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 السيرة الذاتية
 

 ٌسىطلعت عبد الحمٌد حسٌن ع    سم:اال
 م02/3/1791رفح   مكان وتاريخ الميالد:

 شارع بارٌس حً الجنٌنة،فلسطٌن، رفح،    العنوان:
 2279200113104   التليفون:
 22792377042023    الجوال:

 tissa@iugaza.edu.ps  البريد اإللكتروني:
 http://site.iugaza.edu.ps/tissa  اإللكتروني: الموقع

  غزة، كلٌة اآلداب، لسم الصحافة واإلعالم، –الجامعة اإلسالمٌة     العمل:
 غزة 120ص. ب.     

 2279200422222   تليفون العمل:
 2279200422022   فاكس العمل:

 

 ية:مالشهادات العل

 م0229الماهرة، مصر، ، معهد البحوث والدراسات العربٌة، صحافة /دراسات إعالمٌة  :الدكتوراه

 م0221، معهد البحوث والدراسات العربٌة، الماهرة، مصر، ةفاصح /دراسات إعالمٌة  :ماجستيرال

لسطٌن، ف بغزة، الجامعة اإلسالمٌةكلٌة اآلداب، صحافة وإعالم، لسم الصحافة واإلعالم،  :بكالوريوسال

 م1779

 

 الخبرة العملية:
 واإلعالم، كلٌة اآلداب، الجامعة اإلسالمٌة بغزة لسم الصحافةفً  دكتورأستاذ   -0202
 لسم الصحافة واإلعالم، كلٌة اآلداب، الجامعة اإلسالمٌة بغزةأستاذ مشارن فً   0223-0202
 ، الجامعة اإلسالمٌة بغزةعضو مجلس البحث العلمً والدراسات العلٌا  0222-0222
 لجامعة اإلسالمٌة بغزةلسم الصحافة واإلعالم، كلٌة اآلداب، ارئٌس  0222-0222
 الشهرٌة، الجامعة اإلسالمٌة بغزة (صوت الجامعة)صحٌفة رئٌس تحرٌر  0222-0222
 لسم الصحافة واإلعالم، كلٌة اآلداب، الجامعة اإلسالمٌة بغزة أمٌن سر اللجنة العلمٌة فً 0222-0222
 بغزة لسم الصحافة واإلعالم، كلٌة اآلداب، الجامعة اإلسالمٌةرئٌس  0222-0222
 الشهرٌة، الجامعة اإلسالمٌة بغزة (صوت الجامعة)صحٌفة تحرٌر  رئٌس 0222-0222
الكلٌة الجامعٌة للعلوم المهنٌة والتطبٌمٌة، لسم الدراسات اإلنسانٌة، مدرس غٌر متفرغ فً  0222-0222

 غزة

 بغزة لسم الصحافة واإلعالم، كلٌة اآلداب، الجامعة اإلسالمٌةفً  أستاذ مساعد  0222-0223
 لسم الصحافة واإلعالم، كلٌة اآلداب، الجامعة اإلسالمٌة بغزةرئٌس   0223-0222
 لسم الصحافة واإلعالم، كلٌة اآلداب، الجامعة اإلسالمٌة بغزةنائب رئٌس   0222-0223
 محاضر فً لسم الصحافة واإلعالم، كلٌة اآلداب، الجامعة اإلسالمٌة بغزة  0222-0222
 بغزةزهر واإلعالم، كلٌة اآلداب، جامعة األلغة العربٌة فً لسم الر متفرغ غٌمحاضر   0222-0222
 الشهرٌة، الجامعة اإلسالمٌة بغزة (صوت الجامعة)المدٌر التنفٌذي لصحٌفة   2222-0222
 معٌد فً لسم الصحافة واإلعالم، كلٌة اآلداب، الجامعة اإلسالمٌة بغزة  2222-0222
 لات العامة بالمعهد القمافً العربً برفحدبلوم العالفً  مدرس  2222-2222
 مدٌر مكتب الشهاب للصحافة برفح  2223-2222
 مراسل صحفً لصحٌفة الحٌاة الجدٌدة التً تصدر فً رام هللا  2223-2222
 مراسل صحفً لصحٌفة النهار التً تصدر فً المدس  2221-2223
 غزةمكتب  –مصور تلفزٌونً بوكالة روٌترز لألنباء   2222-2221
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 األبحاث العلمية:
  ،أخاللٌاات النشار اإلعالماً فاً شابكات التواصال ايجتمااعً أقنااء األزماات فاً فلساطٌنطلعت عٌسى ،

 .114-121، ص ص 0202 أكتوبر، 1، العدد 9، الجزائر، المجلد المجلة الدولٌة لالتصال ايجتماعً
  ،لخبري لمسٌرات العاودة الفلساطٌنٌة فاً دور األٌدٌولوجٌا فً التحٌز والتأطٌر اطلعت عٌسى، أٌوب شلط

 أكتاوبر، 1، العادد 2المجلاد ، الجزائار، مجلة الرسالة للدراسات اإلعالمٌاة، الموالع األجنبٌة باللغة العربٌة
 .40-31م، ص ص 0202

  ،التكاماال أو ايسااتبدالص الصااحافة فااً عصاار الااذكاء ايصااطناعً وصااحافة ساااعد ساااعد، طلعاات عٌسااى
م، ص ص 0202 ٌولٌاو ،1، العادد 4المجلد  ،(IJMJMC) لصحافة واإلعالم،لولٌة المجلة الدالروبوت، 

1-11. 
  ،مجلاة ، دراساة مٌدانٌاةص وعً الجمهور الفلسطٌنً لمخاطر استخدام أطفالهم للهواتف الذكٌةطلعت عٌسى

 .142-121 ، ص صم0202ٌولٌو  ،1ج ،32العدد ، جامعة األزهر –البحوث اإلعالمٌة 
  ص دراسااة معالجااة موالااع الصااحف األمرٌكٌااة لمسااٌرات العااودة الفلسااطٌنٌةالمصاادر، طلعاات عٌسااى، حٌاادر

 ،00مٌة للبحاوث اإلنساانٌة، المجلاد تحلٌلٌة ممارناة بايعتمااد علاى نماوذج الدعاٌاة، مجلاة الجامعاة اإلساال
 .171-142، ص ص م0202ٌولٌو  ،1العدد 

  ،ٌن الفلساطٌنٌٌن لععاالم الجدٌادص دراساة العوامل المؤقرة فاً اساتخدام الصاحفٌطلعت عٌسى، حازم حماد
 .00-9ص ص ،م0202ٌناٌر  ،04مجلة ايتصال والتنمٌة، العدد مٌدانٌة، 

  ،األطر الخبرٌة  لالستٌطان اإلسرائٌلً فً الموالاع اإللكترونٌاة للصاحف طلعت عٌسى، عبد هللا الحمارنة
م، ص ص 0202 ٌنااٌر ،1، العدد 4 المجلد ،(IJMJMC) لصحافة واإلعالم،لاألمرٌكٌة، المجلة الدولٌة 

1-10. 
  ،الصحف دور بٌئة العمل الداخلٌة فً تطوٌر األداء المهنً للمائم بايتصال فطلعت عٌسى، نٌفٌن معمر ً

، 9المجلاد الجزائار،  ،مجلاة الحكماة للدراساات ايعالمٌاة وايتصاالٌة، ة مٌدانٌاةاساالفلسطٌنٌة الٌومٌةص در
 .21-7م، ص ص 0217 أكتوبر ،0العدد 

  ،مجلاة ص دراساة تحلٌلٌاة ممارناة، سٌمائٌة كارٌكاتٌر مسٌرات العودة فً الصاحافة الفلساطٌنٌةطلعت عٌسى
 .114-74، ص ص م0217، أكتوبر 24العدد  ،11المجلد العراق، ، ًالباحث اإلعالم

  ،ر اعتماد الشباب الفلسطٌنً علاى صاحافة الهااتف المحمامول مصادراـ ألخباماطلعت عٌسى، سائد رضوان
 أكتاوبر ،2العادد  ،09، مجلة الجامعة اإلسالمٌة للبحوث اإلنساانٌة، المجلاد انتفاضة المدسص دراسة مٌدانٌة

 .193-129م، ص ص 0217
  ،األطاار الخبرٌااة لمضااٌة حصااار غاازة فااً الموالااع اإللكترونٌااة للصااحف طلعاات عٌسااى، ص منصااور

، العادد 02لاد )سلسلة العلاوم اإلنساانٌة(، المجغزة  ، مجلة جامعة األزهرألمرٌكٌةص دراسة تحلٌلٌة ممارنةا
 .104-133م، ص ص 0210األول، ٌونٌو 

  ،األمااة بغاازة، جامعااة  كتاااب علمااً محكاام،، علااوم ايتصااالممدمااة فااً حساان أبااو حشااٌت، طلعاات عٌسااى
 م.0214

  ،م فً مولع صحٌفة نٌوٌورن تاٌمز 0212األطمممر الخبممرٌة للعدوان اإلسرائٌلً على غزة طلعت عٌسى
ٌناااٌر  ،1العاادد  ،02مٌة للبحااوث اإلنسااانٌة، المجلااد ، مجلااة الجامعااة اإلسااالدراسااة تحلٌلٌااةاألمرٌكٌااة، 

 .192-122، ص ص م0214
  ،دراساة تحلٌلٌاةص التفاعلٌة فً الموالع اإللكترونٌة للصحف الٌومٌة الفلسطٌنٌةطلعت عٌسى، ماجد حبٌب ،

-121، ص ص م0213، ٌونٌاو امس، العادد األولالمجلد الخا، لألبحاث والدراسات مجلة جامعة فلسطٌن
102. 

  ،راساة د اساتخدام النشاطاء الفلساطٌنٌٌن لوساائل اإلعاالم الجدٌاد فاً الادعوة إلنهااء اينمساامصطلعت عٌسى
، ص م0213العدد األول، ٌونٌو ، 19المجلد غزة )سلسلة العلوم اإلنسانٌة(،  مٌدانٌة، مجلة جامعة األزهر

 .000-021ص 
  ،ص دراسة تحلٌلٌة ممارنة، امعالجة الصحف العربٌة على اإلنترنت لمضاٌا العلوم والتكنولوجٌطلعت عٌسى

 .012-020م، ص ص 0211، ٌناٌر 17مجلة البحوث اإلعالمٌة، جامعة األزهر بمصر، العدد 
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  ،استخدامات طالب الجامعات الفلسطٌنٌة لشبكات التواصل ايجتماعً فاً التوعٌاة بالمضاٌة طلعت عٌسى
وايتصاالص اإلعاالم الجدٌاد .. لععاالم  ةمماملجمعٌاة السعودٌلالمنتاد  الساادس سطٌنٌةص دراساة مٌدانٌاة، الفل

دٌساامبر  2-0المملكااة العربٌااة السااعودٌة،  ،الرٌااا  ،التحاادٌات النيرٌااة والتطبٌمٌااة، جامعااة الملاان سااعود
 م.0210

  ،مساام الفلساطٌنًص دراساة تحلٌلٌاة دور وساائل اإلعاالم الجدٌاد فاً إنجاال فعالٌاات إنهااء اينطلعت عٌسى
كلٌاة ، العرباً ماؤتمر اإلعاالم والتحاويت المجتمعٌاة فاً الاوطنلمولع التواصل ايجتماعً "الفٌسابون"، 

 .م0211 أكتوبر 03-01 ،، األردناإلعالم جامعة الٌرمون
  ،ـ طلعاات عٌسااى ، التاادرٌب الصااحفً فااً ألسااام الصااحافة فااً الجامعااات العربٌااةص صااحف الجامعااة نموذجااا

جامعاة  ،"تحاويت التعلاٌم اإلعالماً"ايتصاالص  ألساتذة األمرٌكٌة العربٌة عشر للجمعٌة الخامس المؤتمر
 .م0212أكتوبر 17-14 الكوٌت،

  ،ودوره فاً إماداد الشاباب الجاامعً الفلساطٌنً مالم مااإلعالتعار  لوساائل أٌمن أبو نمٌرة، طلعات عٌساى
، "فلسطٌنص واحد وستون عاماـ على النكباةبع لكلٌة اآلدابص "المؤتمر الرا ،بالمعلومات عن لضٌة الالجئٌن
 م.0227ماٌو  19-14فلسطٌن، غزة، كلٌة اآلداب بالجامعة اإلسالمٌة ب

  ،دور وسائل اإلعالم فً التعبٌر عن حمولهم ولضاٌاهم،  ٌن نحوالفلسطٌنٌالمعالٌن  اتجاهاتطلعت عٌسى
فبراٌر  19-13، كلٌة اإلعالم جامعة الماهرة، ات العصر"المؤتمر العلمً األولص "األسرة واإلعالم وتحدٌ

 م.0227
  ،عالمٌة، جامعة األزهار اإل البحوثمجلة ة لمضاٌا البٌئة، فلسطٌنٌصحف الٌومٌة الال معالجةطلعت عٌسى

 .310-297، ص ص م0220 أكتوبر ،المجلد القانً ،12بمصر، العدد 
  ،م.0229، ص دراسة تطبٌمٌة، )رسالة دكتوراه(لبٌئٌةدور اإلعالم الفلسطٌنً فً التوعٌة اطلعت عٌسى 

  ،صالماؤتمر الادولً األول ،تجرباة مراكاز اساتطالع الارأي العاام فاً فلساطٌنموسى طالب، طلعت عٌساى 
مركاز المعلوماات ودعام اتخااذ المارار ، "والتطبٌاك العام واتخاذ المارارص باٌن النيرٌاة ياستطالعات الرأ"

 م.0229فبراٌر  9-4، مصر، الماهرةبرئاسة مجلس الوزراء، 

  ،المنتاد  اإلعاالم العرباً والتعرٌاف بالمخااطر التاً تتهادد مدٌناة المادس، طلعت عٌسى، نبٌل الطهاراوي
السنوي السابع عشرص "المخاطر التً تواجه المدس"، لجنة ٌوم المدس منتد  بٌت الممادس، عماان األردن، 

 م.0224سبتمبر  9-7

  ،ماؤتمر عماادة شائون ٌنً فً توعٌة الشاباب الجاامعً بةفاة المخادرات، دور اإلعالم الفلسططلعت عٌسى
 م.0224ماٌو  11-7الطالب القانًص "الشباب الجامعً وآفة المخدرات"، جامعة الزرلاء، األردن، 

  ،رسااالة ص دراسااة تحلٌلٌااة وعلااى المااائم بايتصااالإخااراج الصااحف الجامعٌااة الفلسااطٌنٌةطلعاات عٌسااى( ،
 م.0221ماجستٌر(، 

 

 :العلمية تمراتالمؤ
  مجااارة شااابكات التواصااال الماااؤتمر الراباااع والعشااارون للجمعٌاااة العربٌاااة األمرٌكٌاااة ألسااااتذة ايتصاااالص"

 م.0217أكتوبر 04-02 ،، طنجة، المغربجامعة عبد المالن السعديايجتماعً"، 

  يرٌة والتطبٌمٌةاإلعالم الجدٌد .. التحدٌات الن"وايتصالص لععالم  ةممملجمعٌة السعودٌلالمنتد  السادس" ،
 .م0210دٌسمبر  2-0المملكة العربٌة السعودٌة،  ،الرٌا  ،جامعة الملن سعود

  محاو األمٌاة الرلمٌاة واإلعالمٌاة"المؤتمر السادس عشر للجمعٌاة العربٌاة األمرٌكٌاة ألسااتذة ايتصاالص" ،
 .م0211أكتوبر  11-00لبنان،  ،الجامعة األمرٌكٌة فً بٌروت

  01 ،، األردنكلٌاة اإلعاالم جامعاة الٌرماون، "العرباً تحويت المجتمعٌة فً الوطناإلعالم وال"مؤتمر-
 .م0211أكتوبر  03

 جامعاة "تحاويت التعلاٌم اإلعالماً"ايتصاالص  ألسااتذة األمرٌكٌة العربٌة عشر للجمعٌة الخامس المؤتمر ،
 .م0212أكتوبر 17-14 ، الكوٌت،الكوٌت

 الجامعااة اإلسااالمٌة بغاازة،"نص واحااد وسااتون عاماااـ علااى النكبااةفلسااطٌ" الرابااع لكلٌااة اآلدابص مااؤتمرال ، 
 م.0227ماٌو  19-14 فلسطٌن،

 19-13 مصر، ، كلٌة اإلعالم جامعة الماهرة،"األسرة واإلعالم وتحدٌات العصر"العلمً األولص مؤتمر ال 
 م.0227فبراٌر 
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  مركااز "والتطبٌااك ن النيرٌااةاسااتطالعات الاارأ  العااام واتخاااذ الماارارص بااٌ"المااؤتمر الاادولً األول حااول ،
 م.0229فبراٌر  9-4مصر، الماهرة، المعلومات ودعم اتخاذ المرار برئاسة مجلس الوزراء، 

  لجنة ٌوم المدس منتد  بٌات الممادس، عماان "المخاطر التً تواجه المدس"المنتد  السنوي السابع عشرص ،
 .م0224سبتمبر  7-9األردن، 

 11-7األردن،  ،، جامعاة الزرلااء"الشباب الجامعً وآفاة المخادرات"ص عمادة شئون الطالب القانً مؤتمر 
 م.0224ماٌو 

 

 :اإلشراف على رسائل الماجستير
 اعتماد الصحفٌٌن الفلسطٌنٌٌن على صحافة الهواتف الذكٌة كمصدر لألخبار حول جائحة ، أمٌن خالد بركة

أغساطس بالجامعاة اإلساالمٌة بغازة، لسام الصاحافة واإلعاالم ، كوروناص دراسة مٌدانٌة فً محافيات غزة
 .م0201

 صورة "إسرائٌل" فً الموالع اإلخبارٌاة التركٌاة الناطماة باللغاة العربٌاةص دراساة تحلٌلٌاة ، ص سعٌد جاسر
 م.0201ٌولٌو لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، ، ممارنة

  وانعكاسه على القمافة السٌاساٌة للشاباب الجاامعً التعر  للموالع اإلخبارٌة الفلسطٌنٌة ، اسلٌمراشد سعٌد
 م.0201مارس لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، ، الفلسطٌنًص دراسة مٌدانٌة

 صورة مسٌرات العودة فً الموالع اإللكترونٌة باللغة اإلنجلٌزٌة للصحف اإلسرائٌلٌةص  ،شروق حامد العٌلة
 م.0202 دٌسمبرافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، لسم الصح ،دراسة تحلٌلٌة ممارنة

 اساتخدام النشاطاء الفلساطٌنٌٌن للهواتاف الذكٌاة فاً تغطٌاة مساٌرات العاودةص  ،عالء الادٌن خضار منصاور
 م.0202 دٌسمبرلسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة،  ،دراسة مٌدانٌة

 لسام ، األزمااتص دراساة مٌدانٌاة خااللنٌة ألداء اإلعالم الممااوم تمٌٌم النخبة الفلسطٌ، أحمد حمدي أبو لٌلى
 م.0202الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، نوفمبر 

 اتجاهاات الصاحفٌٌن الفلساطٌنٌٌن نحاو إجاراءات الساالمة المهنٌاةص دراساة مٌدانٌاة، هٌاء زهٌر الخضري ،
 م.0202بر لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، نوفم

 الصورة الصحفٌة لمساٌرات العاودة فاً الصاحف الفلساطٌنٌة الٌومٌاةص دراساة تحلٌلٌاة ، عمرو ص أبو زاٌد
 م.0202، لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، ٌناٌر ممارنة

 دراسااةص اسااتخدام الصااحفٌٌن الفلسااطٌنٌٌن لشاابكة تااوٌتر فااً عملهاام الصااحفً، راجااً عبااد العلااٌم الهمااص 
 م.0202، لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، ٌناٌر مٌدانٌة

  ،الخطاب اإلعالمً اإلسارائٌلً فاً شابكات التواصال ايجتمااعً باللغاة العربٌاة تجااه معاذ اسماعٌل هنٌة
 م.0217، لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، دٌسمبر لضٌة المدسص دراسة تحلٌلٌة ممارنة

  ،معالجة المصة الصحفٌة لمضٌة األسر  فً الصحف الفلسطٌنٌة الٌومٌةص دراسة تحلٌلٌة ويء سعد فروانة
 م.0217، لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، أكتوبر ممارنة

 تماراز، معالجاة الموالاع ايلكترونٌاة للصاحف األمرٌكٌاة يتفااق المصاالحة الفلساطٌنٌة  عبد الرحمن سهٌر
 م.0217ص دراسة تحلٌلٌة ممارنة، لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، أكتوبر 0219

 حماد، العوامل المؤقرة فً اساتخدام الصاحفٌٌن الفلساطٌنٌٌن لععاالم الجدٌادص دراساة مٌدانٌاة،  أسامة حازم
 م.0217لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، أكتوبر 

 والع اينفوجرافٌن فً الموالع اإلخبارٌة الفلسطٌنٌة والمصرٌةص دراسة تحلٌلٌة ممارنةرة، علً ص عصاف ،
 م.0217لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، سبتمبر 

  ،صورة الالجئٌن العرب فً الصحف العربٌة والتركٌة الٌومٌةص دراسة تحلٌلٌة ممارناةنسرٌن حماد قابت ،
 م.0217عالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، أغسطس لسم الصحافة واإل

  ًم فً الصحف الٌومٌة 0212ورة الصحفٌة للعدوان اإلسرائٌلً على غزة عام الصمغاري، رمضان هان
 م.0217الفلسطٌنٌةص دراسة تحلٌلٌة ممارنة، لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، ٌونٌو 

  الارأي فاً الصاحف الفلساطٌنٌة نحاو لضاٌة األسار ص دراساة تحلٌلٌاة  لندٌل، اتجاهاات ماوادسعٌد عبد هللا
 م.0217ممارنة، لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، إبرٌل 
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  غابن، األطار الخبرٌاة ينتفاضاة المادس فاً الموالاع ايلكترونٌاة للصاحف األمرٌكٌاةص عبد الرحمن ٌوسف
 م.0217م بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، فبراٌر دراسة تحلٌلٌة ممارنة، لسم الصحافة واإلعال

  الحمارنااة، األطاار الخبرٌااة لمضااٌة ايسااتٌطان اإلساارائٌلً فااً الموالااع اإللكترونٌااة للصااحف ص عبااد هللا
 م.0217، لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، فبراٌر دراسة تحلٌلٌة ممارنةاألمرٌكٌةص 

 لصحفً فً الصحافة الفلسطٌنٌة المطبوعة واإللكترونٌةص دراسة مٌدانٌة وسام زكً لشطة، والع المخرج ا
 م.0210ممارنة، لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، ٌولٌو 

 اعتماد طلبة الجامعات الفلسطٌنٌة على الصحف الجامعٌاة وعاللتاه بمعارفتهم بالمضااٌا مٌساء جابر بشٌر ،
 م.0210لصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، ٌولٌو الطالبٌةص دراسة مٌدانٌة، لسم ا

  أماال ص علٌااان، متابعااة الشااباب الجااامعً الفلسااطٌنً للمضاااٌا المحلٌااة فااً الموالااع اإللكترونٌااة وعاللتهااا
 م.0210بوعٌهم بهذه المضاٌاص دراسة مٌدانٌة، لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، فبراٌر 

 م فاً ماولعً الجزٌارة والعربٌاة 0212كٌن، األطر الخبرٌة للعادوان اإلسارائٌلً علاى غازة هد  جمال س
باللغااة اإلنجلٌزٌااةص دراسااة تحلٌلٌااة ممارنااة، لساام الصااحافة واإلعااالم بالجامعااة اإلسااالمٌة بغاازة، نااوفمبر 

 م.0219

 ،ص دراسااة ينمسااامف الفلسااطٌنٌة لمضاٌة احاتجاهااات النخبااة الفلساطٌنٌة نحااو معالجاة الصاا إساالم وائاال بادر
 م.0219تحلٌلٌة ومٌدانٌة، لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، نوفمبر 

  صورة المماومة الفلسطٌنٌة فً الصحافة العربٌاةص دراساة تحلٌلٌاة ممارناة، لسام أبو شملة، ولٌد عبد الكرٌم
 م.0219الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، سبتمبر 

 رحمً، استخدامات المرأة الفلساطٌنٌة للموالاع اإللكترونٌاة اإلخبارٌاة وايشاباعات المتحمماة  أشواق عٌسى
 م.0219منهاص دراسة مٌدانٌة، لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، ٌولٌو 

  ،لاى فاعلٌة بٌئة العمل الداخلٌة للمؤسسات الصحفٌة فً تطاوٌر األداء المهناًص دراساة عنٌفٌن حسن معمر
 م.0219لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، إبرٌل المائم بايتصال، 

  منصور، األطر الخبرٌة لمضٌة الحصار على غزة فً الموالاع اإللكترونٌاة للصاحف األمرٌكٌاة حسام ص
 م.0219 ، لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، إبرٌلدراسة تحلٌلٌة ممارنةص والبرٌطانٌة

  رضوان، اعتماد الشباب الفلسطٌنً على صحافة المحمول كمصدر لألخبار فً ولت األزماتص سعٌد سائد
 م.0214دراسة مٌدانٌة، لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، دٌسمبر 

 حاو لضااٌا اللبابٌدي، دور اإلعالم الجدٌد فً تشاكٌل معاارف الجمهاور الفلساطٌنً واتجاهاتاه ن زهٌر دٌمة
 م.0214 رسالمرأةص دراسة مٌدانٌة، لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، ما

  شابكات التواصال ايجتمااعً استخدامات المائم بايتصال فاً الصاحافة الفلساطٌنٌة ل، الصفديسالمة فالل
لجامعااة اإلسااالمٌة ص دراسااة مٌدانٌااة فااً محافيااات غاازة، لساام الصااحافة واإلعااالم باواإلشااباعات المتحممااة

 م.0213بغزة، ماٌو 

 خاطر، اعتماد الشباب الجامعً الفلساطٌنً علاى شابكات التواصال ايجتمااعً أقنااء العادوان  زهدي ترنٌم
مص دراساة مٌدانٌاة، لسام الصاحافة واإلعاالم بالجامعاة اإلساالمٌة بغازة، مااٌو 0212اإلسرائٌلً على غازة 

 م.0213

 لكارٌكاتٌر فً الصحافة الفلسطٌنٌة للعادوان اإلسارائٌلً علاى غازة عاام حازم حمٌد أبو حمٌد، معالجة فن ا
 م.0213مص دراسة تحلٌلٌة ممارنة، لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، ماٌو 0212

  عااديت عبااد المعطااً الشااٌل، دور الصااحف اإللكترونٌااة الفلسااطٌنٌة فااً ترتٌااب األولوٌااات نحااو المضاااٌا
ةص دراسااة تحلٌلٌااة ومٌدانٌااة، لساام الصااحافة واإلعااالم بالجامعااة اإلسااالمٌة بغاازة، ماااٌو ايلتصااادٌة المحلٌاا

 م.0213

  هااانً أحمااد مرجااان، اعتماااد طلبااة الجامعااات فااً محافيااات غاازة علااى الموالااع اإللكترونٌااة فااً اكتساااب
م بالجامعاة ، لسام الصاحافة واإلعاالومٌدانٌاة تحلٌلٌاة دراساةالمعلومات حول لضٌة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌنص 

 م.0213اإلسالمٌة بغزة، فبراٌر 

  ،ص الوطنٌااة مضاااٌاالب الفلسااطٌنً الشااباب توعٌااة فااً ايجتماااعً التواصاال شاابكات دورهشااام أحمااد سااكٌن
 م.0212ٌسمبر د، لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، ومٌدانٌة تحلٌلٌة دراسة

 باللغة ايلكترونٌة األجنبٌة الفضائٌات موالع فً الفلسطٌنٌة الدولة لمضٌة الخبرٌة طر، األعلٌان أكرم روي 
 م.0212، لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، ٌونٌو العربٌة
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  ماجد فضل حبٌب، التفاعلٌة فً الموالع اإللكترونٌة للصحف الٌومٌة الفلساطٌنٌة، لسام الصاحافة واإلعاالم
 م.0212بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، مارس 

  ،تموٌم برامج التربٌة اإلسالمٌة الممدمة فً اإلذاعات المحلٌاة فاً ضاوء معااٌٌر جاودة تامر جواد الشرٌف
، إشااراف بايشااتران مااع د. ص أبااو شاامٌر، لساام المناااهج بكلٌااة التربٌااة الجامعااة اإلسااالمٌة بغاازة، الباارامج
 م.0212أكتوبر 

  
 :الدكتوراهمناقشة رسائل 

 دور مشاهدة الدراما التركٌّة التارٌخٌة فً تعزٌز المٌم السٌاسٌة لد  طلبة الجامعات ، إٌاد لطفً أبو صالل
ـ  صالفلسطٌنٌة ، جامعة العلوم اإلسالمٌة المالٌزٌة، عواٌصٌهاب إد. إشراف ، مسلسل لٌامة أرطغرل نموذجا
 م.0201 سبتمبر

 لجة اإلخبارٌة لمضاٌا العنف فً لناتً العرالٌة والفلوجةص دراساة تحلٌلٌاة ممارناةالمعا، محمود ص وهٌب ،
 م.0201 ٌونٌو، جامعة العلوم اإلسالمٌة المالٌزٌة، أ. د. صوفٌا حٌاتً، أ. د. أحمد عبد المالنإشراف 

 
 :مناقشة رسائل الماجستير

  افة الحلاااول" فاااً معالجاااة المضااااٌا تويٌاااف الموالاااع اإلخبارٌاااة الفلساااطٌنٌة لااام"صحالساااٌملً، صاااالل ص
 م.0201 أغسطسإشراف أ. د. جواد الدلو، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، ، المجتمعةص دراسة تحلٌلٌة ممارنة

  إشاراف ، صحافة البٌانات فً فلسطٌن من وجهة نير خبراء اإلعالمص دراسة مٌدانٌةأبو علٌان، ص حمزة
 م.0201 مارسة، أ. د. جواد الدلو، الجامعة اإلسالمٌة بغز

  أحمد صالح جرغون، تمٌٌم الصحفٌٌن الفلسطٌنٌٌن ينتشاار الشاائعات علاى شابكات التواصال ايجتمااعًص
 م.0202، إشراف د. أٌمن أبو نمٌرة، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، أكتوبر دراسة مٌدانٌة

 نحااو غاازة ياااتمحاف شااباب اتجاهااات تشااكٌل فااً الٌومٌااة الفلسااطٌنٌة الصااحف شاابات، دور سلساابٌل ص 
 م.0202مٌدانٌة، إشراف أ. د. جواد الدلو، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، أكتوبر  دراسةص المصالحة

  م فاً الصاحف 0212المصة الصحفٌة لتداعٌات العدوان اإلسرائٌلً على غزة عاام ، محاربعدنان أحمد
ماااٌو ، إشااراف د. أٌماان أبااو نمٌاارة، الجامعااة اإلسااالمٌة بغاازة، الفلسااطٌنٌة الحزبٌااةص دراسااة تحلٌلٌااة ممارنااة

 م.0202

  أبو صفٌة، اعتماد الصاحفٌٌن الفلساطٌنٌٌن فاً محافياات غازة علاى ايعاالم الحكاومً كمصادر هشام ص
 م.0217للمعلوماتص دراسة مٌدانٌة، إشراف د. أٌمن أبو نمٌرة، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، ٌونٌو 

 الشابابص  د، دور الموالع اإللكترونٌة العسكرٌة الفلسطٌنٌة فاً تعزٌاز قمافاة المماوماة لاد أبو عبٌ ولٌد هبة
 م.0217دراسة تحلٌلٌة ومٌدانٌة ممارنة، إشراف أ. د. جواد الدلو، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، إبرٌل 

  لاد  فٌصل، استخدامات المعلمٌن لشابكات التواصال ايجتمااعً فاً تعزٌاز الاوعً الاوطنمحمود عالء ً
الطلبةص دراسة مٌدانٌاة فاً محافياات غازة، إشاراف د. أٌمان أباو نمٌارة، الجامعاة اإلساالمٌة بغازة، إبرٌال 

 م.0217

  الرنتٌسااً، والااع الممااال العمااودي فااً الصااحف الحزبٌااة الفلسااطٌنٌةص دراسااة تحلٌلٌااة ومٌدانٌااة محمااود ص
 م.0217 ممارنة، إشراف د. أحمد الترن، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، مارس

  الخضااري، المعالجااات اإلخراجٌااة للصااورة الصااحفٌة فااً الصاافحات الرٌاضااٌة بالصااحف فخااري أحمااد
الفلسااطٌنٌة الٌومٌااةص دراسااة تحلٌلٌااة ممارنااة، إشااراف أ. د. جااواد الاادلو، الجامعااة اإلسااالمٌة بغاازة، فبراٌاار 

 م.0217

  ًٌة الناطمااة بالعربٌااة تجاااه لضااٌة حاارارة، أسااالٌب الدعاٌااة فااً الموالااع اإللكترونٌااة اإلساارائٌلوحٌااد سااام
 م.0210المدسص دراسة تحلٌلٌة ممارنة، إشراف د. أٌمن أبو نمٌرة، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، دٌسمبر 

 دراساة مٌدانٌاةص اتجاهات الصاحفٌٌن الفلساطٌنٌٌن نحاو اخاللٌاات الصاحافة ايستمصاائٌة، ص نافذ فروانة ،
 م.0210 أكتوبربغزة، إشراف د. أمٌن وافً، الجامعة اإلسالمٌة 

  أحماد فتحااً أباو غااالً، إدارة اإلعاالم األمنااً الفلساطٌنً ودوره فااً التوعٌاة المجتمعٌااة، إشاراف د. نبٌاال
 م.0210الطهراوي، أكادٌمٌة اإلدارة والسٌاسة للدراسات العلٌا بغزة، أكتوبر 

 داء المهناً للصاحفٌٌن عبد هللا سمٌر زلوت، والع التدرٌب الصحفً فً محافيات غزة وانعكاسه علاى األ
 م.0210الفلسطٌنٌٌنص دراسة مٌدانٌة، إشراف د. أمٌن وافً، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، أغسطس 
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  سلٌم، دور شبكات التواصل ايجتماعً فً تعزٌاز وعاً الشاباب الفلساطٌنً بقمافاة المماوماةص  حسنتوفٌك
 م.0210ة اإلسالمٌة بغزة، ٌولٌو دراسة تحلٌلٌة ومٌدانٌة ممارنة، إشراف د. حسن أبو حشٌت، الجامع

  نعمان عمر اشاتٌوي، إخاراج الصافحة األولاى فاً الصاحف الفلساطٌنٌة واللبنانٌاة الٌومٌاةص دراساة تحلٌلٌاة
 م.0210ممارنة، إشراف أ. د. جواد الدلو، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، ماٌو 

  واصال ايجتمااعً فاً الهواتاف ماات التقلتطبٌذوي اإلعالاة البصارٌة سامً عطاهلل أبو غولة، استخدامات
الذكٌة وايشباعات المتحممةص دراسة مٌدانٌة فً محافيات غزة، إشراف د. أمٌن وافً، الجامعة اإلساالمٌة 

 م.0210فبراٌر بغزة، 

  لٌنا أبو ضاحً، اتجاهات الشباب الفلساطٌنً نحاو نشار أخباار الجرٌماة فاً الموالاع اإلخبارٌاة الفلساطٌنٌة
جتماعٌةص دراسة مٌدانٌة فً محافيات غزة، إشراف د. أٌمن أبو نمٌارة، الجامعاة وعاللتها بخصائصهم اي
 م.0210اإلسالمٌة بغزة، فبراٌر 

  ختام حسٌن الكرنز، الصورة الصحفٌة ينتفاضاة المادس فاً الصاحف الفلساطٌنٌة الٌومٌاةص دراساة تحلٌلٌاة
 م.0210ممارنة، إشراف أ. د. جواد الدلو، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، ٌناٌر 

  رامً مفٌد رحمً، صورة حركة حماس فً الصحف البرٌطانٌة الٌومٌةص دراساة تحلٌلٌاة ممارناة، إشاراف
 م.0219د. حسن أبو حشٌت، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، دٌسمبر 

  مهاا رمضااان الطواشاً، والااع مجلاة السااعادة الفلساطٌنٌة دراسااة علاى المضاامون والشاكلص دراسااة تحلٌلٌااة
 م.0219الجامعة اإلسالمٌة بغزة، نوفمبر أحمد الترن،  إشراف د.ومٌدانٌة، 

  كمال عبد الحمٌد اسلٌم، تويٌف الموة الناعمة فً معالجة وزارة الداخلٌاة لمضااٌا حرٌاة التعبٌار فاً لطااع
، إشراف د. نهاد الشٌل خلٌل، أكادٌمٌة اإلدارة والسٌاسة ( من وجهة نير اإلعالمٌٌن0212-0229غزة )

 م.0219غزة، أغسطس للدراسات العلٌا ب

  ة، العوامل المؤقرة فً تحرٌر وإخراج العناوٌن فً الصحف الفلسطٌنٌة الٌومٌاةص دراساة بو زاٌدأص سعٌد
 م.0219إشراف أ. د. جواد الدلو، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، ٌولٌو مٌدانٌة، 

 رونٌة الفلساطٌنٌة يكتسااب ، اعتماد طلبة الجامعات بمحافيات غزة على الموالع اإللكتغبن بور أنيٌ فاٌز
المعلومات حول المضاٌا العربٌةص دراسة مٌدانٌاة، إشاراف د. أماٌن وافاً، الجامعاة اإلساالمٌة بغازة، مااٌو 

 م.0219

 عفانة، عاللة عناصر التصمٌم األساس فً إنمرائٌة الصحف الفلسطٌنٌة الٌومٌة من وجهة نيار  زٌاد هناء
 م.0219د. حسن أبو حشٌت، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، إبرٌل خبراء اإلعالمص دراسة مٌدانٌة، إشراف 

 إشاراف أ. د. دراسة مٌدانٌة صوالع حصول الصحفٌٌن الفلسطٌنٌٌن على المعلومات، سالمة عمر معروف ،
 م.0214جواد الدلو، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، دٌسمبر 

 م فااً الصااحف 0220عااام  عااال خمااٌس أبااو طااه، األطاار الخبرٌااة للعاادوان اإلساارائٌلً علااى لطاااع غاازة
 دٌسامبرالفلسطٌنٌة الٌومٌةص دراسة تحلٌلٌة ممارنة، إشاراف د. أٌمان أباو نمٌارة، الجامعاة اإلساالمٌة بغازة، 

 م.0214
  مص 0212أمٌنة رجاب زٌاارة، الخطااب الصاحفً العرباً إزاء العادوان اإلسارائٌلً علاى لطااع غازة عاام

 م.0214جامعة اإلسالمٌة بغزة، سبتمبر دراسة تحلٌلٌة ممارنة، إشراف د. أحمد الترن، ال

 الموالع الرٌاضٌة اإللكترونٌة فً فلسطٌنص دراساة تحلٌلٌاة ومٌدانٌاة ممارناة، إشاراف د. دلول،  معٌن مهند
 م.0214ٌناٌر حمد الترن، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، أ

  ة السٌاساٌة لاد  طلباة أبو داٌر، أقر الخطاب اإلعالمً لفصاائل الٌساار الفلساطٌنً علاى التنمٌامصبال ص
غاازة، نااوفمبر  –جامعااة األزهاار إشااراف د. موسااى طالااب، ود. زهٌاار المصااري، جامعااات لطاااع غاازة، 

 م.0213
  دور الصحف الٌومٌة الفلسطٌنٌة فً تشاكٌل اتجاهاات ومعاارف الجمهاور الفلساطٌنً عودةرمضان نائل ،

، إشاراف د. حسان أباو حشاٌت، الجامعاة نحو المفاوضات الفلسطٌنٌة اإلسرائٌلٌةص دراسة تحلٌلٌاة ومٌدانٌاة
 م.0213اإلسالمٌة بغزة، نوفمبر 

  اسااتخدامات تكنولوجٌااا ايتصااال فااً تطااوٌر شااكل ومضاامون الصااحف الفلسااطٌنٌة ، إسااماعٌل ٌاسااٌنص
 م.0213، إشراف أ. د. جواد الدلو، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، أغسطس مٌدانٌة دراسةص الٌومٌة
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 كمصادر للمعلوماات أقنااء  ايجتمااعً التواصال كاتماد النخبة السٌاسٌة على شبنضال عبد هللا بربل، اعت
فاً محافياات غازة، إشاراف د. أماٌن وافاً،  مٌدانٌاة دراساةص م0212العدوان اإلسرائٌلً على غزة عاام 
 م.0213الجامعة اإلسالمٌة بغزة، أغسطس 

 لٌومٌاةص دراساة تحلٌلٌاة ومٌدانٌاة، كفال سالمة الغصاٌن، والاع الصاحافة األدبٌاة فاً الصاحف الفلساطٌنٌة ا
 م.0213إشراف د. أٌمن أبو نمٌرة، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، ماٌو 

  نسمة ٌاسر الشٌل علاً، اساتخدام الجمهاور الفلساطٌنً لوساائل اإلعاالم اإلسارائٌلٌة واإلشاباعات المتحمماة
 م.0213غزة، فبراٌر  - منها، إشراف د. موسً طالب، جامعة األزهر

 م(، إشاراف د. زكرٌاا 1720-1040الشاعر، نشأة الصحافة الصهٌونٌة فً فلسطٌن وتطورها ) سامً ص
 م.0213السنوار، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، فبراٌر 

  صالل ص أبو صالل، استخدامات طلبة الجامعات الفلساطٌنٌة لشابكات التواصال ايجتمااعً وايشاباعات
 م.0212إلسالمٌة بغزة، دٌسمبر المتحممة، إشراف د. أمٌن وافً، الجامعة ا

  ،هاجر ص حرب، مد  اعتماد النخبة الفلساطٌنٌة علاى أدوات اإلعاالم الجدٌاد فاً عملٌاة التنمٌاة السٌاساٌة
 م.0212غزة، أكتوبر  - إشراف أ. د. ولٌد المدلل ود. نبٌل الطهراوي، جامعة األزهر

  م فاً موالاع الفضاائٌات األجنبٌاة 0210عاام أحمد عبد هللا عو  هللا، األطر الخبرٌة للعادوان علاى غازة
 م.0212اإللكترونٌة باللغة العربٌة، إشراف د. أحمد الترن، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، أكتوبر 

  ٌناٌر المصرٌة فً الصحافة الفلسطٌنٌة، إشراف أ. د. جواد  03منٌر سلٌم أبو راس، األطر الخبرٌة لقورة
 م.0212و الدلو، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، ٌونٌ

  ،ص عطٌة الحماٌدة، صورة منيمات حموق اإلنسان فً الصحافة الفلساطٌنٌة، إشاراف د. أٌمان أباو نمٌارة
 م.0212الجامعة اإلسالمٌة بغزة، ٌونٌو 

  عبد هللا عمر شكشن، تمٌٌم تغطٌة لناة الجزٌرة للقورات العربٌة المعاصرة من وجهة نير النخبة السٌاسٌة
. عاادنان أبااو عااامر، أكادٌمٌااة اإلدارة والسٌاسااة للدراسااات العلٌااا بغاازة، ماااٌو فااً لطاااع غاازة، إشااراف د

 م.0212

  .إبراهٌم عٌسى صالل، والع إدارة اإلعالم فً حركة المماوماة اإلساالمٌة حمااس بمطااع غازة، إشاراف د
 م.0212حسن أبو حشٌت، أكادٌمٌة اإلدارة والسٌاسة للدراسات العلٌا بغزة، ٌناٌر 

 د. أحاممد ، إشاراف م1729 - 1704صاورة فلساطٌن فاً صاحٌفة الفاتح المصارٌة لزعٌم، إبراهٌم صمر ا
 م.0210، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، مارس السماعاتً

  اعتمااد طلباة الجامعاات الفلساطٌنٌة علاى نشارات األخباار فاً الفضاائٌات المحلٌاة  ،عدوانإبراهٌم سلطان
 م.0212الحرة فً هولندا، أكتوبر  ، إشراف د. نبٌل الطهراوي، جامعةكمصدر للمعلومات

 

 :العلمية النشاطات
  ،ًم.0202 ٌونٌومدرٌد أسبانٌا، عضو المعهد العالمً للتجدٌد العرب 

  م.0202رئٌس مكتب الشئون العلمٌة، اتحاد األكادٌمٌٌن الفلسطٌنٌٌن، أكتوبر 

 م.0202 أكتوبر-عضو مكتب الشئون العلمٌة، اتحاد األكادٌمٌٌن الفلسطٌنٌٌن، ٌناٌر 

  م.0202، العراق ،الباحث اإلعالمً، جامعة بغدادمحكم علمً فً مجلة 

  ،المدرساة الوطنٌاة العلٌاا للصاحافة وعلاوم اإلعاالم عضو هٌئاة التحرٌار فاً مجلاة ايتصاال والصاحافة، 
 م.0217، الجزائر

  ،م0217، الجزائرمحكم علمً فً مجلة أنسنة للبحوث والدراسات، جامعة زٌان عاشور، الجلفة. 
  ،م.0217محكم علمً فً مجلة الجامعة العربٌة األمرٌكٌة للبحوث، الجامعة العربٌة األمرٌكٌة، جنٌن 

  الجزائار ،(1) جامعاة باتناةالهٌئة العلمٌة فاً مجلاة الباحاث للدراساات األكادٌمٌاة، هٌئة التحرٌر وعضو ،
 م.0217

 الوالااع وتحاادٌات المسااتمبلائٌةص لمااؤتمر "الصااحافة ايستمصاا واللجنااة التحضااٌرٌة عضااو اللجنااة العلمٌااة ،"
 م.0217دٌسمبر  14-13جامعة فلسطٌن، غزة،  

  ،عضو هٌئة المحررٌن المساعدٌن فً مجلة الدراسات والبحوث المانونٌة، جامعة ص بومضٌاف، المساٌلة
 م.0217الجزائر، 
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 " ًافة واإلعالم بالجامعة "، لسم الصحسٌاسة فٌسبون تجاه المضٌة الفلسطٌنٌةإدارة جلسة فً الٌوم الدراس
 م.0217 ماٌو 3اإلسالمٌة بغزة، 

  ًتجدٌااد الخطاااب "ص بغاازة بعنااوان مااؤتمر الاادولً لكلٌااة الشاارٌعة والمااانون بالجامعااة اإلسااالمٌةالمحكاام فاا
 م.0210دٌسمبر  12-0"، الدٌنً

  ً0217-0210، غزة مجلة جمعٌة المدس للبحوث والدراسات اإلسالمٌة،محكم علمً ف. 
 العلمٌة لمجلة الرسالة للدراسات والبحوث اإلنسانٌة، جامعة العربً التبسً، تبساة، الجزائار عضو الهٌئة ،

 .م0210
  ،عضااو هٌئااة تحرٌاار مجلااة الجامعااة اإلسااالمٌة للبحااوث اإلنسااانٌة، الجامعااة اإلسااالمٌة بغاازة، فلسااطٌن

 م.0210

 ة العااودة الجامعٌااة بغاازةنٌة، كلٌاامحكاام علمااً فااً مجلااة العااودة للبحااوث والدراسااات المانونٌااة واينسااا ،
 م.0210

  كلٌااة اآلداب بالجامعااة اإلسااالمٌة التاسااع للمااؤتمر العلمااً افااً واللجنااة العلمٌااة عضااو اللجنااة التحضااٌرٌة
 م.0210إبرٌل  19ذاكرة شعب وهوٌة وطن"، ص "التراث الفلسطٌنً

 لكتااااب واألدبااااء رة جلساااة فاااً الٌاااوم الدراساااً "المشاااهد األدباااً الرلماااً فاااً مٌااازان النماااد"، رابطاااة اإدا
 م.0210مارس  02الفلسطٌنٌٌن، غزة، 

  ًالوالاع والماأمول..  الٌوم الدراسً "النسٌج المجتمعً الفلسطٌنً فً لطاع غزةعضو اللجنة العلمٌة ف"، 
 م0210 ٌناٌر 1جمعٌة المنتد  التربوي برفح، 

 ًٌاة فاً تاوفٌر الحماٌاة "دور المؤسساات الحمول عضو اللجناة التحضاٌرٌة وإدارة جلساة فاً الٌاوم الدراسا
 م.0219أكتوبر  03للصحفٌٌن الفلسطٌنٌٌن"، لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، 

  إدارة جلسة فً الٌوم الدراسً "تحرٌر أخبار الجرٌمة بٌن المهنٌة الصحفٌة والمسئولٌة ايجتماعٌاة"، لسام
 م.0219أكتوبر  01غزة، ب ةبالجامعة اإلسالمٌالدعوة واإلعالم، كلٌة أصول الدٌن فً 

 بغازة عضو لجنة إعداد برنامج ماجستٌر الدٌممراطٌة وحماوق اينساان، كلٌاة التجاارة الجامعاة اإلساالمٌة ،
 .م0219أكتوبر 

  م.0219عضو لجنة تمٌٌم لناة الكتاب الفضائٌة، الجامعة ايسالمٌة بغزة، سبتمبر 

  ٌونٌاو مؤسساة أماواج الرٌاضاٌة ،الم الرٌاضاًلععاالمرحوم مااهر خماات لجنة التحكٌم لمسابمة ٌعضو ، 
 م.0219

  م.0219إبرٌل  04-00سبوع البحث العلمً القانً، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، ألعضو اللجنة التحضٌرٌة 

  ًالتحاااويت كلٌاااة اآلداب بالجامعاااة اإلساااالمٌة القاااامن لالعلماااً ماااؤتمر العضاااو اللجناااة التحضاااٌرٌة فااا"
 م.0214 أكتوبر 3-2"، نٌة بعد أوسلوالموضوعٌة فً المضٌة الفلسطٌ

 ،03-01 المنتااد  التربااوي باارفح،جمعٌااة  عضااو اللجنااة العلمٌااة فااً مااؤتمر رفااح .. األر  واإلنسااان 
 م.0214أغسطس 

  م.0214ٌونٌو غزة، أمواج الرٌاضٌة لععالم الرٌاضً، عضو فً لجنة التحكٌم لمسابمة 

 عالمً الفلسطٌنً نحو الغرب، لسم الصحافة واإلعالم رئٌس اللجنة التحضٌرٌة للٌوم الدراسً الخطاب اإل
 م 0214ماٌو  04بالجامعة اإلسالمٌة بغزة بالتعاون مع مجلس العاللات الدولٌة فً فلسطٌن، 

  م.0214رئٌس لجنة دراسة هٌكلٌة إذاعة المرآن الكرٌم، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، إبرٌل 

  ًم.0214، المغرب ،فاس ،ساٌس ، جامعةانٌةمجلة كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسمحكم علمً ف 

  م.0214، األمة للتعلٌم المفتول، غزةجامعة محكم علمً فً مجلة 

  كلٌاة التجاارة الجامعاة اإلساالمٌة بغازة،، ر الدراساات ايللٌمٌاة والدولٌاةٌإعداد برنامج ماجساتعضو لجنة 
 م.0214 إبرٌل

 رأة الفلسطٌنٌة فً انتفاضة المادس"، مركاز غازة عضو فً لجنة التحكٌم لمسابمة الممال الصحفً "دور الم
 م.0213للتنمٌة البشرٌة، دٌسمبر 

  رئااٌس اللجنااة التحضااٌرٌة للٌااوم الدراسااً اإلعااالم وانتفاضااة الماادسص اآلفاااق والتحاادٌات، لساام الصااحافة
 م.0213نوفمبر  2واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة بالتعاون مع المركز الشبابً اإلعالمً، 

 0201-0213، غزةاإلنسانٌة،  العلوم –األزهر جامعة لمً فً مجلة محكم ع. 
 0202-0213اإلسالمٌة بغزة للبحوث اإلنسانٌة، جامعة محكم علمً فً مجلة ال. 
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 م.0213، غزة، ٌونٌو عضو لجنة التمٌٌم الخارجً لبرنامج اإلعالم فً بولٌتكنن فلسطٌن 

 " ب مشروع وطنً ... كٌف نصانعه""، المنتاد  الترباوي الشباعضو اللجنة العلمٌة للٌوم الدراسً بعنوان
 .م0213ٌناٌر  1برفح، 

  ،0213  –م 0212عضو لجنة التخطٌط فً كلٌة اآلداب بالجامعة اإلسالمٌة بغزة. 
  عضااو اللجنااة التحضااٌرٌة للٌااوم الدراسااً بعنااوان "العاللااات العامااة فااً ياال التكنولوجٌااا الحدٌقااة"، لساام

 م.0212دٌسمبر  4اإلسالمٌة بغزة، الصحافة واإلعالم بالجامعة 

  األساار  الفلساطٌنٌونص نحااو الحرٌاة"، كلٌااة رئاٌس اللجنااة اإلعالمٌاة وعضااو اللجناة التحضااٌرٌة لماؤتمر"
 .م0212إبرٌل  14-13اآلداب بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، 

 ًلعلماء المسالمٌن  عضو اللجنة التحضٌرٌة للٌوم الدراسً بعنوان "اللغة العربٌة واإلعالم"، ايتحاد العالم
 .م0211دٌسمبر  10فرع غزة ولسمً اللغة العربٌة والصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، 

 جامعة كلٌة اإلعالم فً ، "تجارب وتحدٌاتص والهوٌة الوطنٌةاإلذاعات الفلسطٌنٌة "جلسة فً مؤتمر  إدارة
 .م0211ماٌو  11-10فلسطٌن، غزة، 

 إبرٌاال،  1ر الشاباب القاانًص "نحاو جٌال لٌاادي شااب"، مؤسساة إباداع، غازة، عضاو اللجناة العلمٌاة لماؤتم
 .م0211

  رئٌس اللجنة التحضاٌرٌة للٌاوم الدراساً بعناوان "العاللاات العاماة فاً المؤسساات الفلساطٌنٌة باٌن الوالاع
 .م0211مارس  1والمأمول"، لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، 

  ًم.0211 –م 0211كلٌة اآلداب بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، عضو لجنة الجودة ف 

  ،م.0211 –م 0211عضو اللجنة ايستشارٌة للتحضٌر إلنشاء فضائٌة الكتاب بغزة 

  م.0210بغزة، مجلة علمٌة محكمة نصف سنوٌة،  جامعة األلصىمحكم علمً فً مجلة 

 صااحافة فااً بٌئااة العماال"، لساام رئااٌس اللجنااة التحضااٌرٌة للٌااوم الدراسااً بعنااوان "ساابل دمااج خرٌجااً ال
 .م0210ماٌو  0الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، 

  ًجااائزة البحااث العلمااً فااً الجامعااة اإلسااالمٌة بغاازة لعشااراف علااى أبحاااث البكااالورٌوس للعااام الجااامع
 .م0210م، ٌناٌر 0212/0211

 مرٌكٌاة ألسااتذة ايتصاالص "محاو ث عربً فً المؤتمر السادس عشر للجمعٌاة العربٌاة األجائزة أفضل بح
 م.0211األمٌة الرلمٌة واإلعالمٌة"، الجامعة األمرٌكٌة فً بٌروت، لبنان، أكتوبر 

  المشاااركة فااً تمٌااٌم عاادد ماان باارامج البكااالورٌوس والاادبلوم ضاامن لجنااة تمٌااٌم باارامج الصااحافة واإلعااالم
 م.0211-0227بوزارة التربٌة والتعلٌم العالً الفلسطٌنٌة، 

  لجنة التمٌٌم الخارجً لبرنامج دبلوم اإلعالم فً بولٌتكنان فلساطٌن للتمنٌاات التطبٌمٌاة، غازة، ٌونٌاو عضو
 م.0211

  9، "لمدس تارٌخاـ وقمافاةا"كلٌة اآلداب بالجامعة اإلسالمٌة ل لمؤتمر العلمً الخامساللجنة العلمٌة لعضو-
 م.0211ماٌو  0

 اآلن -0212ال عضو الجمعٌة العربٌة األمرٌكٌة ألساتذة ايتص 

  إدارة جلسة خالل الٌوم الدراسً الذي عمدته الكلٌة الجامعٌة للعلوم التطبٌمٌة بغزة تحت عناوان "العاللاات
 .م0227العامة فً فلسطٌنص والع، تحدٌات، طمول"، ماٌو 

  الااذي نيمااه المنتااد  التربااوي باارفح، "رفااحص الكارقااة والمماومااة"المشاااركة فااً تحكااٌم مسااابمة مهرجااان ،
 م.0222توبر أك

 
 :الدورات والمحاضراتأوراق العمل و

  إلعاالم تطبٌماات ا"العملٌة التعلٌمٌة، ممدمة إلى ندوة إلعالم الجدٌد فً تطبٌمات ااستخدام  حولورلة عمل
 م0202، اتحاد األكادٌمٌٌن الفلسطٌنٌٌن، دٌسمبر "التعلٌم الجامعًالجدٌد فً 

 عااات الفلسااطٌنٌة حااول اينتخابااات، لجنااة اينتخابااات ماادرب فااً مشااروع تاادرٌب طلااب اإلعااالم فااً الجام
 م.0217فبراٌر  بالتعاون مع لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، المركزٌة،

  ،مدرب فً منهجٌة البحث العلمً فً الدورة التدرٌبٌاة حاول مهاارات البحاث العلماً، مركاز إباداع، غازة
 م.0210ٌولٌو 
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 لجنة اينتخابات المركزٌاة، بالتعااون ماع 0210طٌة الصحفٌة لالنتخابات مدرب فً مشروع تدرٌب التغ ،
 م.0210لسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، سبتمبر 

  مدرب ومشرف على دورة تدرٌبٌة لطلبة لسم الصحافة واإلعاالم بالجامعاة اإلساالمٌة بغازةص "فناون كتاباة
 .0214أكتوبر  02-7ة ومؤسسة بٌت الصحافة، المصة اإلنسانٌة"، الفجر الجدٌد للصحاف

  كٌفٌاة ايسااتفادة مان موالاع التواصاال محاضارة حاول أهمٌااة دور شابكات التواصال ايجتماااعً، فاً دورة
فً فلسطٌن والمركز الشابابً اإلعالماً، أغساطس مجلس العاللات الدولٌة ، ايجتماعً فً خطاب اآلخر

 م.0214
  تمٌااٌم صااحٌفة فلسااطٌن شااكالـ "ورشااة عماال ممدمااة إلااى ، سااطٌنتمٌااٌم اخااراج صااحٌفة فلورلااة عماال حااول

ـ   م0214 فبراٌر 03، غزةمركز فلسطٌن للتدرٌب ، "ومضمونا
  فً الٌوم الدراسً بعنوان "الشباب مشروع وطنً وسائل اإلعالم وتأقٌرها على الشبابورلة عمل حول ،

 م0213ٌناٌر  1... كٌف نصنعه""، المنتد  التربوي برفح، 
 وضوع اإلعالم البٌئً فً مشروع صحفٌون أصدلاء للبٌئاة بالتعااون ماع سالطة جاودة البٌئاة، مدرب فً م

 م.0210نوفمبر  –الجامعة اإلسالمٌة بغزة، سبتمبر 

  ورلة عمل حول فاً الٌاوم الدراساً "قاورة ايتصاال .. تمنٌاات جدٌادة لعاللاات متمٌازة"، الكلٌاة الجامعٌاة
 م.0210للعلوم التطبٌمٌة، غزة ماٌو 

 لة عمل حول دور شبكات التواصل ايجتماعً فً غرس الماٌم عناد الشاباب، فاً ورشاة عمال "موالاع ور
 م.0210فبراٌر  00التواصل ايجتماعً والشباب"، مؤسسة القرٌا لععالم، غزة 

 " ًالماااؤتمر الفلساااطٌنً ايول لالعاااالم ورلاااة عمااال حاااول تجرباااة اإلعاااالم ايجتمااااعً فاااً فلساااطٌن، فااا
 م.0211دٌسمبر  3، رام هللا وغزة، مٌن ايعالمٌةشبكة ا"، ايجتماعً

  ورلااة عماال حااول أهمٌااة اإلعااالم وخطورتااه، فااً الناادوة اإلعالمٌااةص "دور الصااحافة فااً تعزٌااز قمافااة
 م.0211أكتوبر  7، غزة 0211المجتمع"، ضمن فعالٌات معر  فلسطٌن الدولً للكتاب 

 إلعالم ضمن مشاروع مباادرون، مركاز خدماة مدرب فً موضوع الكتابة اإلعالمٌة والتعامل مع وسائل ا
 م.0211أكتوبر  -المجتمع والتعلٌم المستمر بالجامعة اإلسالمٌة بغزة، سبتمبر 

  ماادرب فااً موضااوع الكتابااة الصااحفٌة، ضاامن مشااروع تأهٌاال إعالمٌااٌن شااباب، جمعٌااة الااوداد للتأهٌاال
 م.0211المجتمعً، غزة ماٌو 

  ًسااوق العماال، فااً لماااء نااادي اإلعالمٌااات الفلسااطٌنٌات ورلااة عماال حااول اناادماج خرٌجااات الصااحافة فاا
 م.0211ماٌو  10بعنوانص "مشاكل اإلعالمٌات وخرٌجً الصحافة فً سوق العمل والبطالة"، غزة 

  ورلااة عماال حااول دور اإلعااالم ونشاار الااوعً المااروري، فااً الٌااوم الدراسااً "دور المؤسسااات الحكومٌااة
 م.0211ماٌو  12لتربٌة بالجامعة اإلسالمٌة، غزة واألهلٌة فً تعزٌز الوعً المروري"، كلٌة ا

  ،"ًورلة عمل حول دور اإلعالم فً تعزٌاز السالم األهلاً فاً فلساطٌن، فاً نادوة "اإلعاالم والسالم األهلا
 م.0212أكتوبر  11المركز الفلسطٌنً للدٌممراطٌة، جامعة األلصى، غزة 

  ،روع " تعزٌااز حمااوق الشااباب ضاامن مشاامحاضاارة حااول العماال التطااوعً فااً المؤسسااات اإلعالمٌااة
 م.0227مركز هدف لحموق اإلنسان، غزة دٌسمبر والمشاركة المجتمعٌة"، 

  محاضرة حول اإلعالم وحماٌة البٌئة الفلساطٌنٌة، ضامن الادورة التدرٌبٌاة التاً عمادها منتاد  اإلعالمٌاٌن
 م.0227بتمبر الفلسطٌنٌٌن بغزة بعنوان "كٌفٌة المعالجة الصحفٌة ألزمة المٌاه فً فلسطٌن"، س

  م.0220مدرب فً دورة للتحرٌر الصحفً، المنتد  التربوي برفح، نوفمبر 

  ،م.0220أغسطس  9محاضرة حول اإلعالم والحصار على غزة، نمابة المهندسٌن فرع رفح 

  م.0220مدرب فً دورة لعخراج الصحفً، مركز مٌدٌا هاوس بغزة، مارس 

 " م.0220مارس اإلعالم البٌئً"، محاضرة فً المنتد  التربوي برفح بعنوان 

  م.0223محاضرات حول التحرٌر الصحفً فً المنتد  اإلعالمً األول بجامعة األلصى، ٌولٌو 

  ورلة عمل حول اإلعالم والمجتماع، فاً نادوة "حرٌاة اإلعاالم"، مكتباة بلدٌاة رفاح، منتاد  شاارن، ٌولٌاو
 م.0222

 
 


