
 الذاتيةالسيرة 
 

 المعلومات الشخصية: 
 ذكر الجنس ئد سعيد محمد رضوانسا االسم 

 م 14/10/1983 تاريخ الميالد 800123010 رقم الهوية
 مسلم الديانة متزوج  الحالة االجتماعية

 بالقرب من صيدلية احمد –الشارع الثالث  –الشيخ رضوان  –غزة  مكان السكن
 

 العلمية: المؤهالت 
 سنة الحصول عليها مكان الصدور  التقديرالمعدل /  التخصص المؤهل  م

 2001 الشمال  محافظة %80 علمي  ثانوية عامة  .1

 2006 الجامعة اإلسالمية  %74 حاسوب تعليمي بكالوريوس .2

 2016 الجامعة اإلسالمية  %82 صحافة  ماجستير .3

 كمصدر لألخبار  صحافة الهاتف المحمولاعتماد الشباب الفلسطيني على  فلسطينياً/األولى  عنوان رسالة الماجستير:
 

 الخبرات العملية: 
 المكان الفترة التخصص الوظيفة المؤسسة  م

 مدرب  نادي شارك الشبابي  .1
 فوتوشوب-مجموعة أوفس

 بريمير -صيانة حاسوب -
 محافظة الشمال  2/2005-10/2005

 محافظة غزة   2006-1 -2005-5 وطباعة تصميم مصمم  شركة سلطان   .2

 محافظة الشمال  2006-2-10/2005 مدير فرع م. جباليا مدير نادي شارك الشبابي  .3

 غزة محافظة  6/2006-2/2006 مونتاج وجرافيك  مونتاج شركة الرباط .4

 غزة محافظة  9/2006 -6/2006 البرامج المسجلة   مخرج  شركة الرباط .5

 محافظة غزة   1/2009-9/2006 والتنفيذ رئيس قسم اإلخراج  رئيس قسم  شركة الرباط .6

  - 3/2012-10/2010 متكاملتصوير ومونتاج  مدرب مركز األقصى للتدريب .7

 - - لآلن -2014 صحافة المحمول  مدرب منوعة  .8

 - - لألن -2016 أفالم الموبايل مدرب منوعة .9

  - لآلن -2015 محمول االعالمي للالمحتوى  مدرب منوعة .10

  - لآلن -2014 االعالم الجديد مدرب منوعة 11

 - - لآلن -2019 اإلعالم الرقمي للشبكة  مدير إلعالميةاى قصشبكة األ 12

 محافظة غزة  لآلن  -1/2018 مونتاج وتصويرمساق:  محاضر جامعة القدس المفتوحة .13

 محافظة غزة  لآلن  -1/2018 صحافة المحمولمساق:  محاضر جامعة القدس المفتوحة 14.

 دير البلح  لآلن -1/2019 مساق مونتاج محاضر ة فلسطين التقنيةليك 15.
 

 الدورات:
 المكان الفترة المؤسسة  اسم الدورة م

 الجامعة اإلسالمية  2006 التعليم المستمر  تخطيط استراتيجي  .1

 الجامعة اإلسالمية  2009 التعليم المستمر  انجليزي تقني  . 2

 غزة 2017 مؤسسة ابداع اعداد هيكليات  .3

 عن بعد  Edx 2017 صناعة محتوى الموبايل .4

 عن بعد  JournalismCourses 2018 صحافة البيانات  .5

 غزة 2018 مركز فلسطين للتدريب  تدريب مدربين  .6

 عن بعد  JournalismCourses 2019 صحافة المحمول .7

8. ToT- صحافة محمول D.W  2019 مركز بيرزيت 
 

 اللغات:
 المستوى اللغة  م

 ممتاز العربية   . 1

 جيد جدا   اإلنجليزية   . 2

 جيد العبرية . 3
 

 :العناوين
 االجتماعيمنصات التواصل  رقم الجوال االلكترونيد يالبر

Ssrad2000@hotmail.com 0599991008 fb.com/SaedS.Radwan 

 Ssrad2000@gmail.com   00970599991008واتس أب 
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