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 المؤهالت العلمية

  م1991مدرسة الكرمل الثانوٌة للبنٌن عام  –شهادة الثانوٌة العامة. 

 م واألول 1998 –م 1994الجامعة اإلسالمٌة بغزة من -درجة البكالورٌوس فً الصحافة واإلعالم بتقدٌر امتٌاز

 .على القسم والكلٌة

  ًاإلعالم من جامعة القاهرة فً الصحافة بتقدٌر امتٌازدرجة الماجستٌر ف. 

 درجة الدكتوراه فً االعالم من جامعة أم درمان فً اإلعالم بتقدٌر امتٌاز. 

 

 العمل الحالي

 .م1998الجامعة اإلسالمٌة بغزة منذ عام  –كلٌة اآلداب  –محاضر فً قسم الصحافة واإلعالم 

  

 الخبرات واألنشطة

 .م1998 –م 1995النفٌر التً تصـدر من بـاقة الغربٌــة داخل الخط األخضر من عام مراسـل لصحٌـفة  .1

 .رئٌس مجلس ادارة وكالة صفا لألنباء .2

 .مدٌر العالقات العامة لجمعٌة المجمع اإلسالمً .3

 .رئٌس مجلس إدارة جمعٌة رسالة لألعمال الخٌرٌة .4

 .رئٌس تحرٌر مجلة العـالقات العامة .5
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 .محرر فً مجلة السعادة .6

 .رئٌس تحرٌر مجلة المجمع اإلسالمً .7

 .الكتابة الصحفٌة .8

 ._مراسل مجلة العودة _ بٌروت .9

 .أمٌن سر صحٌفة الرسالة السابق .11

 .عضو االتحاد الدولً للصحفٌٌن .11

 .عضو نقابة الصحفٌٌن الفلسطٌنٌٌن .12

 .إعطاء دورة للضباط فً العالقات العامة واالتصال نظمها التوجٌه الوطنً والمعنوي .13

 .ة للطلبة المتفوقٌن فً اإلعالم نظمها مركز العلم والثقافةإعطاء دور .14

خدمة المجتمع        إعطاء دورة لمعلمات رٌاض المجمع اإلسالمً فً وسائل وأسالٌب االتصال نظمها مركز  .15

 .والتعلٌم المستمر فً الجامعة اإلسالمٌة

 .إعطاء محاضرة فً االتصال الفعال لنقابة المحاسبٌن .16

 .مبادئ العالقات العامة لنقابة المهندسٌن إعطاء محاضرة فً .17

 .إعطاء دورة فً فن االتصال اإلنسانً نظمتها الكتلة اإلسالمٌة فً منطقة الشمال .18

 .إعطاء دورة فً اإلعالم اإلسالمً: أهمٌته وواجباته لمساجد الزٌتون .19

 .إعطاء دورة فً مهام ووظائف العالقات العامة لمساجد الصبرة والزٌتون .21

 .فً االتصال الفعال فً مركز الكرمل الثقافً إعطاء دورة .21

 .إعطاء محاضرة فً فن إدارة االجتماعات والمؤتمرات فً جمعٌة المحاسبٌن فً قطاع غزة .22

 .إعطاء محاضرة فً فن العالقات العامة لجمعٌة المهندسٌن فً قطاع غزة .23

 .ب النفسٌةإعطاء عشرات المحاضرات فً العالقات العامة وفنون الصحافة والدعاٌة والحر .24

 .أمٌن سر جمعٌة المجمع اإلسالمً السابق .25

 

 

 

 

 

 

 



  

 األبحــــــاث والدراســــــــات والكتب

 .بحث بعنوان الجامعات الفلسطٌنٌة فً الصحافة المحلٌة .1

بحث محكم بعنوان دور دائرة العالقات العامة فً وزارة الداخلٌة فً إدارة العدوان اإلسرائٌلً على غزة عام  .2

2114. 

 .بحث محكم بعنوان الصفحات الدٌنٌة فً الصحافة الفلسطٌنٌة .3

 .بحث محكم بعنوان العوامل المؤثرة فً قارئٌة الصحف الفلسطٌنٌة .4

 .بحث محكم حول التغطٌة اإلعالمٌة الغتٌال الشٌخ أحمد ٌاسٌن، دراسة تحلٌلٌة مقارنة .5

ى أرض الجامعة اإلسالمٌة فً آذار المشاركة ببحث محكم فً مؤتمر الشٌخ الشهٌد أحمد ٌاسٌن المنعقد عل .6

2115. 

اإلشراف على عشرات أبحاث التخرج لطلبة البكالورٌوس فً قسم الصحافة واإلعالم والعالقات العامة  .7

واإلعالن فً موضوعات: العالقات العامة، واإلعالن، والصحافة، واإلذاعة، والتلفزٌون، واالنترنت، والدعاٌة 

 .والحرب النفسٌة

 .كادٌمً فً العالقات العامةإعداد كتاب أ .8

 .إعداد كتاب بعنوان مبادئ التسوٌق .9

 


