السيرة الذاتية CV
أولا -البيانات الشخصية:

االسم  :عمرو صبري سليمان أبو جبر.
تاريخ الميالد.3991-9-62 :

الجنسية :فلسطيني.

الحالة االجتماعية :متزوج ولي بنتان وولد.

العنوان  :فلسطين شارع صالح الدين ،دير البلح -غزة.
البريد اإلليكتروني.amr_12113@hotmail.com :

رقم الهاتف /الجوال.0494229255 -0499999005 :
ثاني ا -المؤهالت العلمية:

 -1حاصللل علللج درجللة الددتورو اه

فللي اإلعللالم عللام  ،6035بتقللدير مرتبللة الشللرف ا ولللج

وعنلوان الرسللالة "معالجددا الوندوات الريينييونيددا النيسددنينيا لويددايا ال ددواه وتوه ددا د
ر ويل معاهف الجمهوه وارجا اره نحو ا" .من معهد الدراسات العربية بالقاهرة.

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

لنرهاودات حودوا اسنسداي د

دي  :تهاسدا مواهندا" عللج قنلوات CNNا مريكيلة ،و

BBCالبريطانية ،والجزيرة اإلخبارية القطرية ،والنيل اإلخبارية المصرية.

 -3حاصللل علللج درجللة الددتويوا العددال

فللي الد ارسللات اإلعالميللة ومدتللب سللنتين بعللد مرحلللة

البكالوريوس بتقدير عام "جيد جدا" عام .6009

 -4حاصللل علللج درجللة الووددالوهيو

فللي اإلعللالم مللن قسللم اإلتاعللة والتلييزيللون بتقللدير عللام

"جيد جدا" عام  6004من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالقاهرة.

ثالثا -الخبرات العملية:

 -1رئ لليس قسل للم اإلع للالم واالتصلللال -كلي للة اإلعل للالم واالتص للال بجامع للة فلس للطين ملللن عل للام
.6034 -6036

 -2أسللتات مسللاعد بكليللة اإلعللالم جامعللة فلسللطين مللن عللام  6033 /6030ومسللتمر حت للج
ا ن.

 -3عملللت مدرسللا بجامعللة ا قصللج "كليللة مجتمللع ا قصللج" بقسللمي الصللحافة اإللكترونيللة،
والعالق للات العام للة واإلع للالن من للت الع للام الد ارس للي  6036 -6033وحت للي  6035بش للكل

جزئي.
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 -4عمل ل للت مدرس ل للا بجامع ل للة ا زه ل للر كلي ل للة الد ارس ل للات المتوس ل للطة ببرن ل للام اإلع ل للالم قس ل للمي

الصحافة -والعالقات العامة واإلعالن ،في العام الد ارسلي  6036 -6033حتلج 6035
بشكل جزئي.

هاوع ا -الكتب والدراسات المنشورة وغير المنشورة:

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

 -6ت للم نش للر كت للاب بعنل لوان "اسعدددالا المرخ ددد

" ع للام  ،6036بمكتب للة الطال للب -جامع للة

ا زهر.

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

 -4تم نشر دراسة علمية محكمة في الملؤتمر الخلاب بلالمرأة اليلسلطينية الماعلي والحاعلر
والمس للتقبل ،ف للي جامع للة الق للدس الميتوح للة وعنل لوان الد ارس للة "معالجدددا اسااعدددات المحييدددا

لنرهاوددات حوددوا الم د أه النيسددنينيا :تهاسددا رنويويددا عيددر الن دهات اسخواهيددا" عدداا

.2102

 -5تللم نشللر بحللث علمللي محكللم عللام  6033فللي المجلللة اإلعالميللة بالقللاهرة الصللادرة عللن
المركز العربي اإلقليمي للد ارسلات اإلعالميلة للسلكان والتنميلة والبيئلة ،بعنلوان" :المعالجدا

اسخواهيا لويايا حووا اسنساي

قناع ي ".

 -2تم نشر د ارسلة علميلة محكملة بعنلوان "العالقدا وديي مسدرويات الرعدهم ليمدوات اسخواهيدا
اسااعيا ومسرويات المعه ا والوييا النيسدنينيا لدتا ال دواه النيسدنين " ،وتللك فلي
أعم للال الم للؤتمر العلم للي الل لتي نظتم للب كلي للة اإلع للالم واالتص للال بجامع للة فلس للطين ح للول
اإلتاعات اليلسطينية .عام .6031

 -9تللم نشللر د ارسللة علميللة محكمللة بعنلوان "توه السددينما الرسددجيييا النيسددنينيا د ر ددويل

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

المستقبل .عام .6035

 -9ت للم نش للر د ارس للة علمي للة محكم للة بعنل لوان "العالقددددا ودددديي مسددددرويات اسددددرختاا الجمهددددوه
النيسددنين لالعددالا الهقم د ومسددرويات المعه ددا وويددايا ال ددواه" فللي المجلللة العلميللة
لجامعة القدس الميتوحة .في مايو .6034

 -9تم قبول دراسة بعنلوان "توه الونوات الريينييونيا

ر ويل معاهف الجمهوه وارجا اره

نحو قيايا ال واه".في جامعة بيرزيت .عام .6034
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ي للتم العم للل عل للج ةنت للاج د ارس للة بعنل لوان معالج للة القنل لوات التلييزيوني للة اليلس للطينية
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ي للتم العم للل عل للج ةنت للاج كت للاب بعنل لوان التو ي للق واإلرش للية االلكتروني للة من للت ع للام

-36

باإلعافة ةلج بحث الدبلوم علام  6009أي قبلل الخلوف فلي رسلالة الماجسلتير،

لقعايا الشباب.

 .6034وكتاب أخر مدخل ةلج الين اإلتاعي والتلييزيوني.

وكان بعنلوان" :اسرختامات السينما الرسجيييا النيسنينيا د الرعويده عدي الويديا

النيسنينيا :تهاسا مسحيا مورويا".
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تلم نشلر د ارسللة علميلة محكمللة بعنلوان "رندداول مدوات وودهامن الوندوات الريينييونيددا

النيسددنينيا لويددايا ال ددواه" ،وتلللك فللي أعمللال اليللوم الد ارسللي ال لتي نظتمللب جامعللة
فلس للطين م للع البي للت الش للبابي ا م للن ح للول رؤى مقترح للة للنه للوف بمس للتقبل الش للباب

اليلسطيني .عام .6032

خامسا -األعمال المهنيا والرنويويا:

 -3ت أرس للت اللجن للة التحع لليرية عم للال الي للوم الد ارس للي "هؤا مورهحدددا لينهدددوم ومسدددروول

ال واه النيسنين " عام  6032في جامعة فلسطين .كما ترأست الجلسة الختامية وقراءة
التوصيات.

 -6ععو في هيئة تأسيس وصياغة جمعية أساتتة اإلعالم واالتصال في فلسطين .6034
 -1ناقشت مجموعة من أطروحات الماجستير في اإلعالم.

 -5أعطيل للت دورة مل للع هيئل للة البيئل للة لطل للالب اإلعل للالم حل للول دور اإلعل للالم فل للي خدمل للة البيئل للة
والحمالت اإلعالمية عام .6031

 -4أعطيللت دورة لطللالب اإلعللالم فللي دور اإلعللالم فللي التصللدي النتهاكللات حقللوق اإلنسللان
عام .6036

 -2أشرفت علج تنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات العلمية.

 -9قمت بتدريب الصحييين المتخصصين في مجال التحرير الصحيي عام .6035
 -9قدمت العديد من الندوات حول الصحافة االستقصائية والمسئولية االجتماعية.
 -9أشرفت علج عدد من أبحاث التخرج ومشاريع التخرج.
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قمللت بتللدريب عللدد مللن اإلعالميللين المتخصصللين حللول التحقيللق الصللحيي عللام

 6034في مقر نقابة الصحييين بغزة.

ساتسا -التوهات:
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 -3تدربت عام  6002في مجال "العتات الريينييون " في هيئلة اإلتاعلة والتلييزيلون بالقلاهرة
وتلك في ةطار التدريب في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

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

 -1تلقيت دورة عام  6009في مجال "اسخهاج السينماي " في قصر السينما بالقاهرة.

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

وانت للاج تليزي للوني ف للي جامع للة مص للر للعل للوم والتكنولوجي للا ع للام  6002و  6009أهمه للا:

"البنات المغتربات ،ومسجد عمر بن العاب ،وقصر البارون.
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