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المؤهلت العلمية
السنة  ,المؤهل  ,المؤسسة  ,عنوان الرسالة

2013

الماجستير,جامعة العلوم الماليزية  -بينانج
)مصادر الخبار والقوالب الفنية المستخدمة في تغطية وكالت النباء للثورة المصرية(

2005

البكالوريوس,الجامعة السلمية  -غزة
)صحافة وإعلم(

السجل الوظيفي
من تاريخ  -الى تاريخ  ,الوظيفة  ,المؤسسة
2014 ,2016

محاضر ,جامعة الزهر

2013 ,2016

محاضر ,كلية الدراسات المتوسطة

2013 ,2014

محاضر ,جامعة فلسطين

العضوية المهنية
السنة  ,المؤسسة  ,نوع العضوية  ,المستوى

 2010نقابة الصحافيين الفلسطينيين,عضو,وطني
الهتمامات البحثية
اهتمام

بحوث في مصادر الخبار والتغطية العلمية  ,بحوث في التحرير الصحفي والسياسات العلمية ,
منشورات مختارة
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جوائز و شهادات تقدير
السنة  ,السم  ,المؤسسة  ,المستوى

2015
2015
2011

,تغطية مؤتمر جامعة الزهر كلية الداب ,جامعة الزهر ,جامعة
,المساهمة بتطوير قدرات العلميين والصحفيين ,دنيا الوطن ,وطني
,تدريب وتطوير العلميين ,معهد الداينمك لتعليم اللغات  -ماليزيا ,دولي

العروض
عنوان  ,الحدث  ,التاريخ  ,المؤسسة  ,المستوى
أخرى
متحدث
متحدث رئيسي

التغطيات الصحفية لوسائل العلم في أوقات الحروب ,دورة اعلمية للناطقين باللغة النجليزية , 2012,جامعة العلوم
الماليزية )جامعة (.
التقنيات التكنولوجية المستخدمة في العلم ,مشاريع بحثية وتبادل خبرات , 2012,جامعة العلوم الماليزية )جامعة (.
العلم الفلسطيني وتوجيه السياسيات في وسائل العلم ,دورة لطلبة العلم , 2015,إعلميون من أجل الوطن )وطني
(.
التحرير الصحفي ,دورة لطلبة العلم , 2014,نقابة الصحفيين )وطني (.

التدريس
المستوى  ,اسم المادة
البكالوريوس

* ترجمة الصحافة المتخصصة
* التحرير الصحفي 2
* تدريب اعلمي 1
* نصوص إعلمية باللغة النجليزية
* تكنولوجيا التصال
* ترجمة إعلمية
* التحرير الصحفي 1
* الصحافة المتخصصة عربي
* تدريب اعلمي 2
* التصال الجماهيري
* العلم الليكتروني
* نظريات الترجمة

الدبلوم

* إنتاج وإخراج المطبوعات للعلقات العامة
* تطبيقات عملية في الصحافة

المهارات
المهارة

ادخال البيانات والتعامل مع برمجة المواقع الخبارية ,ممتاز
استخدام أنظمة الماكنتوش ,جيد جدا
ممتاز SPSS ,برنامج
التحرير والتصوير ,ممتاز
برامج التصال ,ممتاز
اللغة النجليزية ,ممتاز
استخدام الحاسوب ,ممتاز

Page 2 of 3

الدورات التدريبية
السنة  ,اسم المادة  ,المكان  ,المؤسسة  ,الفترة

, 2011لغة انجليزية ,ماليزيا ,معهد جامعة العلوم الماليزية ,ستة أشهر
, 2010دورة لغة انجليزية ,ماليزيا ,معهد الداينمك ,سنة دراسية
, 2008دورات في التصوير الصحفي ,غزة ,الجامعة السلمية ,ثلثة أشهر
, 2006دورات في التحرير الصحفي ,غزة ,الهيئة الفلسطينية للعلم ,ثلثة أشهر
العمل الصحفي والعلمي

عملت لكثر من عشرة سنوات في مجال العلم والصحافة لدى العديد من المؤسسات وحصلت على مناصب ادارية وقيادية فيها
العمل في صحيفة الحياة الجديدة والقدس واليام
في عدد من الذاعات المحلية
ادارة التحرير في أكثر من وكالة أنباء
سكرتير التحرير في صحيفة دنيا الوطن
ومراسل لعدد من الوكالت الدولية باللغة النجليزية
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