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c.v 
 عبير محمد جميل الفليتاالسم: 
  :م.1990نوفمبر  17تاريخ الميالد 
  :البلد  –دير البلح العنوان 
  :2531191التلفون 
  :0598151595الجوال 
  :802790493رقم الهوية 
  :البريد اإللكتروني@hotmail.com1990kenda 

 :العلمية مؤهالتال
 التخصص المركز  \الكلية  المعهد \الجامعة  التقدير سنة الحصول عليها المــــؤهـــــل

 صحافة  اآلداب الجامعة اإلسالمية في غزة %81.6 2015 ماجستير

 صحافة اإلعالم جامعة األقصى في غزة %80.6 2012 بكالوريوس
 أدبي - سكينة بنت الحسين في دير البلح %73.3 2008 ثانوية عامة

 الخبرات العملية:
  م.2018غزة  -في شركة مضامين لإلعالممسؤولة قسم التدريب 
  م.2018غزة  -للمخيم الصيفي في شركة مضامين لإلعالممنسقة إعالمية 
  م.2017غزة  – العلمية للتنمية البشريةمع األكاديمية مدربة 
  م.2017غزة  -مع فريق عالم التميز للتدريب االحترافيمدربة 
  م.2017خان يونس  –جامعة فلسطين  فيمحاضرة 
 م2016 غزة-في جامعة القدس المفتوحة  محاضرة. 
  م. 2016غزة -للصحيفة الرياضية أون الين مراسلة 
  :م.2015غزة، مارس  –الرابطة العربية لعلوم االتصال، فرع فلسطين باحثة في 
 م.2014: وكالة الساعة األولي لألنباء، مارس محررة صحفية 
 م.2012صحيفة االستقالل في الصفحة الرياضية بغزة، مايو : محررة صحفية 
  :م.2012حتي  2011وكالة فضل شناعة لإلعالم والتدريب، غزة: متدربة 
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 حقرروق سنسررران، مهررراران  -: مشرررروع دعررم ومناصررررة الشررابان للررردفاع عررن حقررروقهنصحححفية
كيف تصمم حمالن توعية سعالمية(، كران  – اإللكترونيةسعداد وتطوير المواقع  –األفالم 

 م.2011حتي أغسطس  -م2011من مارس 
 م.2011: جذور "الشبكة الفلسطينية"، مايو محررة صحفية 
 م.2011: لموقع وكالة فضل نيوز، يونيو محررة صحفية 
 م.2010: لموقع أسوار برس، يوليو محررة صحفية 
  :م. 2010وكالة قدس نن لألنباء لمدة ثالث شهور، غزة: يوليو متدربة 
 :م.2010 ،سذاعة فرسان اإلرادة، دير البلح متدربة  
 م.2009: صفد برس، محررة صحفية 

 األبحاث العلمية:
 "ضية في الصرحف اليوميرة الفلسرطينية" دراسرة تحليليرة ميدانيرة، رسرالة واقع الصفحان الريا

 م.2015اإلسالمية بغزة لعام ماجستير من الجامعة 
 "بحررث "دور اإلعررالم الرياضرري فرري نشررر الرروعي والثقافررة الرياضررية لررد  الشررباب الجررامعي ،

 م.2012بغزة لعام  ىمن جامعة األقص بكالوريوس
 أوراق العمل:

  القدس في قلب الصراع العربي اإلسرائيلي بعنوان:  محكمفي المؤتمر العلمي الالمشاركة
أدوات اإلعالم تفعيل  :، البحث المحكم والمقبول بعنواننحو المستقبلرؤية استراتيجية 

عة القدس المفتوحة، ، مع جاملمواجهة التحديات في مدينة القدسجديد في قطاع غزة ال
 م. 16/10/2018ذلك يوم 

   :دور وسائل اإلعالم في التوعية االجتماعيةالمشاركة في المؤتمر الدولي بعنوان ،
تأثير شبكات التواصل االجتماعي على الثقافة البحث المحكم والمقبول بعنوان: 

، مع الرابطة العربية لعلوم االتصال بفلسطين بالتعاون مع االجتماعية للشباب الفلسطيني
 م.19/4/2017جامعة غزة وذلك يوم 

 ة المحاميين ، مجلة الشفافية، نقابالجريمة في الصحافةأخبار : نشر مقالة بحثية بعنوان
 م. 20/4/2017الفلسطينية، ذلك يوم 
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 الثقافة الواردة عبر الفضائيات العربية بين السلبيات يوم الدراسي بعنوان: ال المشاركة في
الثقافة التي تعكسها الفضائيات بعنوان:  المحكمة والمقبولة ورقة العمل واإليجابيات،

، مع الرابطة العربية لعلوم االتصال بفلسطين بالتعاون العربية على الشباب الفلسطيني
   .م19/5/2015األقصى بغزة وذلك يوم جامعة كلية اإلعالم في مع 
 

 :وورشات العمل الدورات التدريبية
 مررع شررركة مضررامين اإلعررالم  المشححاركة فححي الت طيححة اإلعالميححة الحتفححال ضحححكة بريئححة– 

 م. 2018-غزة 
  غرزة  – عرن االتصرال والتواصرلورشة عمل مع مدرسة وادي غزة االبتدائية المشحتركة– 

 م.2018فبراير  20
  ابريررررل  28 –غررررزة  –شرررركة مضررررامين لإلعررررالم المشححححاركة فححححي ت طيححححة إعالميححححة مححححع– 

 م.2018
 عرررن االعرررالم  نالمشحححاركة فحححي ورشحححة عمحححل محححع اللجنحححة الشحححعبية الالجئحححين الفلسحححطينيي

 .م2018يناير  28 -خان يونس  –الرياضي 
  كرال مرن: يروم  خحان يحونس –المشاركة في ت طية إعالمية محع جامعحة القحدس المفتوححة

، اسررتقبال طلبررة الثانويررة العامررة لتقررديم امتحرران 2018ابريررل  21التررراث الفلسررطيني بترراريخ 
، اليرروم الدراسرري بعنرروان علررم اقتصرراديان 2018ابريررل  23الحاسرروب فرري الجامعررة بترراريخ 

 م. 2018ابريل  29التعليم المعاصر بين الجذور واألصول 
  دبلومة محترفينP.P.T : 2017العلمية للتنمية البشرية، بريطانيا، نوفمبر األكاديمية. 
  دبلومة محترفينT.O.T : 2017األكاديمية العلمية للتنمية البشرية، بريطانيا، نوفمبر. 
 :م.2017ديسمبر  2 غزة، – بين الصحافة دورة التصوير الفوتوغرافي الرياضي 
  دورة إعداد مدرب محترفT.O.T : مركرز ايليرن للدراسران والتنميرة والتطروير التعليمري– 

 م.2017نوفمبر  30غزة، 
   نححوفمبر  28 –غححزة  –ورشححة عمححل مححع جامعححة األقصححى عححن كيححف تكححون صحححفي مميححزا

 م.2017
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 دورة إعداد مدرب محترفppt م.2017نوفمبر  7غزة،  –: مركز داتا للتدريب والتطوير 
  دورة الحاسب اآلليCDL م.2017نوفمبر  16غزة،  –: مركز داتا للتدريب والتطوير 
 :م.2017أكتوبر  9غزة،  –مركز داتا للتدريب التطوير ورشة عمل بعنوان ل ة الجسد 
   18 –عررن االتصررال والتواصررل ورشححة عمححل مححع مدرسححة بنححات الم ححازي اإلعداديححة  ب 

 م.2017نوفمبر 
   25 -عرن سعرداد التقرارير الصرحفيةورشة عمل مع مدرسة بنات الم ازي اإلعداديحة  ب 

 م.2017نوفمبر 
   22 –غرزة  –ورشة عمل محع الكليحة العربيحة للعلحوم التطبيقيحة عحن كيحف تسحوق نفسح 

 م.2017نوفمبر 
 :م.2016ستقان مهاران اللغة االنجليزية في  دورات في مركز االمديست 
 مركز تطوير اإلعالم بالتعاون مع جامعة بيرزيرن  لنحو للصحافيين:دورة ل ة عربية وا– 

  م.2016أغسطس  8غزة، 
 :نقابرررة المحرررامين وبيرررن  دورة المححححامين واإلعالميحححين فحححي الرقابحححة علحححى قطحححاع العدالحححة

 م.2016سبتمبر  29 ،غزة –الصحافة 
  8 –غررزة  –بيررن الصررحافة  والتعبيححر: الححرأيلقححاح حححواري حححول حقححوق اإلنسححان وحريححة 

 م.2016ديسمبر 
 :مركررز تطرروير اإلعررالم بالتعرراون مررع جامعررة  دورة الممارسححات الفضححلي للعمححل الصحححفي

 م.2016ديسمبر  22غزة،  –بيرزين 
 :19غررزة،  -مركررز تطرروير اإلعررالم بالتعرراون مررع جامعررة بيرزيررن دورة القصححة الصحححفية 

 . 2015نيسان 
 التوفححل   المتحححان تحضححيرية دورةTOFEL:   المسررتمر خدمررة المجتمررع والتعلرريمعمررادة- 

 م. 2014مايو غزة:  -اإلسالمية الجامعة
  م.2012مع الهيئة المستقلة لحقوق االنسان، مايو دورة القانون الدولي وحقوق االنسان 
 :م.2012غزة،  –المكتب اإلعالم الحكومي  دورة تأهيل الكادر اإلعالمي 
 :م.2012غزة،  –رابطة الصحفيين الرياضيين وشركة جوال  دورة الصحفي الرياضي 
 :م.2012غزة،  -المكتب اإلعالمي الحكومي دورة تقنيات اإلعالم الجديد 
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  م.2012تكريم للمشاركة في مهرجان فلسطين الخامس من جريدة فلسطين عام  
 :م2011، ةغز  –شبكة أمين اإلعالمية وموقع كابيتانو الرياضي  دورة إعالم رياضي. 
 :م.2010يوليو  –دير البلح  –سذاعة فرسان اإلرادة  دورة تحرير إذاعي 
 :م.2010بين الهيا، مايو  –مؤسسة القدس والتنمية البشرية  دورة ل ة عربية إعالم 

 :أخرى مهارات
 االنجليزية اللغة ستقان . 
 واإلنترنن الكمبيوتر برامج مع التعامل. 
 عمل فريق ضمن والعمل ،الضغط تحن العمل على القدرة. 

 المعرفون: 
 0598860120كلية اإلعالم،  –استاذ مشارك في جامعة األقصى  ماجد تربان، .1
قسررررم الصررررحافة واإلعررررالم،  -، اسررررتاذ مشررررارك فرررري الجامعررررة اإلسررررالميةأيمححححن أبححححو نقيححححرة .2

0592995532 
 0599308562قسم الرياضيان،  –، استاذ مساعد في جامعة األقصى أماني المصري .3


