
 

  البيانات الشخصية

 

 االسم حنان عدنان العكلوك

الهويةرقم    400498008  

(مدير مكتب رئيس الجامعة)محاضر  المهنة 

 الجنس  أنثى

58-00-4948  تاريخ الميالد  

شارع عبدالكريم العكلوك -البلد-ديرالبلح-غزة  العنوان  

 الجنسية فلسطينيه

االجتماعيةالحالة   أعزب   

  تليفون المنزل 5820028

 المحمول 0890404800

 

 

 المؤهالت العلمية

  -البدء 

هاءتاالن  
  اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص

5000-5009 (اذاعة وتلفزيون)اعالم   بنانج ماليزيا ماجستير 
 –جامعة العلوم الماليزية

     كلية  االعالم

5005-5000  اذاعة وتلفزيون 
الريوس اذاعة بك

 وتلفزيون
 غزة فلسطسن

كلية  –جامعة األقصى  

 االعالم

      

 

واإلدارية الخبرات العلمية  

تاريخ 
  االنتهاء

المؤسسة/أسم الشركة البلد الوظيفة  تاريخ البدء   

حتى 

 تاريخه
1/4/2010 

قائم بأعمال مدير مكتب رئيس 

 الجامعة

 فلسطين

 
 جامعة فلسطين

5040 5009 
كليه -(نظام الساعة)ير متفرغاستاذ غ

ماالعال  
 جامعة االقصى  فلسطين

5040 

5009 
5000 

5000 

5040 

5004 
5000 

5000 

* -(نظام الساعة)استاذ غير متفرغ

جامعة فلسطين-كليه االعالم   
 متطوع

   محررة أخبار ومقدمة

 ماليزيا
 

 فلسطين
 فلسطين

 

 

 

مؤسسة )مؤسسة أمة الماليزيه

ماليزيا-بنانج-(خيرية   
فلسطين –غزة  –امعة األقصى  ج    

 معيد

 اديو االرداه ر

   

 

األبحاث المنشورة/ المؤلفات / الكتب   

 رساله ماجستير 
(مسلسل الحاج متولى وقضيه راى عام)صورة المرأة العربيه فى الدراما المصريه دراسه مقارنه   

1 

Seminar on Media and Islamic Thinking 2009  

                   Universiti Sains Malaysia- Malaysia 
 

2 

won the first prize in ‘Short film competition’ 3 



 4 

 

 المؤتمرات العلمية

Seminar on Media and Islamic Thinking 2009  

                   Universiti Sains Malaysia- Malaysia 
 

1 

won the first prize in ‘Short film competition’ 2 

 3 

 4 

 

الخاصة المهارات  

المهارةاسم  اخراج افالم وثائقيه  -العمل فى الحقل االعالمى  1 

المهارةاسم    2 

المهارةاسم    3 

 

 اللغات

 اللغة مستوي التحدث  مستوي الكتابة  مستوي القراءة

 العربية ممتاز ممتاز ممتاز

 اإلنجليزية ممتاز ممتاز ممتاز

دا جيد ج  جيد جدا جيد جدا 
   ماالوى) أخرى 

         )  

 

 الدورات التدريبية

 1  اسم الدورة دورة فى االعالم المرئى باللغة االنجليزية 

شهر-    مدتها 

غزة-مركز حمد لتطوير المهارات االعالمية    مكان انعقادها 

 2  اسم الدورة دورة فى االتصال المرئى واالعالم الموجه

دتهام يوم14    

غزة –جامعة االقصى    مكان انعقادها 

 3  اسم الدورة دورة فى االعالم المرئى

   مدتها اسبوع

غزة–دير البلح –كلية فلسطين التقنية    مكان انعقادها 

 

 المعرفون

 E-mail   اسم المعرف الوظيفة العنوان تليفون 

 جامعة فلسطين  0899809882 
عميد كليه 

 االعالم 
أبو شنب د حسين   

 
0899048040 
0899248420 

 جامعة االقصى 
 جامعة االقصى 

عميد كليه 
 االعالم

 محاضر  

 د أحمد حماد 
 دنبيل الطهراوى 

 

 

 


