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 االسم كمال محمد عبدهللا الشاعر

الهويةرقم  259219619  

جامعي محاضر  المهنة 

 الجنس ذكر

.م91/59/5295  تاريخ الميالد 

خلف بنك فلسطين –بئر قشطة . ش -رفح   العنوان  

 الجنسية فلسطيني

االجتماعيةالحالة  متزوج   

  تليفون المنزل 9591262

 المحمول 2126611199

 

 

 المؤهالت العلمية

هاءتاالن  -البدء   اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص 

 معهد األمل للصيدلة غزة فلسطين دبلوم مساعد صيدلي مساعد دكتور صيدلي  5229 -5222 

5226 – 9229 جتما  والعلوم السياسيةاال   جامعة األزهر غزة فلسطين اجتما  وعلوم سياسية 

9229 – 9222  معهد البحوث والدراسات القاهرة مصر العلوم السياسية السياسة الخارجية 

9252 – 9259  معهد البحوث والدراسات القاهرة مصر العلوم السياسية العالقات الدولية 

قيد الدراسة -9251 اإللكتروني اإلعالم   جامعة الزعيم االزهري الخرطوم السودان اإلعالم 

 

العمليةالخبرات   

االنتهاءتاريخ  المؤسسة أسم  البلد الوظيفة تاريخ البدء   

غير متفرغمحاضر  9259 9252  جامعة األمة للتعليم المفتوح فلسطبن 

شرطة الفلسطينيةال -وزارة الداخلية  فلسطبن مسئول العالقات الخارجية في الشرطة الفلسطينية 9255 9255  
البروتوكول والعالقات العامة في معبر مدير دائرة  9255 9259

 رفح
 وزارة الداخلية فلسطين

مدير عام معبر رفح مساعد 9259 9252  وزارة الداخلية فلسطين 

أستاذ مساعد/محاضر غير متفرغ 9259 -  جامعة فلسطين فلسطين 

 

األبحاث المنشورة/ المؤلفات / الكتب   

 1021< مجلة جامعة فلسطين> (. م1002 –م 1002)لصال  السياسي في المملكة العربية السعودية السياسة األمريكية تجاه عملية اإل:بحث بعنوان

 1022< مجلة جامعة فلسطين> (. م1020-م2191)اإليرانية  -تطورات قضية أمن الخليج العربي، وأثرها في العالقات الملصرية:بحث بعنوان

مجلة جامعة > . دود الدوليةوترسيم الح( اإلسرائيلي  –الفلسطيني )وفية الفلسطينية على اللصراع أثر األطماع اإلسرائيلية في المياه الج:حث بعنوانب
 2014< فلسطين

 م1022< مجلة جامعة فلسطين> (محكم). مقدمة في البحث العلمي :كتاب بعنوان
 م1022< جامعة فلسطين> . فلسطينيةدراسات  :كتاب بعنوان

م1022< جامعة فلسطين> . مهارات االتلصال والقيادة :كتاب بعنوان  

 المؤتمرات العلمية



 .القاهرة 1021 -شارك في مؤتمر بعنوان واقع االعالم العربي بعد الثورات العربية

 .لنيل الترقية لدرجة ُأستاذ مشارك شارك في تحكيم عدد من األبحاث المنشورة

 .اجستير والدكتوراه في جمهورية ملصر العربيةالعديد من رسائل المحضور ومتابعة شارك في 

الخاصة المهارات  

المهارةاسم  كتابة المقاالت الصحفية  2 

المهارةاسم  (المناقشة وااللقاء)في أساليب المحاضرات االبتكار  1 

المهارةاسم  تأليف وكتابة الكتب واالبحاث والقصة القصيرة  2 

 

 اللغات

ستوي التحدثم مستوي الكتابة مستوي القراءة  اللغة 

 العربية جيد جدا ممتاز ممتاز

 العبرية جيد جيد جدا جيد جدا

 االنجليزية متوسط جيد جيد

 

 الدورات التدريبية

والكمبيوتر كتابة على األلة الحاسبة  2 اسم الدورة 

أشهر 9   مدتها 

  مكان انعقادها رفح

.بتقدير جيد جدا ،في كلية الشرطة 1009 لعام 2دورة في قانون الخدمة لقوى األمن الوطني رقم   1 اسم الدورة 

أشهر 2   مدتها 

غزة –كلية الشرطة    مكان انعقادها 

.بتقدير جيد جدا ،دورة في البروتوكول ومهارة االتلصال في التوجيه السياسي والمعنوي  2 اسم الدورة 

أشهر 9   مدتها 

غزة –التوجيه السياسي    مكان انعقادها 

 2 اسم الدورة  م القيادة السياسيةدورة دبلو 

أشهر 9   مدتها 

مؤسسة إبداع - غزة   مكان انعقادها 

في العالقات العامةدورة   2 اسم الدورة 

  مدتها شهرين

(إدارة العالقات العامة)قيادة الشرطة  –غزة    مكان انعقادها 

 

 المعرفون

E-mail اسم المعرف الوظيفة العنوان تليفون 

o.alfarra@up.edu.ps 2126969291  جامعة فلسطين –غزة عمير يحيي الفرا. د محاضر متفرغ   

y.jarpoa@up.edu.ps 2122919591  جامعة فلسطين –غزة يوسف جربو .أ د محاضر متفرغ   
 

 

 


