
 1 

 سيــرة ذاتيـــة 
 

 اإلفرنجي.محسن مصباح سعيد  االسم:

   
 العلمي:المؤهل 

         0200-0202بريطانيا  –جامعة يورك سانت جون  – وتميفزيوني ماجستير إعالم/ إنتاج وثائقي 
  عالم عام  )إلجامعة إإلسالمية بغزة(. جدإم بتقدير جيد 0991بكالوريوس صحافة وإ 
  و مؤسسووة س سوويدإ س  بالضووفة إلغربيووة زيووتجامعووة بير موون  0991 - 0991 عووام مطبوعووةدبموووم صووحافة

 .إلسويدية 
 

   الحالي:العمل 

 حتى إآلن 0991بقسم إلصحافة وإإلعالم بالجامعة إإلسالمية بغزة منذ إلعام  حاضرم. 
 .نائب رئيس قسم إلصحافة وإإلعالم بالجامعة إإلسالمية 
  ومستشار إعالميمدرب. 
  إلتدريب إالعالمي في إلشبكة إلدولية لممدربين إلمحترفينمستشار INPT. 
 .عضو إلهيئة إلتأسيسية التحاد إلمدربين إلعرب 
 )رئيس تحرير إلشبكة إلفمسطينية لإلعالم إإلنساني سأنسنةس. )إلمؤسس وإلمشرف إلعام 
       

 :العمليةالخبرة 

  ومشرف أبحاث تخرج عمى طمبة إلصحافة.0991محاضر جامعي في قسم إلصحافة وإإلعالم منذ إلعام ، 
  بقطوور فووي مجوواالت إلتوودريب فووي إلتحريوور موودرب معتموود موون مركووز إلجزيوورة إإلعالمووي لمتوودريب و إلتطوووير

   إلصحفي وإلعالقات إلعامة.
  (0200 – 0991خالل إألعوإم ) جريدة سإلقدسس إلفمسطينيةومحرر في مرإسل. 
 س إلصوادرة عوون قسوم إلصوحافة و إإلعوالم بالجامعوة إإلسوالمية بغووزة  رئويس تحريور صوحيفة س صووت إلجامعوة

 (.0202 – 0221منذ إألعوإم )
       .مستشار إعالمي لمعديد من إلمؤسسات إألهمية إلفمسطينية 
  0202حتى  0221نائب رئيس قسم إلصحافة و إإلعالم بالجامعة إإلسالمية بغزة منذ إلعام. 
 إلوطنية إلفمسطينية لإلعالمس ضمن فريق منظموة إليونسوكو ومركوز  سترإتيجيةإالباحث إعالمي في مشروع س

   تطوير إإلعالم في جامعة بيرزيت بالضفة إلغربية.

 .خبرة في إلعمل إألكاديمي إإلعالمي و في مجال إإلشرإف عمى بحوث إلتخرج لطمبة إلصحافة 
 ة، و عمووووووووووووى                                  : إلمهووووووووووووارإت إإلعالميووووووووووووة و إلتحريريووووووووووووخبوووووووووووورة فووووووووووووي مجووووووووووووال إلتوووووووووووودريب عمووووووووووووى 

 و إلمجتمعي. إلعمل إألهميإإلنسان و   حقوقبالحريات إلعامة و بقضايا موضوعات ذإت عالقة 
 2007-2000)من إألعوإم )  تحرير مجمة س أموإج س إلصادرة عن برنامج غزة لمصحة إلنفسية مدير. 
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 الخبرة في مجال التدريب اإلعالمي:
 :اآلتيةالتدريب اإلعالمي  تفي مجاال ليةعمخبرة 
  إلصحفي و إلفنون إلصحفية .                 إلتحرير )إإلعالم إلجديد.)شبكات إلتوإصل إالجتماعية 
                                .إلصحافة إالستقصائية                                                    .مهارإت إالتصال                                                                                                                                                       
                                  .إلصحافة إإللكترونية   .إلمهارإت إإلعالمية لمعالقات إلعامة 
  عالم إألزمات.                        إدإرة إأل  إدإرة إلمؤسسات إإلعالمية.  زمات وإ 
دإرتها  إلعالقات إلعامة.                                                                                 إلحمالت إإلعالمية وإ 
                                     .إإلعالم إالنتخابي        .إإلعالم و حقوق إإلنسان 

 
 اإلنتاج الوثائقي:

 س إلثورة إلمصرية خاللإإلعالم إلجديد فيمم سRevolution Dot Com (0200.) 
 ( 0200سمسمة حمقات سإألسئمة إلستة؟س  قسم إلصحافة وإإلعالم بالجامعة إإلسالمية بغزة.) 
 ( 0201فيمم لمسة وفاء...إلمسنون في قطاع غزة.) 
                       

 اإلنتاج و اإلعداد ) الكتب و األدلة المتخصصة (:
  ( 0200أعد سإلحقيبة إلتدريبية في فن إلحديث وإلمقال إلصوحفيس ضومن مسواقات إلتخصوص لمصوحافة 
– 0202.) 
 مشروع تعزيز قدرإت إلمؤسسات إألهميةس ضمن لممؤسسات إألهمية دليل إلتطوير إإلعالميس أعد 
  (. 0229)  إإلدإرة وإلتدريب )تامي( معهدإلذي نفذه 

  شارك في إعدإد س دليل إلعالقات إلعامة في إلهيئات إلمحمية س إلصادر عون إالتحواد إلفمسوطيني لمهيئوات
 .0221إلمحمية في إلعام 

 تطوير إألدإء إإلعالمي في إلمنظمات إألهميةس من خالل شبكة إلمنظمات إألهميوة إلفمسوطينية س دليل أعد
 (. 0222طار مشروع تطوير أدإء إلمنظمات إألهمية ) و في إ
 في إلمنظمات إألهمية س من خوالل شوبكة إلمنظموات إألهميوة إلفمسوطينية لمعاممين دليل إإلعالمي إلس  أعد

 (. 0221و في إطار مشروع تطوير أدإء إلمنظمات إألهمية ) 
 ر عوون قسووم إلصووحافة و إإلعووالم شووارك فووي إعوودإد كتوواب س بحوووث طمبووة إلصووحافة و إإلعووالم س إلصوواد

 .0222إلعام  بالجامعة إإلسالمية بغزة
 

  :المشاركات و اإلسهامات 
 :)أبحاث و أوراق عمل بحثية ( متخصصةالمشاركات الالعلمي واإلنتاج /  1

  بحوث بعنووإن“Create a YouTube Channel for Department of Film and Television 

Production at YSJU – روع إنشواء قنواة إلكترونيوة لقسوم إإلنتواج إلمرئوي فوي جامعوة يوورك مشو
 . )رسالة ماجستير(0200بريطانيا،  –سانت جون إلبريطانيةس، جامعة يورك سانت جون 
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 إليومية إلفمسطينيةس، قسوم  عمى إلصحف درإسة ميدإنية - إدإرة إلمؤسسات إلصحفيةبحث بعنوإن س
 . )بحث تخرج لمبكالوريوس(0991غزة،  –إلصحافة وإإلعالم بالجامعة إإلسالمية 

 درإسة حالة  -دور صحافة إلموإطن في توثيق إنتهاكات إالحتالل إإلسرإئيمي بحث عممي بعنوإن س
موم إإلنسانية إلمؤتمر إلشمال إفريقي إلتركي لمعس، عمى موقع سوكالة تميمي برسس إلفمسطينية

، مركز إلشرق إألوسط لمدرإسات وإلتعاون/ تركيا - سإلتحووووووالت إالجتماعية وإلشبوابس وإالجتماعية
إلتابع  مركز تطووير إإلعوالم -)إلبحث إنتاج مشترك مع إألستاذ إلمرحوم/ عمي إألغا  .0200

 لجامعة بيرزيت بالضفة إلغربية(
  س، مقدم إلعالقات إلدولية تصال و إإلعالم عمى مستقبل درإساتستأثيرإت تكنولوجيا إال بحث بعنوإن

مستقبل درإسات إلعالقات  بعنوإن:ؤتمر إألول لقسم إإلعالم وإلدرإسات إإلسترإتيجية إلى: إلم
 .0221، إألردن –لحسين بن طالل إجامعة   -  ةسإلدولي  

 
  المية لمؤتمرإت وفعاليات بتقديم إلعديد من إألورإق إإلعالمية إلمتخصصة وإلبحوث إإلعشارك

  وعربية ومحمية في مجاالت: دولية
  إلفمسطيني.إلوإقع إإلعالمي تقييم 
  فمسطينيا.حرية إلرأي وإإلعالم وإقع وآفاق 
 .إالستخدإم إلمؤثر ألدوإت إإلعالم إلجديد 
  تشجيع إلبحث إلعممي، و نشر ثقافة حقوق إإلنساندور إإلعالم في . 
 إلفمسطينية إإلدإرة إإلعالمية لالزمات . 
  إلمرأة إلفمسطينيةمعالجة إإلعالم إلفمسطيني لقضايا.  

 .معالجة إإلعالم إلفمسطينية لقضايا إلمجتمع 

 .إسترإتيجية تطوير إألدإء إإلعالمي في إلمنظمات إألهمية 
 
 :/ المشاركات في الندوات و المحاضرات 2

، وشووارك فووي نوودوإت قوقيووة و أهميووةألقووى إلعديوود موون إلمحاضوورإت إلتووي نظمتهووا مؤسسووات إعالميووة و ح
عالمية حول  : وفعاليات مجتمعية وإ 

 .إإلعالم إلجديد وشبكات إلتوإصل إإلجتماعي 
 .حقوق و وإجبات إلصحفيين 
  .أخالقيات إلعمل إإلعالمي 
  .إلحق في حرية إلرأي و إلتعبير و إلتجمع إلسممي 
 .إالنتهاكات إإلسرإئيمية ضد إلصحفيين إلفمسطينيين 
 اهيم حقوق إلمرأة و إلطفل في وسائل إإلعالم.إدرإج مف 
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  .تنظيم و إدإرة إلصحف 
 .دور إإلعالم في إلمحاسبة و إلمساءلة 
 .سبل تطوير مهارإت إلعاممين في إلمؤسسات إألهمية 

 
 :/ المشاركات الخاصة في مجال الدورات التدريبية ) كمدرب (3

تدريبية إإلعالمية إلمتخصصة إلمنفذة من قبل في إلعديد من إلدورإت إلشارك كمستشار إعالمي و مدرب 
 ومحمية، في مجاالت:وعربية مؤسسات دولية 

  إلفنية لمجمعيات إألهميةإإلعالمية إلمساعدة. 

  إستخدإم شبكات إلتوإصل إالجتماعي في إلعمل إألهمي.وتفعيل تعزيز 

 .كيف تبني منظومة إعالمية من خالل إإلعالم إلجديد 

  في مجال إلعالقات إلعامة وإإلعالم. في قطاع غزة مؤسسات إألهميةقدرإت إلوتطوير تعزيز 
  ممؤسسات.لتطوير أدإء إلموإقع إإللكترونية 

  من خالل إإلعالمبرنامج تعزيز إلديمقرإطية وبناء قدرإت إلمنظمات إألهمية. 
 إلمهارإت إإلعالمية لمعالقات إلعامة. 

 فنون إلتحرير إلصحفي في إلصحافة إلمطبوعة. 
 عالم في تعزيز و حماية حقوق إإلنساندور إإل.   

 إلتناول إإلعالمي لقضايا إلمرأة من منظور إلنوع إالجتماعي و حقوق إإلنسان.   

 أصول إالستقصاء إلصحفي لمكشف عن قضايا إلفساد في إلمجتمع إلفمسطيني. 
  و كيفية توظيفها في قضايا إلمجتمع وخاصة إلشباب.إلحمالت إإلعالمية 

 إالتصالية و إإلعالمية لمعاممين في دوإئر إلعالقات إلعامة و إإلعالم فوي إلمؤسسوات  تطوير إلمهارإت
 وإلرسمية. إألهمية

 إلشخصي مهارإت إالتصال.   
  و إدإرة إلحمالت إالنتخابيةإعدإد مدرإء حمالت إنتخابية. 

 ةدور وسائل إإلعالم في تعزيز إلمشاركة إلمجتمعية لمنساء إلمنتخبات في إلهيئات إلمحمي.   
 

  :عضويات إعالمية ومجتمعية

 عضو نقابة إلصحفيين إلفمسطينيين 
 إألردن.عضو إلهيئة إلتأسيسية التحاد إلمدربين إلعرب / 
 عضو لجنة إلتحكيم لجائزة مؤسسة إلرسالة إلصحفية. 
 عضو شبكة إإلعالميين من أجل إلنزإهة وإلشفافية. 

  

 :عضويات أكاديمية وجامعية

 0202  إلجامعة إإلسالمية -إلخارجية بكمية إآلدإبعضو لجنة إلعالقات. 
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  0202وزإرة إلتعميم إلعالي رإم إهلل  –عضو لجنة تقييم برإمج متوسطة . 
  0202-0200إلجامعة إإلسالمية  –عضو لجنة إلتخطيط وإلتطوير بكمية إآلدإب. 

 
 :شبكات التواصل االجتماعيالبيانات الشخصية و 

 

 :م0919/ 00/1 تاريخ الميالد 
 فمسطين. -غزة  ن:السك 
 :متزوج. الحالة االجتماعية 

  أرقام الهواتف: •
+91010121919هاتف منزل:                

910999119909+               جوووووووووووإل:    
 
 :البريد اإللكتروني الشخصي 

 almajdpress@gmail.com 

 mfranjee@iugaza.edu.ps 

 :المدونة األكاديمية 

 http://site.iugaza.edu.ps/mfranjee/ 
 
 :المدونة اإللكترونية الشخصية 

 http://majdpress.blogspot.com 

 
 :الشبكات االجتماعية 

 http://www.facebook.com/malefranji 

 http://www.youtube.com/user/majdpress2010 

 http://www.flickr.com/photos/malafranji/ 
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