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 CVالسيرة الذاتية  
 

 :البيانات الشخصية -أولا 
 .عمرو صبري سليمان أبو جبر: سم اال

 .3991-9-62: تاريخ الميالد
 .فلسطيني: الجنسية

 .ولي بنتان وولد متزوج: الحالة االجتماعية
 .غزة -شارع صالح الدين، دير البلحفلسطين : العنوان 

 .amr_12113@hotmail.com: البريد اإلليكتروني
 .0494229255 -0499999005: الجوال/ رقم الهاتف

 :المؤهالت العلمية -ثانياا 
 بتقللدير مرتبللة الشللرف ا ولللج ،6035عللام فللي اإلعللالم  الددتوروها  حاصللل علللج درجللة -1

النيسددنينيا لويددايا ال ددواه وتوه ددا  دد  معالجددا الونددوات الريينييونيددا "وعنللوان الرسللالة 
 .معهد الدراسات العربية بالقاهرةمن  ."ر ويل معاهف الجمهوه وارجا اره نحو ا

من معهد البحوث  6030عام " ممتاز"في اإلعالم بتقدير  الماجسريهحاصل علج درجة  -2
النيداييات معالجدا "  :والدراسات العربية التابع لجامعة اللدول العربيلة، وموعلوع الرسلالة

 ا مريكيلة، و CNNعللج قنلوات  "تهاسدا مواهندا: لنرهاودات حودوا اسنسداي  د   دي 
BBCالبريطانية، والجزيرة اإلخبارية القطرية، والنيل اإلخبارية المصرية. 

فللي الدراسللات اإلعالميللة ومدتللب سللنتين بعللد مرحلللة  الددتويوا العددال حاصللل علللج درجللة  -3
 .6009عام  "جدا  جيد "البكالوريوس بتقدير عام 

فللي اإلعللالم مللن قسللم اإلتاعللة والتلييزيللون بتقللدير عللام  الووددالوهيو حاصللل علللج درجللة  -4
 .من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالقاهرة 6004عام " جيد جدا  "

 :الخبرات العملية -ثالثاا 
كليللللة اإلعللللالم واالتصللللال بجامعللللة فلسللللطين مللللن عللللام  -رئلللليس قسللللم اإلعللللالم واالتصللللال -1

6036- 6034. 
حتلللج ومسلللتمر  6033/ 6030بكليلللة اإلعلللالم جامعلللة فلسلللطين ملللن علللام أسلللتات مسلللاعد  -2

 .ا ن
ونيلللة،  بقسلللمي الصلللحافة اإللكتر " كليلللة مجتملللع ا قصلللج"بجامعلللة ا قصلللج  عمللللت مدرسلللا   -3

بشلللكل  6035وحتلللي  6036 -6033منلللت العلللام الدراسلللي  نوالعالقلللات العاملللة واإلعلللال
 .جزئي
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كليلللللة الدراسلللللات المتوسلللللطة ببرنلللللام  اإلعلللللالم قسللللللمي بجامعلللللة ا زهلللللر  عمللللللت مدرسلللللا   -4
 6035حتلج  6036 -6033، في العام الدراسلي واإلعالن والعالقات العامة -الصحافة

 .شكل جزئيب
 :الكتب والدراسات المنشورة وغير المنشورة -هاوعاا 

، بمؤسسة الصليا للطباعلة والنشلر 6033عام  "الرخنين اسعالم "تم نشر كتاب بعنوان  -3
 .د حسين أبو شنب.باالشتراك مع أ .وجامعة فلسطين

جامعلللة  -، بمكتبلللة الطاللللب6036علللام  "اسعدددالا المرخ ددد "كتلللاب بعنلللوان نشلللر تلللم  -6
 .ا زهر

بمكتبللة الصلليا للطباعللة والنشللر عللام ، "العالقددات العامددا واسعددالي"عنللوان بكتللاب  تللم نشللر -1
6035. 

تم نشر دراسة علمية محكمة في الملؤتمر الخلاب بلالمرأة اليلسلطينية الماعلي والحاعلر  -4
معالجدددا اسااعدددات المحييدددا "والمسلللتقبل، فلللي جامعلللة القلللدس الميتوحلللة وعنلللوان الدراسلللة 

عدداا  "تهاسددا رنويويددا عيددر الن ددهات اسخواهيددا: لنرهاوددات حوددوا المددهأ  النيسددنينيا
2102. 

الصللادرة عللن  فللي المجلللة اإلعالميللة بالقللاهرة 6033م تللم نشللر بحللث علمللي محكللم  عللا -5
المعالجدا : "، بعنلوانالمركز العربي اإلقليمي للدراسلات اإلعالميلة للسلكان والتنميلة والبيئلة

 ".اسخواهيا لويايا حووا اسنساي    قناع  ي 
العالقدا وديي مسدرويات الرعدهم ليمدوات اسخواهيدا "تم نشر دراسلة علميلة محكملة بعنلوان  -2

، وتللك فلي "ااعيا ومسرويات المعه ا والوييا النيسدنينيا لدتا ال دواه النيسدنين اس
ي نظتملللب كليلللة اإلعلللالم واالتصلللال بجامعلللة فلسلللطين حلللول تأعملللال الملللؤتمر العلملللي الللل

 .6031عام  .اإلتاعات اليلسطينية
توه السددينما الرسددجيييا النيسددنينيا  دد  ر ددويل "تللم نشللر دراسللة علميللة محكمللة بعنللوان  -9

ي ت، وتلك في أعمال المؤتمر العلمي ال"الجمهوه وارجا اره نحو قيايا ال واه معاهف
نظتمب كلية اإلعالم واالتصال بجامعة فلسطين حول المسرح والسينما في فلسطين وآفاق 

 .6035عام  .المستقبل
العالقددددا ودددديي مسددددرويات اسددددرختاا الجمهددددوه "تلللم نشللللر دراسللللة علميللللة محكملللة بعنللللوان  -9

فللي المجلللة العلميللة  "الهقمدد  ومسددرويات المعه ددا وويددايا ال ددواه النيسددنين  لالعددالا
 .6034في مايو . لجامعة القدس الميتوحة

توه الونوات الريينييونيا    ر ويل معاهف الجمهوه وارجا اره "دراسة بعنلوان  تم قبول -9
 .6034عام . في جامعة بيرزيت."نحو قيايا ال واه
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معالجللللة القنلللوات التلييزيونيللللة اليلسللللطينية يلللتم العمللللل عللللج ةنتللللاج دراسللللة بعنلللوان  -30
 .لقعايا الشباب

عللللام منللللت اإلرشللللية االلكترونيللللة و يللللتم العمللللل علللللج ةنتللللاج كتللللاب بعنللللوان التو يللللق  -33
 .وكتاب أخر مدخل ةلج الين اإلتاعي والتلييزيوني .6034

أي قبلل الخلوف فلي رسلالة الماجسلتير،  6009باإلعافة ةلج بحث الدبلوم علام  -36
اسرختامات السينما الرسجيييا النيسنينيا  د  الرعويده عدي الويديا ": وكان بعنلوان
 ".تهاسا مسحيا مورويا: النيسنينيا

رندداول مدوات ووددهامن الونددوات الريينييونيددا "تلم نشلر دراسللة علميلة محكمللة بعنلوان  -31
جامعللة ي نظتمللب تاللل اليللوم الدراسللي، وتلللك فللي أعمللال "ويددايا ال ددواهالنيسددنينيا ل

رؤى مقترحلللة للنهلللوف بمسلللتقبل الشلللباب حلللول  الشلللبابي ا ملللنفلسلللطين ملللع البيلللت 
 .6032عام  .اليلسطيني

 
 :األعمال المهنيا والرنويويا -خامساا 

هؤا مورهحدددا لينهدددوم ومسدددروول "ترأسلللت اللجنلللة التحعللليرية  عملللال اليلللوم الدراسلللي   -3
ة كما ترأست الجلسة الختامية وقراء. في جامعة فلسطين 6032عام  "ال واه النيسنين 

 .التوصيات
 .6034 ععو في هيئة تأسيس وصياغة جمعية أساتتة اإلعالم واالتصال في فلسطين -6
 .ناقشت مجموعة من أطروحات الماجستير في اإلعالم -1
أعطيللللت دورة مللللع هيئللللة البيئللللة لطللللالب اإلعللللالم حللللول دور اإلعللللالم فللللي خدمللللة البيئللللة  -5

 .6031والحمالت اإلعالمية عام 
دور اإلعللالم فللي التصللدي النتهاكللات حقللوق اإلنسللان  أعطيللت دورة لطللالب اإلعللالم فللي -4

 .6036عام 
 .أشرفت علج تنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات العلمية -2
 .6035قمت بتدريب الصحييين المتخصصين في مجال التحرير الصحيي عام  -9
 .قدمت العديد من الندوات حول الصحافة االستقصائية والمسئولية االجتماعية -9
 .أبحاث التخرج ومشاريع التخرج أشرفت علج عدد من -9

قمللت بتللدريب عللدد مللن اإلعالميللين المتخصصللين حللول التحقيللق الصللحيي عللام  -30
 .في مقر نقابة الصحييين بغزة 6034

 :التوهات -ساتساا 
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في هيئلة اإلتاعلة والتلييزيلون بالقلاهرة  "العتات الريينييون "في مجال  6002تدربت عام  -3
 .ر للعلوم والتكنولوجياوتلك في ةطار التدريب في جامعة مص

في هيئة اإلتاعة والتلييزيون بالقاهرة  "الريينييون  اسخهاج "في مجال  6009تدربت عام  -6
 .وتلك في ةطار التدريب في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

 .في قصر السينما بالقاهرة "اسخهاج السينماي "في مجال  6009تلقيت دورة عام  -1
 .في جريدة الجمهورية بالقاهرة "الرحهيه ال حن "في مجال  6009تلقيت دورة عام  -5
أنتجت عدد من ا فالم القصيرة التسجيلية مع عدد من الطالب في ةطار مشروع التخلرج  -4

نتلللاج تليزيلللوني فلللي جامعلللة مصلللر للعللللوم والتكنولوجيلللا علللام  : أهمهلللا 6009و  6002وا 
 .وقصر البارون ،لعابالبنات المغتربات، ومسجد عمر بن ا"

 


