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 سم الله الرحمن الرحيمب

 

 CVسيرة ذاتية 

 1211/ "21"ديسمبر

  :أوال : البيانات الشخصية
 

 ضاهرديب حمد محمد أأ. :االسم 

 022228028: هويةال رقم  

  :م21/28/2801تاريخ الميالد 

 ذكرالجنس :. 

 فلسطينيالجنسية :. 

  :ديوان آل المبيض""أسامة بن زيدبالقرب من مسجد "، شعف المبيض"شارع ، التفاح، حي ةغزمدينة السكن. 

  بناءمن األ أربعة: متزوج ولي االجتماعيةالحالة. 

  :2888081112: جوالرقم ال، 1028188هاتف:رقم الوسائل االتصال 

 الخاص البريد اإللكتروني :daher@hotmail.com-ahmed 

 بالعمل البريد اإللكتروني الخاص:a.daher@up.edu.ps 

 ت اللممية:الهالمؤ/ ثانيا  
 

  1212درجة الماجستير في الصحافة واالعالم بتقدير عام جيد جداً من الجامعة االسالمية بغزة. 

  م.1228والسياسة للدراسات العليا بغزة  اإلدارةدرجة الماجستير في الدبلوماسية والعالقات الدولية بتقدير عام جيد جدا أكاديمية 

  م.1228جامعة فلسطين بغزة  "جداً  جيد"بتقدير عام  العالقات العامةقسم  واالتصالفي اإلعالم  البكالوريوسدرجة 

 31,0جيد " عام دبي بتقديرشهادة الثانوية العامة الفرع األ". 

 :الدورات اللممية/ ثالثا  
 

 تدريبلسات واابحاث والدرلألبداع إمركز : داريعداد الكادر اإلإ. 

 تدريبلسات واابحاث والدرلأل بداعإمركز : دورة في السكرتاريا. 

 جامعة فلسطين: ةنجميزيواإل ةمهارة الطباعة بالمغتين اللربي. 

  مركز العلمي للحاسوب: الحاسوبفي نظام التشغيل. 

  للكمبيوتر واللغاتمركز المعارف الثقافي : نترنتإتصميم صفحات ومواقع. 

 جمعية دار القرآن الكريم والسنة.: والتجويد دورة تأهيمية في عموم القرآن 

 جمعية دار القرآن الكريم والسنة.: والتجويد دورة عميا في عموم القرآن 

  جمعية دار القرآن الكريم والسنة.: عداد محفظين ودعاهإدورة 

 الكريم والسنة.جمعية دار القرآن : بداعيدورة في التفكير اإل 

  عداد مدربينإدورة في "TOT" :.شركة ساستك 

mailto:ahmed-daher@hotmail.com
mailto:a.daher@up.edu.ps


 أحمد محمد ديب ضاهرأ. سيرة ذاتية: 

2 
 

  لصحافة اإللكترونية.العربي لاالتحاد: لينيإعداد مذدورة 

  مركز إبداع لألبحاث والدراسات والتدريب: ساعة تدريبية 022دبموم في القيادة التربوية. 

 :الخبرات اللممية/ رابلا  
 

  وحتى تاريخه. 1228\21\13كلية الدبلوم المتوسط  بجامعة فلسطين من  –رئيس قسم العالقات العامة والتسويق 

  1228\21\11وحتى  1221 من العام جامعة فلسطينالمتوسطة ب الدبلومكلية : تسويقعامة والالالعالقات  قسمفي محاضر. 

 1221وحتى  1221من العام : إداري دائرة العالقات العامة في جامعة فلسطين. 

 1221" وحتى "1221"من العام :وقافوزارة األمين مكتبة في أ". 

 للضويات:/ اخامسا  
 

  رية مصر العربية".وونية "جمهرالعربي للصحافة اإللكت االتحادعضو 

 ."عضوية مزاولة مهنه الصحافة "وزارة اإلعالم 

 سادسا/ المشاركات:

 

 طين كلية الدراسات المتوسطة بجامعة فلس رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر التعليم التقني في عصر العمولمة الذي نظمتة

 م.1212

  صال بجامعة كلية االعالم واالتالذي نظمتة المستقبل  وتحديات الواقع االستقصائية الصحافةعضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر

 فلسطين. 

 1228للدارسات العليا  مؤتمر األمن القومي الثاني الذي تنظمه أكاديمية اإلدارة والسياسةثيق اإلعالمي برئيس لجنة التو. 

 1228العاملين بجامعة فلسطين  عضو اللجنة التأسيسية للجنة. 

 سابلا/ االبحاث المنشورة:

محكم نشر في  ، بحثالفلسطينة بالدولة لإلعتراف الدبلوماسية للجهود اإلعالمية التغطية في الفلسطينية اإلعالمية النخب آراء .2

 م.22/21/1228 االعالمية  للدراسات العربي مجلة


