننننرامم األكاديميننننة بجامعننننة األقصننننى ، بتنننناريخ  .5
 م.22/11/2008

 م6/12/2008-م29/11/2008إدارة مشاريع وكتابة مقترحات وجل  تمويل، بتاريخ  .6

 م31/8/2009حضور ورشة عمل حول تفعيل منتد  الجودة االلكتروني في جامعة األقصى.   .7

 م. 11/3/2010  ىوحت  24/1/2010دورة م ارات اللغة االنجليزية التي عقدت بالجامعة من  .8

ع عمننادة حضور ورشننة عمننل بعنننوان المنندونات واسننتخدام ا فنني التعلننيم الننذي نظمت ننا شننبكة أمننين بالتعنناون منن  .9
 م.21/4/2010-17/4التخطيط والتطوير بالجامعة بتاريخ 

حضننور ورشنننة عمنننل بعنننوان: نظنننام ادارة النننتعلم والفصننول االفتراضنننية النننذي نظمت ننا دا نننرة ضنننمان الجنننودة  .10
 م.13/8/2010م، وحتي  2010-7-26بالجامعة بتاريخ 

 
 -ية:لالم ارات العم

 لصحفية.مدرب تنمية القدرات اإلنسانية والتكنولوجية وا .1

إجننننادة اسننننتخدام بننننرامم أبننننل منننناكنتوش الخاصننننة بالتصننننميم الصننننحفي واإلخننننراج الصننننحفي ومعالجننننة الصننننور, وإنتنننناج  .2
 8المطبوعات إجادة تامة، حيب قمت بتدري  لالب كلية اإلعالم بجامعة األقصننى واألزهننر علنني تلننك البننرامم ليلننة 

 سنوات.

 -لنوافذ والطباعة مثل :إجادة استخدام برامم الكمبيوتر الشخصي المتعلقة با .3
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