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 ين العربين العلمي  دليل اإلعالمي  
 

 رافـــــــــــــإلاش
 ستاذ الدكتور أبو القاسم البدري لا 

 مدير إدارة العلوم والبحث العلمي

 

*********************************************** 

 روعـــــــق املشمنّس 
 الدكتور أمين القلق

 

*********************************************** 

 اسوبيةــــــحالة ــــــبرمجال
 املهندس محمد بن جراد

 

*********************************************** 

 املراجعة اللغوية والتهيئة الرقمية
 لاستاذة خيرية السالمي
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 :مــــتقدي
ولى في إطار سعي المنظمة العربية للتربية والثقافة 

أ
يصدر هذا الدليل في طبعته ال

)إدارة العلوم والبحث العلمي(، إلى تفعيل البرنامج العربي لنشر الثقافة العلمية  والعلوم،
ين علميّ ين الوالتقانية في الوطن العربي. ويهدف هذا الدليل إلى التعريف باإلعالميّ 

  .ما بينهم، والربط بين خبراتهم العلمية لتعزيز التعاون في ،العرب
 

 الدليل من إجابات  اوقد جمعت مادة هذ
أ
ي تمن اثن ايّ إعالم( 46)وستين  ربعةا

عّد  ،دولة عربية( 21)عشرة 
أ
لخصوص. إدارة العلوم والبحث العلمي باته على استبيان ا

ن يتّم 
أ
تزويد المنظمة  وسوف يتّم تسكين هذه اإلجابات سوّية مع بقية اإلجابات المنتظر ا

ين وبية خاصة باإلعالميّ سالعربية للتربية والثقافة والعلوم بها، في قاعدة بيانات حا
جال على موقع المنظمة على  ،العلمّيين العرب

آ
قرب ال

أ
والتي سوف يتم تسكينها في ا

 لية. شبكة المعلومات الدو
ن تضع ب

أ
 ن يويسعد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ا

أ
يدي المهتمين من ا

مّ 
أ
بناء ا

أ
ين ين العلميّ خدمة للتعريف باإلعالميّ ، سيتم تحديثه دورياتنا هذا الدليل الذي ا

عمالهم المهنية ،العرب
أ
 .ونماذج من ا

 
 وهللا ولّي التوفيق.

بو القاسم البدري 
أ
ستاذ الدكـتور ا

أ
 ال

 

 والبحث العلمي إدارة العلومير مد
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 حسان مصطفى يوسف البيرومياالسم الكامل        :  
 أردنيةالجنسية الحالية    :  
 سوريا –بدمشق  41/7/4777تاريخ ومكان الميالد:  
 قطربلد اإلقامة الحالية  :  

 
 المؤهالت العلمية:

  :بكالوريوس في مجال الطب البيطريالشهادة 
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:

تثقيف صحي(  -رقابة غذائية  -طبيب بيطري )صحة عامة  ليةالوظيفة الحا
 كاتب علمي -بوزارة البلدية والتخطيط العمراني القطرية 

 سنوات ثالث عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي
 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث 

 وسيلة
 اإلعالم:

صحافة ورقية، 
صحافة إلكترونية، 

 إذاعة

من حيث 
 المادة:

تقنية معلوماتية، بيئة ومناخ،  طب وصحة،
علوم طبيعية، طاقة، اإلعجاز العلمي في 

 القرآن الكريم

من حيث 
 أعمل بوقت جزئي التفرغ:

 
 
 

 

 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:
 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع

اكتشاف تقني جديد... صناعة   مقالة
  الفلين من النشاء

41/41/9117
  

لنشرة اليومية اإللكترونية لوزارة البلدية ا
  والتخطيط العمراني القطرية

أسباب تدفعنا لشراء المنتجات   كتاب
  الزراعية المحلية وترك المستوردة

  الوكالة العربية لألخبار  91/8/9117

كاتب عربي يبتكر دواء طبيعيا   كتاب
  ألنفلونزا الخنازير

44/41/9117
  

لكترونية لوزارة البلدية النشرة اليومية اإل
  والتخطيط العمراني القطرية
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 األوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليها:
 

  شهادة تقدير من مركز أصدقاء البيئة القطري لالشتراك بمهرجان الغذاء الصحي سنة
 ."القلي والسرطان"وتقديم محاضرة عن دراسة لي بعنوان  9117

 أصدقاء البيئة القطري الشتراك بمهرجان الغذاء الصحي سنة  شهادة تقدير من مركز
 في محاضرة كانت ملخص لدراسة لي عن )مشروبات الطاقة(. 9118

 
 الدورات التدريبية التي شارك فيها:

 كمتدرب

 .للدراسات القطري مركز الشرق -دورة تغطية األنشطة الحكومية والممارسات الديمقراطية  -
 .في )جريدة الشرق القطرية(دورة في التحرير الصح  -
 .(icfjدورة في الصحافة االستقصائية )المركز الدولي للصحفيين  -
 .مركز الشرق للدراسات القطري -تغطية حقوق اإلنسان  دورة صحفية في  -
 .(icfjاإللكترونية )المركز الدولي للصحفيين دورة في الصحافة  -
المدرسة   Erice  - في إيطاليا (communicating energy) دورة في اإلعالم العلمي بعنوان  -

 .روما الدولية للصحافة العلمية
 

 بيانات االتصال:
 قطر ، دولة91497وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بلدية الظغاين، ص.ب:   العنوان البريدي

 hmbvet2006@yahoo.com العنوان اإللكتروني
 00974 47 4347859  هاتف العمل

 009745867791 الهاتف الجوال
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 حنان حسن صالحاالسم الكامل         :  

 أردنية الجنسية الحالية     :
 بعمان  41/41/4774 تاريخ ومكان الميالد :
 األردن بلد اإلقامة الحالية   :

 
 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:

صحافية متخصصة باإلعالم الصحي في جريدة الغد اليومية،  الوظيفة الحالية
 األردن -لسكان بعمان لنسقة إعالمية في المجلس األعلى م

عدد سنوات الخبرة في العمل 
 سنة أكثر من اثنتي عشرة اإلعالمي 

 
 نوع العمل اإلعالمي:

من حيث وسيلة 
 اإلعالم:

صحافة ورقية، صحافة 
 إلكترونية

طب وصحة، بيئة  من حيث المادة:
 ومناخ

 متفرغ لإلعالم من حيث التفرغ:
اللغات  من حيث

 اإلنجليزية المستخدمة:
 

 األوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصلت عليها:
  9112-9112جائزة الحسين لإلبداع الصحافي عن فئة أفضل تحقيق استقصائي لعام 

 حول "الدراسات الدوائية األردنية".
 لتشجيع  الفوز بالمرتبة األولى لجائزة مركز الحسين للسرطان عن اإلعالميين بتحقيق

 .9112الكشف المبكر عن سرطان الثدي في شهر تشرين الثاني )نوفمبر( 
  الحصول على شهادة تقدير من جريدة العرب اليوم حول "اكتشاف تلوث المياه" في األردن

 .4778عام 
  الفوز بالمرتبة الثانية عن تحقيق استقصائي حول مرض االنسداد الرئوي المزمن بتحكيم

 .9112شركة انجلهايم األلمانية في كانون األول )ديسمبر( عام  عربي ودولي من قبل
  الحصول على شهادة تقديرية من قسم التثقيف الصحي التابع لوزارة الصحة األردنية للدعم

 المتواصل لقضايا التوعية الصحية في األردن.
 .الحصول على شهادة تقدير من الجمعية األردنية للعناية بالسكري 
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  للمشاركة في الحملة الوطنية  9117من مركز الحسين للسرطان لسنة شهادة تقديرية
 للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

  كلية بلومبرغ / مركز برامج االتصال، برنامج  -تكريم من جامعة جونز هوبكنز األمريكية
 .47/4/9118شركاء اإلعالم لصحة األسرة/ بتاريخ 

 ردن، للدفاع عن المهّمشين وبخاصة المرأة شهادة تكريم من هيئات األمم المتحدة في األ
 .9118آيار 2بتاريخ 

  الفوز بالمرتبة األولى بجائزة أفضل تناول إعالمي لمرض السل في مسابقة نظمتها منظمة
 .99/2/9118( بالقاهرة بتاريخ WHOالصحة العالمية )

 
 فيها: تالدورات التدريبية التي شارك

 كمدرب كمتدرب
م قضايا المرأة في محمية دورة اإلعالم في دع -

 .4777ضانا بجنوب األردن عام 
دورة حول الصحة اإلنجابية في العقبة عام   -

4777. 
في بغداد  المشاركة في مهرجان مربد الثقافي -

والمشاركة ضمن فعاليات النقابات المهنية األردنية 
 .4778الشعب العراقي عام  في مؤتمر دعم ومؤازرة

األطفال وعملية إيصال  دورتان في سلوكيات  -
بين األبناء وأطفالهما عقدتا في  المعلومات ما

 .2003 الواليات المتحدة األمريكية في أوهايو عام
في  ICDL دورة رخصة قيادة الحاسوب العالمية -

 .9111كلية القدس في عمان 
دورة التحقيق االستقصائي منظمة من قبل السفارة  -

 .2005البريطانية في األردن، عمان 
دورة تدريبية في حقوق وحرية الصحافيين في  -

 األنباء األردنية. المركز التدريبي التابع لوكالة
ورشة تدريبية للصحافيين أثناء انعقاد االجتماع  -

للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية  السنوي

 .تنمية مهارات االتصال والحوار -
 ردنيين علىألإلعالميين الية دورة تدريب  -

المصطلحات  تالصحي، تناول األعالم
الطبية إعالميا، ممّولة من الوكالة 

لإلنماء الدولي، برنامج  األمريكية
 .إيركس اإلعالمي

 دورة لتدريب اإلعالميين حول تناول -
سرة ألمفاهيم الصحة اإلنجابية، تنظيم ا
في األنماط الصحافية المختلفة، 

للسكان وشركة اسمع  المجلس األعلى
 .صوتك لالستشارات والتدريب

 دورة إعالمية حول إزالة الوصمة -
مراض ألوا اإليدزالمجتمعية لمرض 

المنقولة جنسيا، بالتعاون مع البرنامج 
لمكافحة اإليدز والسل  الوطني

 .والمالريا/ األردن
 دورة تدريبية لرفع مهارات اإلعالميين  -

لتعاون في مواضيع التدخين، السلبي، با
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كانون  والعلمية العالمية في المغرب في مراكش شهر
 .9112األول )ديسمبر( عام 

 المشاركة في ورشة إعالمية تدريبية للصحافيين -
بتنظيم من  اليونسكو والوكالة  اإليدزحول مرض 

صحة األسرة  األمريكية لإلنماء الدولي و)امباكت( 
 91إلى  9112آيار 99ووكالة األنباء األردنية من 

 .9112آيار
المشاركة في ورشة حول االتصال التنموي في  -

من  كية في بيروت  بدعوةالجامعة األمري -لبنان
حزيران إلى  1جامعة جونز هوبكنز األمريكية من 

 .9112حزيران  47
ورشة تدريبية لإلعالميين حول  المشاركة في -

األنفلونزا نظمتها اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية 
مكتب األردن والمركز اإلقليمي للمنظمة في مصر  ،

 .2006 وزارة الصحة األردنية في شهر جزيران
المشاركة في دورة تثقيفية لإلعالميين حول كيفية  -

األردن وبتمويل وتنظيم من  دعم مرضى اإليدز في
منظمة الصحة العالمية مكتب األردن انبثق عنها 

لجنة مصغرة، عضو فيها لدعم المرضى المصابين 
ة خاصة للمرضى. عقدت ــــــــباإليدز وتأسيس جمعي

 .9112-8-41 في
ي ورشة تدريبية لإلعالميين لمدة ثالثة المشاركة ف -

الحالي في البحر الميت  2006 أيلول 41-41أيام 
 حول "تحرير المواد اإلعالمية عبر اإلنترنت" نظمتها

الوكالة األمريكية لإلنماء  -جامعة جونز هوبكنز 
 .الدولي

العالمي بالقاهرة، مصر  المشاركة في المؤتمر -
للمشاكل الجنسية حول أول نتائج المسح العالمي 

 .برعاية شركة فايزر العالمية 47 -47بتاريخ 

مع وزارة الصحة، مديرية اإلعالم 
 .والتوعية الصحية الصحي



 دليل اإلعالمّيين العلمّيين العرب

 

9 

 

 المشاركة في ورشة إعالمية في اإلمارات العربية -
دبي حول المطاعيم بدعوة من شركة  -المتحدة 

 .2007 شباط 11وايث العالمية لألدوية بتاريخ 
المشاركة في دورة تدريبية بتنظيم من منظمة  -

دوث ــــاء حـــأثن الصحة العالمية حول "االتصال
 .9117آذار  97 - 92الفاشيات" من الفترة 

الميت مع جامعة  المشاركة في دورة في البحر -
اإلعالم شركاء الصحة تكريم  -جونز هوبكنز 

تطوير البرامج الصحية  لإلعالميين لجهودهم في
وخاصة )حملة حياتي أحلى( في الفترة الواقعة ما 

 .أبريل 2-1بين 
ة تدريبية لإلعالميين العلميين المشاركة في دور  -

بدعوة من االتحاد  كازابالنكا -في المغرب 
، DCIR الدولي لإلعالميين العلميين وبدعم من

 .أبريل لمدة أسبوع من شهر
عضو اللجنة اإلعالمية للمؤتمر األردني  -

والغدد الصم  األمريكي األول حول السكري
وأمراض االستقالب، في الفترة الواقعة ما بين 

 .2007 آيار/ مايو 91 -42
المشاركة بجولة إعالمية لتنشيط السياحة التركية  -

بدعوة من الخطوط  )العالجية( في إسطنبول
الجوية التركية وشركة الحياة الدولية الفترة ما بين 

 .2007 حزيران 91-97
للحاصلين على جائزة  27المشاركة في االجتماع  -

رة ألمانيا )جزي نوبل في الطب والصيدلة في
لينداو( بمشاركة الباحثين العلميين الشباب، في 

من شهر تموز  2 -4  بين  الفترة الواقعة ما
9117 . 
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حلقة تدريبية لإلعالميين الصحيين بعنوان  -
في الصحة" بتنظيم من شركة سانوفي  "الشراكة

 9117من شهر تموز  47إلى  48افنتس من 
 .الميت في البحر

ة للصحفيين المشاركة في ورشة عمل تدريبي -
العربية نحو  للتجاوب مع اإليدز في المنطقة

صحافة تحمي حقوق األشخاص المتعايشين مع 
البرنامج اإلقليمي  فيروس اإليدز"، والتي نظمها

لإليدز في الدول العربية التابع لبرنامج األمم 
بالتعاون مع مؤسسة رويترز  المتحدة اإلنمائي،
 9117سبتمبر  44إلى  8في الفترة من 
 بالقاهرة، مصر.

         المشاركة في ندوة تدريبية لإلعالميين حول -
في  "التحديات في عالج سرطان الثدي والقولون
فريقيا" في البحر الميت من   91الشرق األوسط وا 

افينتس  بتنظيم من شركة سانوفي 91-9117-
 .الفرنسية

المشاركة في ورشة عمل حول " دور اإلعالميين  -
من مرض أنفلونزا الطيور"  في حماية المجتمع

بتنظيم من اليونيسف، جامعة جونز هوبكنز، 
 .4/44/9117مكتب عمان،

المشاركة في اجتماع الخبراء إلعداد دليل  -
ومكافحة نقص المناعة  إعالمي عربي للتوعية

البشري، "اإليدز" في البحرين، بتنظيم من 
وهيئة اإلذاعة والتلفزيون  بيروت -اليونسكو 

تشرين الثاني  41-41تاريخ البحريني، ب
  .9117)نوفمبر( 
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المشاركة بالمؤتمر "اإلعالميون العلميون  -
 1 يجتمعون للتدريب وصندوق قطر الدولي"، من

 .9118شباط  7إلى 
المشاركة في الدورة التدريبية حول الحمالت  -

على التبغ والترويج له، في  االتصالية للسيطرة
لعالمية، القاهرة، بدعوة من منظمة الصحة ا

من شهر عام  91 -47الفترة  من -إيمرو
9118. 

المشاركة في دورة تدريبية لتصميم حمالت   -
لمكافحة التدخين، نظمتها الرابطة  إعالمية

 العربية لإلعالميين العلميين وتحالف )االتفاقية
اإلطارية لمكافحة التبغ( ومنظمة الصحة 

 .2008 آيار-99-91العالمية، القاهرة بتاريخ 
مشاركة بورشة عمل نحو بناء استراتيجية ال -

الوطني لإليدز  إعالمية وطنية لإليدز، البرنامج
 .9118 -آيار -92-91وزارة الصحة، بتاريخ 

بناء استراتيجية  المشاركة بورشة عمل نحو -
إعالمية وطنية لإليدز، البرنامج الوطني لإليدز 

 9118 -آيار  - 25-23 وزارة الصحة، بتاريخ
 .رشفي محافظة ج

 المشاركة في مؤتمر حول أنفلونزا الطيور في -
القاهرة بتنظيم من وزارة الخارجية األمريكية من 

 .9118/أكتوبر/ 99-91
في المؤتمر الرابع للثقافة الجنسية،  المشاركة -

 .9117القاهرة، مصر، شهر آذار 
إطالق مطعوم بريفيناز بدعوة من  المشاركة في  -

-22 الجونة شركة وايث األمريكية، الغردقة/
 .9117أبريل//25
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المشاركة في مؤتمر اتحاد العرب لمكافحة  -
 .9117مصر، آيار،  السرطان، القاهرة،

المشاركة في اجتماع الحائزين على جائزة نوبل  -
ليندوا، في الفترة ما بين  -ألمانيا  للكيمياء في

 .7/9117-1   ولغاية  97/2
 

 
 بيانات االتصال:

 

 448984 -12 12 -األردن  -ان ّـ عم العنوان البريدي
 hananalkiswany@yahoo.com العنوان اإللكتروني

 0096265544020 الفاكس
 248-0096265544000  هاتف العمل

 009627233310 الهاتف الجوال
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 جعفر أمين فالح العمرياالسم الكامل          :  
 أردنية الجنسية الحالية      :
 بدولة اإلمارات العربية المتحدة 48/41/4784 تاريخ ومكان الميالد  :

 

 الت العلمية:ـــالمؤه
 

 المجال اسم الجامعة الشهادة
  الفرع العلمي    ثانوية عامة
  هندسة زراعية  ة العلوم والتكنولوجيا األردنيةجامع  بكالوريوس

 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 مراسل ومنتج لألخبار والبرامج العلمية والتكنولوجية الوظيفة الحالية

 ثالث سنوات ونصف عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي
 

 نوع العمل اإلعالمي :

من حيث 
 وسيلة

 اإلعالم:
 تلفزيون

 من حيث
 المادة:

، علوم طبيعية، بيئة ومناخ، تقنية معلوماتية، طب وصحة
   علم الطقس واألرصاد الجوية، طاقة، فلك وفضاء

)التنبؤ والرصد(، القضايا البيئية المختلفة )التوعية 
والمراقبة وتقييم األثر البيئي، قضايا التلوث واإلدارة 

لوم المتكاملة للنفايات الصلبة والسائلة ومعالجتها( ع
األرض والجيولوجيا، الجغرافيا، العلوم الزراعية المختلفة، 
العلوم الصحية، التطبيقات الطبية المختلفة، التقنيات 
الحيوية والهندسة الوراثية، الكيمياء الحيوية، األحياء 

 الدقيقة وتطبيقاتها.

من حيث 
 :التفرغ

متفرغ 
 لإلعالم

من حيث 
اللغات 

 المستخدمة:
 يةنجليز إلا، العربية
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 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:

 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع

  9117  أنفلونزا الخنازير في األردن  تقرير
ش. المركز العربي للبث، 

عضو مجموع المركز العربي 
  AT Newsاإلعالمية، قناة 

اكتشاف موقع سقوط أكبر نيزك في   تقرير
  المنطقة

9117  
ردنية المتحدة للبث ش. األ

  atvالتلفزيوني، قناة 

  تقرير

نشرات جوية مختلفة، أحدها 
مسجلة، تتحدث عن الحالة الجوية 

 وبعضفي األردن، المنطقة العربية، 
دول العالم. وأخرى مباشرة تتحدث 

ردن ألعن الحالة الجوية في ا
وبعض مناطق القارة اإلفريقية، 
إضافة إلى بعض النصائح وعن 

اء في مثل تلك األوقات من األجو 
  شهر أغسطس من كل عام...

ش. األردنية المتحدة للبث   9117
  atvالتلفزيوني، قناة 

 
 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليه

 

  حقل التلوث 9119المركز الثاني في جائزة الملك عبد اهلل الثاني لإلبداع / الدورة األولى ،
 ية، عن بحث: معا نحو إعالن عمان...عاصمة للبيئة العربية.في المدينة العرب

  فئة التقارير اإلخبارية، عن تقرير 9118المركز األول في جائزة اإلبداع اإلعالمي/
 اكتشاف موقع لسقوط أقدم وأكبر نيزك في األردن في منطقة جبال وقف الصوان.
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 الدورات التدريبية التي شارك فيها:

 كمتدرب
 .في الشاملدورة الصح -
 .دورة الصحفي الشامل المتقدم  -
 .االتصاالت والثقافة والمجتمع التحديات والفرص في الوطن العربي دورة مبادئ عن -
، منطقة األوسط، WFSJالتدريبي التابع لالتحاد الدولي لإلعالميين العلميين برنامج سكوب -

 .التلفزيوني تخصص البث
واالتحاد الدولي  IDRC مركز بحوث التنمية الدوليةبرنامج بناء القدرات الصحافة والعلوم،  -

 .WFSJ لإلعالميين العلميين
 .أمريكا دورة تدريب األخبار، إذاعة صوت -
 .دورة اإلنترنت في تحرير األخبار، مجلة ستارز كافيه اإللكترونية -
 .ICF دورة اإلنترنت في بناء وتأسيس المواقع اإلخبارية، المركز الدولي للصحافيين -
 .WFSJ إلنترنت في الصحافة العلمية، االتحاد الدولي لإلعالميين العلمييندورة ا -
نتاج النشرات اإلخبارية باستخدام نظام إنتاج األخبار اإللكترونية  -  .ENPS دورة التحرير وا 
 Preditor/News Flash دورة المونتاج اإللكتروني للنشرات اإلخبارية، باستخدام نظام  -
 .atvلفزيونية اإلخبارية، دورة إعداد التقارير الت -
 .atvدورة التدريب الصوتي للتقارير التلفزيونية، والكتابة للصورة،  -
 الحمالت االنتخابية، مبادئها، النهج المتبع واالستراتيجيات لرصد العمليات دورة تمويل -

 .atvاالنتخابية، برنامج تعزيز وسائل اإلعالم األردنية، 
 .atv، مركز حرية وحماية الصحفيين، للصحفيين دورة الحماية القانونية -
 .PharmaquestJoالمتطوعين من البشر،  دورة االختبار الدوائية وأثرها على -
 .، جمعية البيئة األردنيةEIA األثر البيئي دورة إعداد المدربين، كتابة تقارير تقييم -
لكفاءة المائية أجهزة توفير المياه وحفظ الطاقة، برنامج ا دورة الحسابات المائية واستخدام  -

 .USAIDالمياه والري األردنية، ووكالة المساعدات األمريكية ، ووزارةWEPIA والتوعية
، GPS ، وبرنامج تحديد المواقع العالميةGIS المعلومات الجغرافية دورة استخدام أنظمة  -

 .الطبيعية المستدامة، واستخدامات األراضي في إدارة الموارد
 International Standard Organization الموحدة لعالميةدورة األنظمة القياسية ا  -

ISO . 
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دارة أنظمة  -  Crop Wat الري الحديثة، باستخدام برنامج حاسوب دورة تصميم وا 
Program. 

الزراعة بدون تربة واستخدام طرق الري الحديثة باستخدام المياه  دورة استخدام نظام  -
  .دةالمسمّ 

 
 

 ال:ـــبيانات االتص
 

المملكة األردنية ، 12الشمالي، ش. زعل أوب تايه، مبنى رقم  أم السماق  ن البريديالعنوا
 1818، ص.ب. 44894الهاشمية، عمان 

 JAFAR_ENV@YAHOO.COM  لكترونيإل العنوان ا
 0096265531707 الفاكس

 0096265501555  هاتف العمل
 00962776798784 الهاتف الجوال
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 سليم قاسم    :       ملاالسم الكا 

 تونسية  :      الجنسية الحالية
 تونس -بحلق الوادي 4771نوفمبر  41  : تاريخ ومكان الميالد 

 تونس  :    بلد اإلقامة الحالية
 
 مؤهالت العلمية:ال

 المجال الشهادة
  التكنولوجيا التربوية الحديثة  الماجستير

  اآلداب والحضارة العربية  اإلجازة
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 رئيس مصلحة بالمعهد الوطني للمكتبية واإلعالمية بوزارة التربية،  الوظيفة الحالية

عدد سنوات الخبرة في 
 العمل اإلعالمي 

سنة  وخمس عشرة  ،سنوات كمعد ومقدم لبرنامج تلفزي خمس
 كمراسل وناشر مقاالت

 
 نوع العمل اإلعالمي:

 
 من حيث وسيلة

 تقنية معلوماتية المادة:  من حيث           تلفزيون اإلعالم:

أعمل بوقت  من حيث التفرغ:
 جزئي

من حيث اللغات 
 المستخدمة:

، نجليزيةإلا
 الفرنسية
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 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:

 

 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع

مع  توظيف القصة المصورة للتواصل  تقرير
  الناشئة )دراسة(

  المركز الوطني البيداغوجي  9112

إدماج ثقافة المعلومات واالتصال في   تقرير
  التعلم والتعليم )دراسة(

المعهد  -وزارة التربية والتكوين  9111
  الوطني للمكتبية واإلعالمية

أوراق 
  عمل

اإلعالم اإللكتروني واإلعالم الموازي 
  (ذجانمو ة ي)الشبكات االجتماع

    

 
 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليه

 ( عن برنامج إبحار عل9118الجائزة الثانية التحاد إذاعات الدول العربية )ى الناتــ. 
 

 الدورات التدريبية التي شارك فيها:
 كمدرب كمتدرب

ديد الدورات في مجال االتصال والصحافة ع -
نتاج المحتويات  ونيلكتر اإللكترونية والتوثيق اإل وا 

الرقمية والتصرف في المشاريع ومنظومات 
 .الجودة

 

 .مهارات االتصال والحوار تنمية -
 تكوين المثقفين والمربين في مجال توظيف -

في التعلم والتعليم  تصالثقافة المعلومات واال
 .بعد وفي مجال التعليم والتدريب عن

 
 ال:ـــــــبيانات االتص

 
 

 9121ق الوادي، ت.ب.، نهج المستقبل، حل18  العنوان البريدي
 pedgo@gmail.com  العنوان االلكتروني

 9848920211942 الهاتف الجوال
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 فؤاد العالني :          االسم الكامل 

 تونسية :         الجنسية الحالية 
 بالقيروان 4721أفريل  2 :     تاريخ ومكان الميالد 
 الجمهورية التونسية :       بلد اإلقامة الحالية 

 
 مؤهالت العلمية:ال
 

 المجال سنة الحصول الشهادة

  العلوم السياسية 4772  قةدبلوم الدراسات المعمّ  

 4774  األستاذية
 ،توثيق، علوم اإلعالم واالتصال، اختصاص إدارة المكتبات

  أرشيف
  ياعلوم التغذية، اختصاص تكنولوج 4789  دبلوم التقني السامي

  رياضيات -علوم  4778  ثانوية عامة -بكالوريا ال

 
 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:

 رئيس تحرير جريدة  الوظيفة الحالية
 سنة 92 عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي 

 
 نوع العمل اإلعالمي:

من حيث 
وسيلة 
 اإلعالم:

، صحافة ورقية
، صحافة إلكترونية

 تلفزيون، إذاعة

يث من ح
 المادة:

علوم ، بيئة ومناخ، تقنية معلوماتية، طب وصحة
فلسفة  ،تاريخ العلوم، طاقة، فلك وفضاء، طبيعية
 تكنولوجيا االتصال الالسلكي ،العلوم

من حيث 
 غ لإلعالممتفرّ  التفرغ:

من حيث 
اللغات 

 المستخدمة:
 الفرنسية
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 :نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي

 
 الناشر تاريخ النشر نالعنوا النوع

  Promedبروماد   9119  الصحة والطب في تونس )بالفرنسية(  كتاب

  "سيستام"  4777-4772  المناعة  دورية

حوار مع األمين العام لمنظمة الصحة   مقالة
  العالمية

  " البراس"  4772

 
 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليه

 9118وسام االستحقاق الثقافي،  الصنف الرابع من. 
  ،وطني( - 9112الجائزة الثانية ألحسن إنتاج صحفي(. 
 (، وطنية9119حسن ربورتاج صحفي، )جائزة أ. 
  وطنية(4777 -جائزة أحسن إنتاج صحفي، )اختصاص سياحة( ،). 
 

 الدورات التدريبية التي شارك فيها:
 كمدرب كمتدرب

 مالية  -)اقتصاد  دورات في تقنيات التحرير
 ...(صحة –بيئة  –

 األمن  -في البيئة الصناعية  دورات
السالمة  -التحاليل المخبرية –الصناعي 

الوقاية من  -الغذائية  الحميات – الرقمية
 -مرض السكري  –انتقال فيروس اإليدز 

 ...البيولوجي التنوع

 التدريب على أساليب اإلخراج. 
  4777دورتان في الصحافة العلمية )تونس 

 .(9111و
 ( 9114دورة في الصحافة البيئية). 
 (2001) دورة في الصحافة الصحية - 

 –الصعوبات  -المحتويات: الخصائص 
 ...المصادر

 االتصال من أجل  عديد الدورات في تقنيات
 .الصحة والبيئة
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 بيانات االتصال:

 

 ، تونس4111نهج علي باش حانبه،  2جريدة "البراس"،  العنوان البريدي

 foued-allani@laposte.net اإللكترونين العنوا
 0021671349720 الفاكس

 0021671341066  هاتف العمل
 9853520711942 الهاتف الجوال
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 عبد المجيد بالطيب       :        االسم الكامل 
 تونسية       :    الجنسية الحالية 

 الجنوب التونسي -بمدنين  4721ي فيفر  8       تاريخ ومكان الميالد :
 تونس       :  بلد اإلقامة الحالية 

 
 مؤهالت العلمية:ال
  :األستاذية في مجال الصحافة وعلوم األخبارالشهادة 
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:

مسؤول القسم الثقافي والعلمي بوكالة  -رئيس تحرير  الوظيفة الحالية
 تونس إفريقيا لألنباء

 سنة 19 د سنوات الخبرة في العمل اإلعالميعد

 
 نوع العمل اإلعالمي:

 

من حيث 
وسيلة 
 اإلعالم:

، صحافة ورقية
صحافة 
 إلكترونية

 :من حيث المادة

، علوم طبيعية، بيئة ومناخ، تقنية معلوماتية
 ،ثقافة بفروعها المختلفة، فلك وفضاء

 ..إلخ.فنون تشكيلية ،مسرح ،موسيقى
 

 
من حيث 

 التفرغ:
 متفرغ لإلعالم

من حيث اللغات 
 الفرنسية، نجليزيةإلا :المستخدمة
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 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:

 

 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع

            النورس –السنبلة     ) مقاالت صحفية( -في معنى آخر   كتاب
  لصاحبها حاتم بولاير( )

قصص من األدب  -اللحظة الحرجة   كتاب
  نقوش عربية  4777  ترجمة -العالمي 

    مجموعة كتب في المقالة والقصة الصغيرة  كتاب
نقوش  -النورس  -السنبلة 
  عربية

 
 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليه

 4777قاق الثقافي الصنف الرابع من وسام االستح. 
 شهادة تقدير حول العمل البيئي. 
 

 دورات التدريبية التي شارك فيها:ال
 

 كمتدرب
 .(AFP) دورات عديدة منها دورة في نيقوسيا -
   .CPJ et AFP دورة في باريس -
 .(ان )األردندورة لليونسكو في عمّ  -
 .CAPJC ورات في تونسد -
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 بيانات االتصال:

 

 9121تونس  - 47المدينة الجديدة، عمارة  العنوان البريدي
 taieb.majid@yahoo.fr  لكترونيإل ان االعنو 

 7188900011942  هاتف العمل
 9876539211942 الهاتف الجوال
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 لطفي بن محمد بن عمر حريز   :        االسم الكامل 

 تونسية :    الجنسية الحالية 
 تونس -برأس الجبل  4721ماي  91 تاريخ ومكان الميالد :

 تونس :  بلد اإلقامة الحالية 
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 

 إطار بوزارة الشباب الوظيفة الحالية
عدد سنوات الخبرة في 

 سنة 91 العمل اإلعالمي 

 
 نوع العمل اإلعالمي :

 
من حيث 

وسيلة 
 اإلعالم:

، صحافة ورقية
، إذاعة

 تلفزيون
 من حيث المادة:

، بيئة ومناخ، تقنية معلوماتية، طب وصحة
، طاقة، وفضاء فلك، علوم طبيعية

 االختراعات والتجديدات في المجال العلمي
من حيث 

 التفرغ:
أعمل بوقت 

 جزئي
من حيث اللغات 

 اإلسبانية، الفرنسية، نجليزيةإلا المستخدمة:

 
 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:

 
 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع
  الدار المتوسطية للنشر  9112  جلد خال من العيوب )ترجمة(  كتاب
  الدار المتوسطية للنشر  9112  الملح القاتل الصامت   كتاب
  جريدة "الرأي العام"  4772  في رحاب العلم  كتاب
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 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليه

 .العديد من شهادات التقدير من خالل المشاركات في التظاهرات الشبابية -
 

 لدورات التدريبية التي شارك فيها:ا
 

 كمدرب كمتدرب
ات التكوينية في إطار البرنامج ر ديد الدو ع -

 .األرومتوسطي للشباب
 .تكوينية في اللغة اإلسبانية بإسبانيا ورةد -

 .تنمية مهارات االتصال والحوار  -

 
 بيانات االتصال:

 تونس - 4112نهج سيدي العلوي ،  12 العنوان البريدي
 lotfihariz@yahoo.fr  لكترونيإل لعنوان اا

 9833402811942 الهاتف الجوال
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 نور الدين بن الشريف الجيالني  :        االسم الكامل 

 تونسية الحالية     :الجنسية 
 بتونس 4722-14-92 تاريخ ومكان الميالد :

 
 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:

 Scienceجلة العلمية س ومدير الممؤسّ  الوظيفة الحالية
plus 

 سنة 92 عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي
 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث 

وسيلة 
 اإلعالم:

صحافة ، صحافة ورقية
، إذاعة، إلكترونية
 تلفزيون

 من حيث المادة:
، تقنية معلوماتية، طب وصحة
فلك ، علوم طبيعية، بيئة ومناخ

 طاقة، وفضاء
من حيث 

 تفرغ لإلعالمم التفرغ:
من حيث اللغات 

 الفرنسية المستخدمة:

 
 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:

 
 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع
  نورالدين الجيالني  9119  التغّيرات المناخية  مقالة

  نورالدين الجيالني  Science plus  4777  دورية

  نورالدين الجيالني  4772  العلميةاإلعالم العلمي والثقافة   تقرير
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 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليه

 .جائزة المنظمة العربية للبيئة ،وسام االستحقاق للثقافة بتونس -
 .جائزة أفضل إنتاج صحفي في تونس -
 

 الدورات التدريبية التي شارك فيها:
 كمدرب كمتدرب

علمية دراسات حول الصحافة ال -
 .ببوردو

 .بباري VIVA دورة تدريبية بمجلة -
 .دورة تدريبية حول مرض السكري -

 .تنمية مهارات االتصال والحوار -
 .العلوم اإلعالم العلمي الموجه لألطفال بمدينة -
 . نوادي الثقافة العلمية -

 
 بيانات االتصال:

 سيدي داود 9112 ،نوفمبر 7شارع ،  58 البريديالعنوان 
 7177744611942 اكسالف

 7177896611942  هاتف العمل
 9830318311942 الهاتف الجوال
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 عبد العزيز بن حامد  :        االسم الكامل 

 تونسية :    الجنسية الحالية 
 بالمنستير 94/49/4711 تاريخ ومكان الميالد :

 
 مؤهالت العلمية:ال

 المجال الشهادة
  رالصحافة وعلوم األخبا اإلجازة

 دبلوم المعهد األعلى دبلوم المعهد األعلى
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 مدير إذاعة قفصة سابقا ،متقاعد مهندس رئيسي الوظيفة الحالية

عدد سنوات الخبرة في العمل 
 سنة 18 اإلعالمي

 
 نوع العمل اإلعالمي:

من حيث وسيلة 
 اإلعالم:

، صحافة ورقية
 إذاعة

، علوم طبيعية، تقنية معلوماتية من حيث المادة:
 فلك وفضاء

 متفرغ لإلعالم من حيث التفرغ:
من حيث اللغات 

 األلمانية، الفرنسية، نجليزيةإلا المستخدمة:

 
 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:

 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع

تاريخ اإلذاعة والتلفزيون في   مقالة
  العالم

9112/9117  
مجلة اإلذاعة والتلفزة 

  التونسية

تاريخ اإلذاعة والتلفزيون في   دورية
  العالم

مجلة اإلذاعة والتلفزة   9112/9117
  التونسية

اإلنتاج التلفزي الموّجه   أوراق عمل
معهد الصحافة وعلوم   4781  لألطفال

  األخبار
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 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليه

  االستحقاق الوطني في الثقافةوسام. 
 

 الدورات التدريبية التي شارك فيها:
 

 كمدرب كمتدرب
 .المركز العربي -سوريا  -دورة تكوينية بدمشق   -
 .(NHK) اليابان – دورة تكوينية بطوكيو  -

 .التدريب على أساليب اإلخراج -
 .للتلفزيون لغة الكتابة -

 
 بيانات االتصال:

 
 aziz77777@hotmail.fr نيلكترو إل العنوان ا

 2277771411942 الهاتف الجوال
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 عواطف دالي :        االسم الكامل 

 تونسية :    الجنسية الحالية 
 بتونس 4771مارس  42 تاريخ ومكان الميالد :

 
 مؤهالت العلمية:ال
 

 المجال الشهادة
  تقنيات اإلعالم واالتصال الحديثة الماجستير

  م االقتصادية والتصرف في اختصاص عالقات دوليةالعلو  األستاذية

 
 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:

 
 صحفي أول الوظيفة الحالية

 سنة 42 عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي
 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث وسيلة 

تقديم النشرة الجوية، برامج ، طب وصحة من حيث المادة: تلفزيون اإلعالم:
 وبرامج أطفال ،يةاجتماع

متفرغ  من حيث التفرغ:
 لإلعالم

من حيث اللغات 
 الفرنسية، نجليزيةإلا المستخدمة:

 
 :اعليه تاألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل

  9111وسام االستحقاق الثقافي سنة. 
 ن الوطني لألسرة والعمران البشريشهادات تقدير من وزارة الصحة، الديوا. 
 خبر لصنع األدويةجوائز من م. 
 جوائز أحسن عمل تلفزي خاص بمرض السكري. 
 جوائز في مجال اإلعالم. 
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 فيها: تالدورات التدريبية التي شارك

 
 كمتدرب

في مصر والمغرب خاصة بالوقاية من مرض السيدا في  UNDP دورات معخمس  -
 .العربي الوطن

 + ألخطاء الطبيةفي البحرين )حول ا WHO مع منظمة الصحة العالمية اندورات  -
 .(الصحة والتربية والتعليم

 .والتوعية الصحية حول وسائل اإلعالم اليونيسفدورة تدريبية مع  -
 .دورة مع اليونسكو حول السيدا والتوعية اإلعالمية -
 .اإلعالمية التدخين والتوعية -منظمة عالمية لمكافحة السرطان دورة مع -

 
 بيانات االتصال:

 تونس -البلفدير  - 4119لجامعة العربية شارع ا البريديالعنوان 
 awatefsaghrouni@yahoo.fr  لكترونيإل العنوان ا

 9831474811942 الهاتف الجوال
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 سمير مسعودي   :        االسم الكامل 
  تونسية   :    الجنسية الحالية 

  42/2/4721 تاريخ ومكان الميالد :
  ونسيةالجمهورية الت :  بلد اإلقامة الحالية 

 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 محلل إعالمية، وزارة التربية والتكوين الوظيفة الحالية

 سنة 41 عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي
 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث وسيلة 

 اإلعالم:
، صحافة إلكترونية، صحافة ورقية

 تلفزيون، إذاعة
 تقنية معلوماتية من حيث المادة:

 أعمل بوقت جزئي من حيث التفرغ:
من حيث اللغات 

 المستخدمة:
، نجليزيةإلا

 الفرنسية
 

 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:

 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع

  أسبوعية  جريدة البيان التونسية  دورية
والتجارة  عةدار البيان اتحاد الصنا
  والصناعات التقليدية

  التلفزة التونسية  نصف شهرية  التلفزة التونسية  دورية

 
 
 
 
 
 
 



 دليل اإلعالمّيين العلمّيين العرب

 

34 

 

 

 الدورات التدريبية التي شارك فيها:
 

 كمدرب
 .تصميم مواقع الواب في اإلعالم -

 
 بيانات االتصال:

 

 9117 ،تونس 9، قصر السعيد، 78صندوق بريد  البريديالعنوان 
 samirmessaoudi@edunet.tn  لكترونيإل العنوان ا
 9882896611942 الجوال الهاتف
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 هدى الحاج قاسم  :        االسم الكامل 
 تونسية :    الجنسية الحالية 

 4777 - 17 - 42 تاريخ ومكان الميالد :
 تونس :  بلد اإلقامة الحالية 

 

 ة:ــالت العلميـــمؤهال
 

 المجال الشهادة
  وم االتصالـــعل األستاذية
  الــــم واالتصتكنولوجيا اإلعال الماجستير

 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 متعاونة خارجية مع اإلذاعة الوظيفة الحالية

 سنة 41 عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي
 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث وسيلة 

، تقنية معلوماتية، طب وصحة من حيث المادة: إذاعة اإلعالم:
 علوم طبيعية

رغ متف من حيث التفرغ:
 لإلعالم

من حيث اللغات 
 الفرنسية، نجليزيةإلا المستخدمة:

 

 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:
 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع

مجلة علمية تواكب جديد  -أوكسجين  برنامج إذاعي
  نتائج البحث العلمي في تونس

  إذاعة صفاقس 9117

يعرف بمخابر  -ألثيرمن المخابر إلى ا  برنامج إذاعي
  إذاعة صفاقس 9117 -9118  ووحدات البحث العلمي في تونس

متابعة وتفسير لجديد  - المجلة الرقمية  دورية
  تقنيات المعلومات في تونس وفي العالم

9117-9118   
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 :اعليه تز وشهادات التقدير التي حصلــاألوسمة والجوائ
 شبكة نساء  -ج وتقديم برنامج حاسوب لكل طفل شهادة تقدير من إذاعة صفاقس على إنتا

 .9119ربيع  -
 

 فيها: تالدورات التدريبية التي شارك
 

 كمتدرب
الكريديف( حول ) دورة تدريبية من تنظيم مركز التدريب واإلعالم والتوثيق حول المرأة -

 .9112المرأة وتكنولوجيا المعلومات في أوت 
 

 بيانات االتصال:
 ، صفاقس1129، حي الحبيب، 9422هج ن  العنوان البريدي

 houda-sfax@yahoo.fr  اإللكترونيالعنوان 
 0021674243605 الفاكس

 0021674240699  هاتف العمل
 0021696482064 الهاتف الجوال
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 سوسن حرزاهلل حرم بيزيد   :       االسم الكامل 

 تونسية :    الجنسية الحالية 
  99/2/4772 تاريخ ومكان الميالد :

 تونس -المنستير  :  بلد اإلقامة الحالية 
 
 مؤهالت العلمية:ال
  :تقنية التصرف في المؤّسساتالشهادة 
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 تقني بجامعة سوسة الوظيفة الحالية

 سنوات تسع عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي
 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث 

وسيلة 
 :اإلعالم

 من حيث المادة: إذاعة
، بيئة ومناخ، تقنية معلوماتية، طب وصحة
،          طاقة، فلك وفضاء، علوم طبيعية

 التأهيل اقتصاد

من حيث 
 التفرغ:

أعمل 
بوقت 
 جزئي

من حيث اللغات 
 األلمانية، الفرنسية، نجليزيةإلا المستخدمة:

 
 فيها: تالدورات التدريبية التي شارك

 كمدرب كمتدرب
 .مواضيع واهتمامات الساعة - .دورات تكوين اإلعالميين البيئيين لوزارة البيئة -
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 بيانات االتصال:

 
 2111المنستير  -حي الرياض، سقانس الديس   العنوان البريدي

 hbsaoussen@yahoo.fr  لكترونيإل العنوان ا
 7336800011942  هاتف العمل

 2605200811942 الهاتف الجوال
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 رشاد بن أحمد بن علي عزيز   :        سم الكامل اال

 تونسية  :    الجنسية الحالية 
 بصفاقس 4722-12-91 تاريخ ومكان الميالد :

 تونس :  بلد اإلقامة الحالية 
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:

رئيس قسم لمخبر تحاليل بالمستشفى الجامعي بالمنستير  الوظيفة الحالية
 لية الصيدلة بالمنستيروأستاذ بك

 
 نوع العمل اإلعالمي:

من حيث وسيلة 
بيئة ، تقنية معلوماتية، طب وصحة من حيث المادة: إذاعة اإلعالم:

 طاقة، علوم طبيعية، ومناخ

أعمل بوقت  من حيث التفرغ:
 جزئي

من حيث اللغات 
 الفرنسية المستخدمة:

 
 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:

 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع
  رشاد عزيز  9117  أسرار العلوم  برنامج
  رشاد عزيز  9117  نشرية التواصل  نشرية

 
 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليه

 الوسام الرابع لالستحقاق الثقافي 
 

 الدورات التدريبية التي شارك فيها:
 كمدرب

 .والحوارتنمية مهارات االتصال  -
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 بيانات االتصال:

 
 ، المنستير2111كلية الصيدلة بالمنستير، شارع ابن سينا  العنوان البريدي

 rached.azaiez@rms-tn  لكترونيإل العنوان ا
 7346183011942 الفاكس

 9840744711942 الهاتف الجوال
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 كريم الزعبي  :       االسم الكامل 

 ةتونسي :    الجنسية الحالية 
 بتونس 4784 - 7 -41 تاريخ ومكان الميالد :

 تونس :  بلد اإلقامة الحالية 
 
 مؤهالت العلمية:ال
  :العلوممجال األستاذية في الشهادة 
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 

 منشط وواضع برامج بإذاعة الشباب الوظيفة الحالية
 سنتين عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي

 
 العمل اإلعالمي:نوع 

 علوم طبيعية من حيث المادة: إذاعة من حيث وسيلة اإلعالم:
 الفرنسية من حيث اللغات المستخدمة: متفرغ لإلعالم من حيث التفرغ:

 
 بيانات االتصال:

 

 تونس 4119شارع الحرية، ،  71  العنوان البريدي
 karimzoghbi@yahoo.fr  لكترونيإل العنوان ا
 7179868611942 الفاكس

 7184730011942  هاتف العمل
 9794947511942 الهاتف الجوال
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 لطفي الفهري  :        االسم الكامل 

 تونسية :    الجنسية الحالية 
 نابل -بمنزل حر  4727-41-8 تاريخ ومكان الميالد :

 تونس :  بلد اإلقامة الحالية 
 
 مؤهالت العلمية:ال

 المجال الشهادة
  االقتصاد والتصرف  قتصاد التصرفشهادة في اال

  علم النفس والتربية دبلوم
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 مرشد تربوي الوظيفة الحالية

 سنة 91 عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي
 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث وسيلة 

 بيئة ومناخ من حيث المادة: إذاعة اإلعالم:

عمل بوقت أ من حيث التفرغ:
 جزئي

من حيث اللغات 
 المستخدمة:

، نجليزيةإلا
 الفرنسية

 
 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليه

 شهادة تقدير من وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 
 

 الدورات التدريبية التي شارك فيها:
 كمتدرب

حول الخطاب العلمي  9111ليين سنة المركز اإلفريقي لتدريب الصحافيين واالتصا -
 .اإلذاعة في
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 بيانات االتصال:

 8142نابل  -منزل حر   العنوان البريدي
 2328153711942 الهاتف الجوال
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 حسان بالواعر     :        االسم الكامل 
 تونسية :    الجنسية الحالية 

 ببنزرت 4781-7-92 تاريخ ومكان الميالد :
 

 العمل اإلعالمي:الخبرة في مجال 
 

 منشط في إذاعة الشباب الوظيفة الحالية
 سنة 44 عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي

 
 نوع العمل اإلعالمي :

 طب وصحة من حيث المادة: إذاعة من حيث وسيلة اإلعالم:
 الفرنسية، نجليزيةإلا من حيث اللغات المستخدمة: متفرغ لإلعالم من حيث التفرغ:

 
 االتصال:بيانات 

 
 نهج طنجة بوقطفة، بنزرت، تونس  314   العنوان البريدي

 musiquehb@yahoo.fr لكترونيإل العنوان ا
 7179868611942 الفاكس

 9827347211942 الهاتف الجوال
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 العايش بن صالح حدايدي  :        االسم الكامل 
 تونسية  :    الجنسية الحالية 

 بقفصة 9/4712/ 1 تاريخ ومكان الميالد :
 تونس  :  بلد اإلقامة الحالية 

 
 مؤهالت العلمية:ال
 :هندسةال الشهادة 

 
 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:

 متقاعد الوظيفة الحالية
 سنة 12 عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي

 
 نوع العمل اإلعالمي:

من حيث وسيلة 
علوم ، بيئة ومناخ من حيث المادة: إذاعة اإلعالم:

 طبيعية

أعمل بوقت  من حيث التفرغ:
 جزئي

من حيث اللغات 
 الفرنسية المستخدمة:

 
 بيانات االتصال:

 قفصة 9411 ،نهج العراق،  18  العنوان البريدي
 7622626011942 الفاكس

 7622660011942  هاتف العمل
 9842927411942 الهاتف الجوال
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 آسيا الّرويسي  :        االسم الكامل 

 تونسية :    الجنسية الحالية 
  8/4/4777 تاريخ ومكان الميالد :

 تونس :  بلد اإلقامة الحالية 
 
 : مؤهالت العلميةال

 :الصحافة وعلوم األخبارمجال األستاذية في  الشهادة  
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 صحفية الوظيفة الحالية

 سنوات ست عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي
 

 نوع العمل اإلعالمي:
 تقنية معلوماتية من حيث المادة: إذاعة من حيث وسيلة اإلعالم:

 الفرنسية من حيث اللغات المستخدمة: متفرغ لإلعالم من حيث التفرغ:
 

 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:
 الناشر العنوان النوع

نت في تونس في برامج حول استعماالت اإلنتر   أوراق عمل
  مختلف المجاالت

  اإلذاعة الجهوية بالكاف

 
 بيانات االتصال:

 7822739511942 الفاكس
 7822770011942  هاتف العمل

 9403981511942 الهاتف الجوال
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 كريمة بن عبد العزيز الكسوري :        االسم الكامل 

  تونسية :    الجنسية الحالية 
  ، بفرنسا7/1/4777 :تاريخ ومكان الميالد 

 
 مؤهالت العلمية:ال

 :الصحافة وعلوم األخبارمجال األستاذية في  الشهادة  
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 صحفية بإذاعة الكاف الوظيفة الحالية

 سنوات تسع عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي
 

 نوع العمل اإلعالمي:
 بيئة ومناخ يث المادة:من ح إذاعة من حيث وسيلة اإلعالم:

  من حيث اللغات المستخدمة: متفرغ لإلعالم من حيث التفرغ:
 

 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصلت عليه
  وزارة الداخلية والتنمية المحليةشهادة تقدير من. 
 شهادة تقدير من وزارة البيئة والتنمية المستديمة. 
 

 فيها: تالدورات التدريبية التي شارك
 كمتدرب

 .ةلتكنولوجيا البيئيلكز تونس الدولي دورة بمر  -
 .التنوع البيولوجيحول إشكل  دورة حول البحيرات في بحيرة -
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 بيانات االتصال:

 
 الكاف ،17عدد  -حي النهضة  العنوان البريدي

 karima-che@hotmail.fr لكترونيإل العنوان ا
 7822739511942 الفاكس

 7822770011942  هاتف العمل
 9868273711942 الهاتف الجوال
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 زينب أبو الوفاء  :         االسم الكامل 

 تونسية :     الجنسية الحالية 
 بتطاوين 94/1/4771 : تاريخ ومكان الميالد 
 تطاوين  :   بلد اإلقامة الحالية 

 
 مؤهالت العلمية:ال

 اإلعالمية والمكتبيةل مجاشهادة عون فني في  ،باكالوريا آداب :الشهادة  
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 منتجة برامج الوظيفة الحالية

عدد سنوات الخبرة في 
 سنة 49 العمل اإلعالمي

 
 نوع العمل اإلعالمي:

 منوعات، طب وصحة من حيث المادة: إذاعة من حيث وسيلة اإلعالم:
 الفرنسية، نجليزيةإلا تخدمة:من حيث اللغات المس متفرغ لإلعالم من حيث التفرغ:

 
 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصلت عليه

  مسابقة  9117الراديو الذهبي )برنامج صحة وعافية( مهرجان اإلذاعة التونسية دورة
 .البرامج المختصة

 
 فيها: تالدورات التدريبية التي شارك

 كمتدرب
 .2009 دورة في تقنيات الحوار اإلذاعي -
 .9111ة األلسنية عام دور  -
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 بيانات االتصال:

 
 تطاوين 1921نوفمبر  7إذاعة تطاوين، حي   العنوان البريدي

 wafazeineb@yahoo.fr  لكترونيإل العنوان ا
 7587091211942 الفاكس

 7587018811942  هاتف العمل
 9866258911942 الهاتف الجوال
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 عرفات الذيب :        االسم الكامل 

 تونسية :    جنسية الحالية ال
 بمدنين ،99/8/4774 تاريخ ومكان الميالد :

 
 مؤهالت العلمية:ال

 :شهادة ختم الدروس الثانوية الترشيحية الشهادة  
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 منتج ومقدم برامج الوظيفة الحالية

 سنة 42 عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي
 

 اإلعالمي:نوع العمل 
من حيث وسيلة 

 اإلعالم:
، صحافة إلكترونية

 إذاعة
 تقنية معلوماتية من حيث المادة:

 متفرغ لإلعالم من حيث التفرغ:
من حيث اللغات 

 المستخدمة:
، نجليزيةإلا

 الفرنسية
 

 :ينماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلم
 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع
  www.radiotataouine.net  9111  ، إذاعة صفاقس موقع أصدقاء  موقع

 
 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليه

  برنامج  - 9118الراديو الذهبي في البرامج الرقمية: مهرجان اإلذاعة التونسية، جوان
 ."سهرة على النات"
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 بيانات االتصال:

 
 تطاوين 1921 ،برنوفم 7إذاعة تطاوين، حي   العنوان البريدي

 arafatdhib@hotmail.com  لكترونيإل العنوان ا
 0021675870188  هاتف العمل

 0021698438092 الهاتف الجوال
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 رضا السّراج  :       االسم الكامل 

 تونسية :    الجنسية الحالية 
 ببنزرت 44/4/4722 تاريخ ومكان الميالد :

 
 مؤهالت العلمية:ال

 :لةصيدال الشهادة  
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 صيدلي الوظيفة الحالية

 سنوات ثالث عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي
 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث وسيلة 

 طب وصحة من حيث المادة: تلفزيون اإلعالم:

أعمل بوقت  من حيث التفرغ:
 جزئي

من حيث اللغات 
 المستخدمة:

، نجليزيةإلا
 يةالفرنس

 
 بيانات االتصال:

 بنزرت  ،الملح غار،  7033 العنوان البريدي
 sarrag.ridha@planet.tn  لكترونيإل العنوان ا
 0021672448626 الفاكس

 0021672448626  هاتف العمل
 0021698440027 الهاتف الجوال
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 سيف الدين المطوسي   :        االسم الكامل 

 ةتونسي :    الجنسية الحالية 
  4/44/4778 تاريخ ومكان الميالد :

 تونس :  بلد اإلقامة الحالية 
 

 مؤهالت العلمية:ال
 :األنثروبولوجيا االجتماعية مجال الصحافة،  الماجستير في مجال األستاذية في  الشهادة

  والثقافية
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 لألنباءر أول بوكالة تونس إفريقيا محرّ  الوظيفة الحالية

 سنوات ثماني عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي
 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث 

وسيلة 
 اإلعالم:

، صحافة ورقية
 صحافة إلكترونية

 من حيث المادة:
بيئة ، تقنية معلوماتية، طب وصحة

  ،اقتصاد، طاقة، علوم طبيعية، ومناخ
 سات ماليةمؤسّ 

من حيث 
 متفرغ لإلعالم التفرغ:

حيث اللغات  من
 األلمانية، الفرنسية، نجليزيةإلا المستخدمة:

 

 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:
 الناشر النوع

  وكالة تونس إفريقيا لألنباء  مقالة
  "le tempsصحيفة "  مقالة

 
 ا:األوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليه

 شهادة تقدير من الكشافة التونسية. 
 مريكية بتونسشهادة تقدير من سفارة الواليات المتحدة األ. 
 شهادة تقدير من سفارة فرنسا بتونس. 
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 الدورات التدريبية التي شارك فيها:

 كمدرب كمتدرب
التحقيق الصحفي )الواليات المتحدة  -

 .تنمية مهارات االتصال والحوار - .(األمريكية

 
 بيانات االتصال:

 ،، العمران األعلى2117نهج الشهيد محمد بلحاج،  ،11  العنوان البريدي
 تونس، 4174

 seifavecioi@yahoo.fr  لكترونيإل العنوان ا
 0021671888999 الفاكس

 0021671889000  هاتف العمل
 0021698938923 الهاتف الجوال
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 إيمان الهواري  :        االسم الكامل 
 تونسية :    الجنسية الحالية 

 بتونس 99/7/4772 ان الميالد :تاريخ ومك
 تونس :  بلد اإلقامة الحالية 

 
 مؤهالت العلمية:ال

 المجال الشهادة
  علوم االتصال  األستاذية 
  رياضياتالعلوم   باكالوريا

 
 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:

 La presseصحفية بجريدة  الوظيفة الحالية
عدد سنوات الخبرة في 

 سنوات عشر العمل اإلعالمي

 
 نوع العمل اإلعالمي:

 طب وصحة من حيث المادة: صحافة ورقية من حيث وسيلة اإلعالم:
 الفرنسية، نجليزيةإلا من حيث اللغات المستخدمة: متفرغ لإلعالم من حيث التفرغ:

 
 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:

 تاريخ النشر العنوان النوع

 Trouble spécifique de l'apprentissage: le difficile  مقالة
de l'enfant dyslexique  

42/4/9117  

 Dérèglement du système immunitaire de  مقالة
l'organisme du sclérose en plaques    

  مقالة
Une compagne perfide et dérangeante congrès 
maghrébin de seurofogie sclérose en plaque un 
nouveau traitement sur le marché  
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 بيانات االتصال:

 

 تونس ،نهج علي باش حامبة،  6  العنوان البريدي
 ihaoiri@yahoo.fr لكترونيإل العنوان ا
 7134972011942 الفاكس

 7134106611942  هاتف العمل
 2403461611942 الهاتف الجوال
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 هدى منسية :        االسم الكامل 
 تونسية :    ية الحالية الجنس

 بقفصة 41/1/4777 تاريخ ومكان الميالد :
 قفصة :  بلد اإلقامة الحالية 

 

 مؤهالت العلمية:ال
  :األستاذية في مجال الصحافة وعلوم األخبارالشهادة 
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 صحفية مخبرة بقسم األخبار ومنتجة برامج بيئية الوظيفة الحالية

 سنوات عشر دد سنوات الخبرة في العمل اإلعالميع
 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث وسيلة 

ملفات تعنى بمشاغل ، طاقة، بيئة ومناخ من حيث المادة: إذاعة اإلعالم:
 )اجتماعيا واقتصاديا( المواطن

متفرغ  من حيث التفرغ:
 لإلعالم

من حيث اللغات 
 الفرنسية المستخدمة:

 

 :اوشهادات التقدير التي حصلت عليه األوسمة والجوائز
 ( 9112سنة شهادة تقدير من وزير البيئة والتنمية المستدامة). 
 ( 9118رسالة شكر من وزير البيئة والتنمية المستدامة). 
 ( 9117شهادة تقدير من الوكالة الوطنية لحماية المحيط). 
 

 فيها: تالدورات التدريبية التي شارك
 كمتدرب

 .9119ل "التركيب الرقمي"، أوت ورشة تكوينية حو  -
 .9112اإلذاعة الرقمية نوفمبر  دورة تدريبية حول صحافة -
 .2007 دورة تدريبية حول "اإلنترنات" مارس  -
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 بيانات االتصال:

 

 إذاعة قفصة شارع الحبيب بورقيبة، قفصة العنوان البريدي
 hannoud@yahoo.fr لكترونيإل العنوان ا
 7622626011942 الفاكس

 7622660011942 هاتف العمل
 9895234111942 الهاتف الجوال
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 يمينة التواتي   :        االسم الكامل 

 تونسية :    الجنسية الحالية 
  14/2/4727 تاريخ ومكان الميالد :

 تونس :  بلد اإلقامة الحالية 
 

 مؤهالت العلمية:ال
  :راألستاذية في مجال الصحافة وعلوم األخباالشهادة  
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 صحفية بوكالة تونس إفريقيا لألنباء الوظيفة الحالية

 سنة 42 عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي
 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث وسيلة 

بيئة ، طب وصحة من حيث المادة: صحافة ورقية اإلعالم:
 ومناخ

متفرغ  من حيث التفرغ:
 لإلعالم

اللغات من حيث 
 الفرنسية، نجليزيةإلا المستخدمة:

 
 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصلت عليه

 شهادة تقدير إثر المشاركة في دورة تدريبية حول المعلومة البيئية. 
 

 فيها: تالدورات التدريبية التي شارك
 كمتدرب

 .4772المعلومة المناخية، الحمامات  -
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 بيانات االتصال:

 

 9شارع سليمان بن سليمان، المنار ،  7 العنوان البريدي
 wxclaura@yahoo.fr  لكترونيإل العنوان ا
 7188350011942 الفاكس

 7188900011942  هاتف العمل
 9753015411942 الهاتف الجوال
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 أحمد ملحة     :          االسم الكامل 

 جزائرية الجنسية الحالية     :
 بالجزائر 42/7/4724 يالد :تاريخ ومكان الم

 الجزائر بلد اإلقامة الحالية   :
 

 المؤهالت العلمية:
 المجال الشهادة

  التسيير  علياالدراسات ال
  الزراعة  هندسةال

 
 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:

رشادية حول الزراعة  الوظيفة الحالية معّد ومقّدم برامج علمية وا 
 .جزائريةبالتلفزيون واإلذاعة ال

 سنوات تسع عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي
 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث وسيلة 

 اإلعالم:
إذاعة، 
 تلفزيون

بيئة ومناخ، عالم الزراعة  من حيث المادة:
 والتنمية الريفية

متفرغ  من حيث التفرغ:
 لإلعالم

من حيث اللغات 
 اإلنجليزية، الفرنسية المستخدمة:

 
 ن األعمال في مجال اإلعالم العلمي:نماذج م
 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع
    9119-9111  مكافحة التصّحر تجربة الجزائر  كتاب
  أحمد ملحة  9111-4777  "األمل البيئي"  مقالة
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 األوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليها:
  9112سنة شهادة تقدير من المنظمة الدولية للتغذية. 
 شهادات أخرى مختلفة ومتنوعة في مجال البيئة والزراعة. 
 

 الدورات التدريبية التي شارك فيها:
 كمدرب كمتدرب

دورة تدريبية في تسيير النفايات الصلبة في  -
 .األردن

نظام التتبع للمنتوجات  دورة تدريبية في مجال -
 .الفالحية في مصر

االتصال، و  دورة تدريبية في مجال اإلعالم -
دورة   - الجزائر -مدربين من الواليات المتحدة 

 .مصر – تدريبية في مجال المياه

 .تنمية مهارات االتصال والحوار -
 .التدريب على أساليب اإلخراج -
 .الكتابة للتلفزيون لغة -
 .دورات في التربية البيئية -
المنظمات األهلية  دورات تدريبية لصالح -

 .صحرفي مجال مكافحة الت
جراء -  .الحوارات اإلعداد والتقديم وا 

 
 بيانات االتصال:

 - حي المسجد، بومدفع، والية عيد الدفلة -السيد أحمد ملحة   العنوان البريدي
 الجزائر

 melhapme@yahoo.fr لكترونيإل العنوان ا
 0021327644298 الفاكس

 00213661520193 الهاتف الجوال
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 قدار محمد   :   االسم الكامل        
 جزائرية : الجنسية الحالية     
 بالجزائر العاصمة 4728فبراير  92 : تاريخ ومكان الميالد 
 الجزائر : بلد اإلقامة الحالية   

 
 المؤهالت العلمية:

  :شهادة تقني سامي في مجال تسيير الموارد البشريةالشهادة 
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 سكرتير ومستشار نائب برلماني الوظيفة الحالية

 سنوات ثالث عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي
 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث وسيلة 

تقنية  من حيث المادة: صحافة إلكترونية اإلعالم:
 معلوماتية

أعمل بوقت  من حيث التفرغ:
 جزئي

من حيث اللغات 
  المستخدمة:

 
 م العلمي:نماذج من األعمال في مجال اإلعال

 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع
  جريدة الحوار  9117  حوار مع المخترع لزرق عبد القادر  حوار

 
 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليه

 شهادات تشجيع في بعض الملتقيات العلمية الجامعية فقط 
 

 الدورات التدريبية التي شارك فيها:
 كمتدرب

 .ي اإلنترنت فقط، وبعض األمسيات المجانيةدورات ف -
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 بيانات االتصال:
 

 الجزائر 14191م.  وهران ر. 422صندوق البريد رقم:  العنوان البريدي
 elkawader@gmail.com العنوان اإللكتروني

 0021341273492 الفاكس
 00213273492  هاتف العمل

 00213662677188 الهاتف الجوال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دليل اإلعالمّيين العلمّيين العرب

 

66 

 

 

 نايف مارق العتيبي :         االسم الكامل 
 سعودية  الجنسية الحالية      :
 4772 تاريخ ومكان الميالد  :
 السعودية  بلد اإلقامة الحالية    :

 
 مؤهالت العلمية:ال

 :باكالوريوس  الشهادة 
  

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 لميةمدير تحرير الفيصل الع الوظيفة الحالية 

 سنوات عشر عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي 
 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث وسيلة 

 اإلعالم:
صحافة 

   ورقية

متفرغ  من حيث التفرغ:
 لإلعالم

  
 

 الدورات التدريبية التي شارك فيها:
 كمتدرب

 .دورة عن مهارات الصحفي العلمي -
 

 بيانات االتصال:
 44144 ،، الرياض1ص.ب.   العنوان البريدي

 fsmagz@gmail,com  لكترونيإل العنوان ا
 0096614647851 الفاكس

  0096614652255(6679) هاتف العمل
 (11722) 0501277220 الهاتف الجوال
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 هند بنت سليمان الخليفة :        االسم الكامل 

 سعودية :    الجنسية الحالية 
 عربية السعوديةالمملكة ال :  بلد اإلقامة الحالية 

 
 مؤهالت العلمية:ال
  :الدكتوراه في مجال علوم الحاسوبالشهادة 
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 أستاذ مساعد الوظيفة الحالية

 سنوات عشر عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي 
 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث وسيلة 

 اإلعالم:
، صحافة ورقية

 صحافة إلكترونية
تقنية  ن حيث المادة:م

 معلوماتية

  
من حيث اللغات 

 نجليزيةإلا المستخدمة:

 
 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:

 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع

كيف يقرأ المريض الوصفة   مقالة
  .العالجية على ملصقات األدوية

  جريدة الرياض السعودية  41/4/9141

 أوراق
  عمل 

عراض تجارب محلية وعالمية است
في  البكالوريوسإلشراك طالبات 

  .النشر العلمي
ندوة تعليم الفتاة في التعليم   7/4/9141

  جامعة عمل -العالي 

واقع المرأة السعودية في مجال   تقرير
  .تقنية المعلومات 

  جريدة الرياض السعودية  1/41/9117
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 بيانات االتصال:

 92721، ص.ب 44171لرياض ا  العنوان البريدي
 hend@ccis.edu.sa لكترونيإل العنوان ا
 966248699011  الفاكس

 966478147911   هاتف العمل
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 محمد عبد اهلل عبد الرحمان العليان :        االسم الكامل 

 عمانية :    الجنسية الحالية 
 سلطنة عمان - بطاقة 4/4/4721 تاريخ ومكان الميالد :

 سلطنة عمان :  بلد اإلقامة الحالية 
 
 مؤهالت العلمية:ال

 المجال سنة الحصول اسم الجامعة الشهادة

  دبلوم عالي
معهد البحوث والدراسات العربية 

 بجمهورية مصر العربية
  إعالمية  9117

  بكالوريوس آداب
جامعة توليدو بالواليات المتحدة 

  األمريكية
  م عامإعال  4787

 
 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:

معد برامج أول تلفزيون سلطنة عمان/ كاتب علمي مستقل/  الوظيفة الحالية
 Oman daily observerمراسل جريدة 

عدد سنوات الخبرة في العمل 
 سنة 99 اإلعالمي

 
 نوع العمل اإلعالمي:

من حيث 
وسيلة 
 اإلعالم:

صحافة 
، ورقية
، إذاعة

 تلفزيون

حيث  من
 المادة:

، بيئة ومناخ، تقنية معلوماتية، طب وصحة
سياسات ، طاقة، فلك وفضاء، علوم طبيعية

البحث العلمي واألنظمة الوطنية لالبتكار 
وتبليغ العموم للجمهور ومكافحة الخرافة 

شاعة التفكير الناقد  وا 
من حيث 

 :التفرغ
متفرغ 
 لإلعالم
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 العلمي:نماذج من األعمال في مجال اإلعالم 
 

 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع

الزميم عابر السبيل )عن هجرة طائر مغرد   مقالة
 . المستنقعات(

شركة شل   9117
  العمانية

تحالف بيئي عربي يدعو إلى دعم إقرار   مقالة
    9117أغسطس  91 . 9149اتفاقية مناخية لما بعد 

 
 :احصل عليهاألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي 

  )لكتابة المقال 9118المرتبة الثالثة في مسابقة المنتدى األدبي )سلطنة عمان. 
 

 الدورات التدريبية التي شارك فيها:
 كمتدرب

 حلقة دراسية مفتوحة عن اإلعالم العلمي على هامش المؤتمر السنوي للمجموعة -
 . 9112االستشارية لألبحاث الزراعية الدولية مراكش المغرب 

 
 بيانات االتصال:

 سلطنة عمان 944صالله  4117ص.ب.   العنوان البريدي
 mohamed.alian@yahoo.com  لكترونيإل العنوان ا
 (11728)344/23295353 الفاكس

 9689261806911  الهاتف الجوال
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 محمد صالح العمر  :        االسم الكامل 
 سورية :    الجنسية الحالية 

 بأدلب 4722 الميالد :تاريخ ومكان 
 دمشق :  بلد اإلقامة الحالية 

 
 مؤهالت العلمية:ال
  :دكتوراه في مجال اإلعالمالشهادة 
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:

رئيس قسم اإلعالم في  -أستاذ في قسم اإلعالم  الوظيفة الحالية
 جامعة دمشق

 عاما 47 عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي 
 

 العمل اإلعالمي : نوع
من حيث وسيلة 

 اإلعالم:
، صحافة ورقية

 تلفزيون، إذاعة
، تقنية معلوماتية من حيث المادة:

 السياسة

 متفرغ لإلعالم من حيث التفرغ:
من حيث اللغات 

 الروسية، العربية المستخدمة:

 
 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:

 الناشر العنوان النوع
  مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلنسانية  المرأة في الدراما العربيةدور   مقالة

 
 بيانات االتصال:

 11721 44 2219604 الفاكس
 11721 2296587244  هاتف العمل

 94427327211721 الهاتف الجوال
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 د. محمد الرفاعي بن خليل :        االسم الكامل 
 سورية :    الجنسية الحالية 
 القنيطرة -بتنورية  92/7/4722 يالد :تاريخ ومكان الم

 الجمهورية العربية السورية :  بلد اإلقامة الحالية 
 
 مؤهالت العلمية:ال
  :الدكتوراه في مجال اإلعالمالشهادة 
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 جامعة دمشق -مدرس في قسم اإلعالم  الوظيفة الحالية 

 سنة 47حوالي  مي عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعال
 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث 

 وسيلة اإلعالم:
، صحافة ورقية

 صحافة إلكترونية
، بيئة ومناخ، تقنية معلوماتية من حيث المادة:

 )هزلية وساخرة( متنوعة
من حيث 

 أعمل بوقت جزئي التفرغ:
من حيث اللغات 

 الروسية، نجليزيةإلا، العربية المستخدمة:

 
 عمال في مجال اإلعالم العلمي:نماذج من األ

تاريخ  العنوان النوع
 الناشر النشر

دور اإلعالم في تكوين الوعي   أوراق عمل
  .البيئي

  مجلة جامعة دمشق  

موضوع خاص في الصحافة يحتوي   تقرير
  9117 .على عدد من الموضوعات العلمية

مركز التعليم المقترح في 
  جامعة دمشق

صة )االقتصادية، صّ الصحافة المتخ  كتاب
 .العلمية، الرياضية...(

9117  
مركز التعليم المقترح في 

  جامعة دمشق
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 الدورات التدريبية التي شارك فيها:

 كمدرب كمتدرب

 .دورة اإلعالم الرياضي -
 .دورة اإلعالم البيئي -
 .الرياضي دورة اإلعالم والتسويق -

 .تنمية مهارات االتصال والحوار -
 .على أساليب اإلخراج التدريب  -
 .اإلعالم الرياضي دورة  -
 .دورة اإلعالم البيئي  -
 .الرياضي دورة اإلعالم والتسويق  -

 
 بيانات االتصال:

 مكتب بريد السيدة زينب - السيدة زينب -دمشق   العنوان البريدي
 mohamed@akalo.sy  لكترونيإل العنوان ا

 11721 545558344  هاتف العمل
 94420724211721 الجوال الهاتف
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 لؤي الزعبي بن محمد :        االسم الكامل 

 سورية :    الجنسية الحالية 
 بدمشق 41/4/4722 تاريخ ومكان الميالد :

 ةسوري :   بلد اإلقامة الحالية
 
 مؤهالت العلمية:ال
  :الدكتوراه في مجال اإلعالم واالتصالالشهادة 
 

 مي:الخبرة في مجال العمل اإلعال
 جامعة دمشق -مدرس في قسم اإلعالم  الوظيفة الحالية 

 سنة 47 عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي 
 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث 

 وسيلة
 اإلعالم:

، صحافة ورقية
، صحافة إلكترونية

 تلفزيون
 من حيث المادة:

فلك ، بيئة ومناخ، تقنية معلوماتية
 ،سةالسيا، إدارة األعمال، وفضاء

 االقتصاد
من حيث 

 متفرغ لإلعالم التفرغ:
من حيث اللغات 

 الفرنسية، نجليزيةإلا، العربية المستخدمة:
 

 الدورات التدريبية التي شارك فيها:
 كمدرب كمتدرب

ورشات عمل في المعهد الهولندي  -
 .للدراسات األكاديمية بدمشق

 
 

 .تنمية مهارات االتصال والحوار -
 .ساليب اإلخراجالتدريب على أ  -
 .الكتابة للتلفزيون لغة  -
 .المقابالت عبر الثقافية  -
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 بيانات االتصال:
 

 سورية -دمشق  -جامعة دمشق  -قسم اإلعالم   العنوان البريدي
 loay-GG@aloola.sy  لكترونيإل العنوان ا

 95552072511721 الهاتف الجوال
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 د. عربي المصري :        االسم الكامل 

 سورية :    الجنسية الحالية 
 بدمشق 4727 تاريخ ومكان الميالد :

 دمشق :  بلد اإلقامة الحالية 
 
 مؤهالت العلمية:ال

 دكتوراهال: الشهادة  
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 أستاذ جامعي الوظيفة الحالية

 عاما 42 عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي 
 

 المي:نوع العمل اإلع
من حيث وسيلة 

 اإلعالم:
، صحافة ورقية

 تلفزيون
برامج ، تقنية معلوماتية من حيث المادة:

 حوارية 

 أعمل بوقت جزئي من حيث التفرغ:
من حيث اللغات 

 نجليزيةإلا، العربية المستخدمة:

 
 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:

 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع
     9117 -9112  لى ضوء األملع  مقالة
  مجلة ميدلوجيا   9118-9117  مصداقية وسائل اإلعالم   دورية
  األكاديمية السورية  9112  علوم الخير وفنونه  كتاب
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 الدورات التدريبية التي شارك فيها:

 

 كمدرب
 .تنمية مهارات االتصال والحوار -
 .التدريب على أساليب اإلخراج  -
 .تابة للتلفزيونالك لغة  -
  .مدرب في مركز الجزيرة الدولية للتدريب والتطوير -
 .في األكاديمية الدولية مدرب -

 
 بيانات االتصال:

 almoshtok-syria@yahoo.fr  العنوان االلكتروني
 11334672611721 الفاكس

 11334672511721  هاتف العمل
 11721 888790  الهاتف الجوال
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 نهلة عساف عيسى :        االسم الكامل 

 سورية :    الجنسية الحالية 
 بدمشق 4721 تاريخ ومكان الميالد :

 ةسوري :  بلد اإلقامة الحالية 
 
 مؤهالت العلمية:ال
  :الدكتوراه في مجال تقنيات االتصال واإلعالمالشهادة 
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 معة دمشقجا -مدرس في قسم اإلعالم  الوظيفة الحالية 

عدد سنوات الخبرة في العمل 
 اعام 92 اإلعالمي 

 
 نوع العمل اإلعالمي:

من حيث وسيلة 
 اإلعالم:

صحافة ، صحافة ورقية
 تلفزيون، إذاعة، إلكترونية

اإلخراج ، تقنية معلوماتية من حيث المادة:
 التلفزي والسينمائي

من حيث 
 غ لإلعالممتفرّ  التفرغ:

من حيث اللغات 
 :المستخدمة

، نجليزيةإلا، العربية
 الروسية

 

 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:
 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع

دور اإلعالم في التضامن   أوراق عمل
  العربي

  أكاديمية األركان العليا السورية  9118آب 

  أكاديمية  9117  الفضائيات العربية  كتاب

    عناوين مختلفة  مقالة
جرائد مختلفة في القاهرة المصرية 

  وتشرين السورية
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 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصلت عليه
 شهادة تقدير من الجامعة األمريكية في القاهرة في البحث العلمي. 
 

 الدورات التدريبية التي شارك فيها:
 كمدرب كمتدرب

دورة قيادة على نموذج جامعة  -
 .ةالدول العربي

الجامعة  نموذج األمم المتحدة في -
 .األمريكية بالقاهرة

  دورات حول األساليب النقدية لوسائل اإلعالم   -
 .+ سيمولوجيا الصورة

األكاديمية السورية الدولية في اإلخراج  دورات في  -
 .اإلذاعي والتلفزي

 

 بيانات االتصال:
 سوريا - دمشق -كلية اآلداب  -جامعة دمشق  العنوان البريدي

 Nahla0000@hotmail.com  لكترونيإل العنوان ا
 11721 44 33925874  هاتف العمل

 00963 992472178  الهاتف الجوال
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 بطرس جرجي الحالق                    :          االسم الكامل 

 سورية  :      الجنسية الحالية 
  4722 :  تاريخ ومكان الميالد 

 ةسوري -دمشق  :    الية بلد اإلقامة الح
 
 مؤهالت العلمية:ال

 المجال الشهادة
  العالقات العامة في اإلعالم  دكتوراه

 
 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:

قسم اإلعالم  الخبير اإلعالمي  -أستاذ في جامعة دمشق الوظيفة الحالية
 في الهيئة العليا للبحث العلمي  رئاسة مجلس الوزراء

الخبرة في العمل  عدد سنوات
 عاما 42 اإلعالمي

 
 نوع العمل اإلعالمي:

من حيث وسيلة 
، بيئة ومناخ، تقنية معلوماتية من حيث المادة: صحافة ورقية اإلعالم:

 االقتصاد

أعمل بوقت  من حيث التفرغ:
 جزئي

من حيث اللغات 
 العربية المستخدمة:

 
 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:

 الناشر العنوان النوع

  كتاب
استراتيجية اتصالية للهيئة العليا للبحث 

  العلمي
رئاسة مجلس الوزراء / الهيئة العليا 

  للبحث العلمي
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 الدورات التدريبية التي شارك فيها:
 كمدرب كمتدرب

 .2008 االتصال والعولمة تونس -
 .9112اإلعالم في الواليات المتحدة األمريكية  -
 .9117التصال تايالند / بانكوك / وسائل ا -

دورات إعالمية في فنون   -
 االتصال المباشر

 
 بيانات االتصال:

  Boutros.hallak@.com :لكترونيإل العنوان ا
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 كمال بديع الحاج   :       االسم الكامل 

 سورية :    الجنسية الحالية 
 سورية، بحماة 42/44/4771 تاريخ ومكان الميالد :

 سورية :  قامة الحالية بلد اإل
 
 مؤهالت العلمية:ال

 المجال اسم الجامعة الشهادة
  اإلعالم التنموي والتربية والثقافة  جامعة القاهرة  دكتوراه في اإلعالمال
  إعالم  جامعة القاهرة  ماجستيرال
  الصحافة واإلعالم  جامعة دمشق  جازةاإل

 
 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:

 جامعي أستاذ فة الحالية الوظي
 سنوات سبع عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي 

 
 نوع العمل اإلعالمي:

 إعالم من حيث المادة: تلفزيون، إذاعة من حيث وسيلة اإلعالم:
 الفرنسية، العربية من حيث اللغات المستخدمة: أعمل بوقت جزئي من حيث التفرغ:

 
 الم العلمي:نماذج من األعمال في مجال اإلع

 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع
  مجلة ميديالوجيا  9117  رؤية أولية لقناة ثقافية عربية  مقالة
  جامعة دمشق / التعليم المفتوح  9112  الكتابة لإلذاعة والتلفزيون  كتاب
  جامعة دمشق / التعليم المفتوح  4777  اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني  كتاب
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 الدورات التدريبية التي شارك فيها:

 كمدرب
 .تنمية مهارات االتصال والحوار -
 .التدريب على أساليب اإلخراج  -
 .الكتابة للتلفزيون لغة  -
 .سورية ،وزارة اإلعالم، معهد اإلعداد اإلعالمي -
 .سورية ،األكاديمية السورية للتدريب والتطوير  -

 
 بيانات االتصال:

 kamalhaj70@yahoo.com  لكترونيإل العنوان ا
  33925873 الفاكس

 11721 44 2133516  هاتف العمل
 11721 966375165 الهاتف الجوال
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 أديب خضور  :       االسم الكامل 

 سورية :    الجنسية الحالية 
 سورية، بطرطوس 42/44/4714 تاريخ ومكان الميالد :

 سورية :  بلد اإلقامة الحالية 
 
 :مؤهالت العلميةال
  :الدكتوراه في مجال الصحافةالشهادة 
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 أستاذ في قسم اإلعالم بجامعة دمشق الوظيفة الحالية 

عدد سنوات الخبرة في 
 سنة 97 العمل اإلعالمي 

 
 نوع العمل اإلعالمي:

من حيث وسيلة 
 اإلعالم:

، إذاعة، صحافة ورقية
 تلفزيون

  من حيث المادة:

 متفرغ لإلعالم يث التفرغ:من ح
من حيث اللغات 

 المستخدمة:
، العربية

 االنجليزية
 

 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:
 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع
    9119  فن التحرير الصحفي  كتاب
  دمشق -المكتبة اإلعالمية  4772  الحديث الصحفي  كتاب
  دمشق -المكتبة اإلعالمية  4771  اإلعالم الرياضي  كتاب
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 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليه

 .جائزة منظمة الصحفيين العالميين في أحسن تعليق سياسي عن فيتنام -
 

 الدورات التدريبية التي شارك فيها:
 كمدرب كمتدرب

 .دورات المحلية والخارجية -
 .دورات حول التحرير الصحفي -
الكتابة للعالقات  آخر دورة في مركز الجزيرة حول  -

 .العامة
 

 بيانات االتصال:
 7814ص.ب.  -دمشق  -سورية   العنوان البريدي

 khadib@scs-net.org  لكترونيإل العنوان ا
 00963116624542 الفاكس

 00963116622288  هاتف العمل
 9300363011721 الهاتف الجوال
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 أميمة أحمد مرادي :        االسم الكامل

 سورية :    الجنسية الحالية 
 بدير عطية 4722 تاريخ ومكان الميالد :

 ةسوري -دمشق  :  بلد اإلقامة الحالية 
 
 مؤهالت العلمية:ال
 الدكتوراه في مجال اإلعالن والعالقات العامةالشهادة : 
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 م اإلعالم / جامعة دمشقمدرس في قس الوظيفة الحالية 

 سنوات ثماني عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي 
 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث وسيلة 

 ،التسويق، تقنية معلوماتية من حيث المادة: صحافة ورقية اإلعالم:
 إدارة أعمال

أعمل بوقت  من حيث التفرغ:
 جزئي

من حيث اللغات 
 العربية المستخدمة:

 
 األعمال في مجال اإلعالم العلمي:نماذج من 

 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع

اتجاهات اإلعالميين نحو اتفاقية   كتاب
  حقوق الطفل والمرأة

وزارة  - اليونيسف  9119
  اإلعالم

  أوراق عمل
ورقة عمل حول التربية 

    اإلعالمية
وزارة  -اليونسكو 

  التربية
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 فيها: تشاركالدورات التدريبية التي 

 كمدرب
 .تنمية مهارات االتصال والحوار -
اإلعالنية في معهد اإلعداد اإلعالمي حول  دراسات تدريبية حول التخطيط للحمالت  -

 .األكاديمية السورية للعالقات العامة تصميم اإلعالم وتخطيط الحمالت اإلعالنية في
 

 بيانات االتصال:
 m-omayma@org.com  لكترونيإل العنوان ا
 11721 44 22925873 الفاكس

 9221278411721 الهاتف الجوال
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 عطا اهلل     :        االسم الكامل 

 سورية :     الجنسية الحالية 
 القريا -بالسويدا  4724 :  تاريخ ومكان الميالد
 دمشق :   بلد اإلقامة الحالية 

 
 مؤهالت العلمية:ال
  :الدكتوراه في مجال اإلعالمالشهادة 
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 أستاذ جامعي الوظيفة الحالية

عدد سنوات الخبرة في 
 سنة 98 العمل اإلعالمي

 
 نوع العمل اإلعالمي:

من حيث وسيلة 
الرأي  -الدعاية ، تقنية معلوماتية من حيث المادة: صحافة ورقية اإلعالم:

 التدريس -العام 

أعمل بوقت  من حيث التفرغ:
 جزئي

حيث اللغات  من
 الروسية، نجليزيةإلا، العربية المستخدمة:

 
 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:

 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع
  مجلة االجتماعية  9118  الثقافة وتحدي الديمقراطية  مقالة
  دار كيوان للطباعة  4772  اإلعالم واألمن السيكولوجي  كتاب
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 رات التدريبية التي شارك فيها:الدو 
 

 كمدرب
 .تنمية مهارات االتصال والحوار -
 .الدعاية والرأي العام  -
 .دمشق برامج التعاون المشترك مع جامعة -الليبيين واللبنانيين  تأهيل الطالب  -

 
 بيانات االتصال:

 

 kenana51@hotmail.com  لكترونيإل العنوان ا
 93356202911721 الهاتف الجوال
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 أيمن قاسم الرفاعي  :        االسم الكامل 

 سوريةالجنسية الحالية     :  
 بدمشق، سوريا 91/18/4778تاريخ ومكان الميالد : 
 الدوحة -قطر بلد اإلقامة الحالية   : 

 
 مؤهالت العلمية:ال

 المجال اسم الجامعة الشهادة
  علوم األغذية  ةسوري  بكالوريوس هندسة زراعية

  علوم أغذية وتكنولوجيا تصنيع غذائي ةسوري  اسات عليادبلوم در 
  إدارة الجودة الغذائية  اليونان  دبلوم دراسات عليا

 
 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:

مهندس أخصائي أغذية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني  الوظيفة الحالية
 بقطر

عدد سنوات الخبرة في العمل 
 سنوات أربع اإلعالمي

 
 نوع العمل اإلعالمي:

 
من حيث 

وسيلة 
 اإلعالم:

، صحافة ورقية
 صحافة إلكترونية

 من حيث المادة:
علوم ، بيئة ومناخ، طب وصحة

مجال الغذاء والتغذية ، طبيعية
 والصحة العامة

 
من حيث 

 التفرغ:
 أعمل بوقت جزئي

من حيث اللغات 
 نجليزيةإلا المستخدمة:
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 اإلعالم العلمي: نماذج من األعمال في مجال

 
 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع

نة خاصة في اإلعالم العلمي " مدوّ   مقالة
    9117يونيو   مدونة م.أيمن الرفاعي"

كتيب أطفال "صحة األطفال في   كتاب
  سالمة غذائهم"

  وزارة البلدية والزراعة  9118مارس 

  9117يسمبر د  األغذية الجاهزة والسريعة وأضرارها  مقالة
مجلة وزارة البلدية 

  والزراعة
 

 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليه
 
  قطر – 41/49/9118جائزة مقالة األسبوع في جريدة الراية بتاريخ. 
  وزارة البلدية  -ضرارها" شهادة شكر وتقدير عن برنامج التوعية " مشروبات الطاقة وأ– 

 .قطر
 قطر –ل البلدي الخليجي الثالث للمشاركة في مؤتمر العم شهادة شكر وتقدير. 
  قطر –التوعية الخاصة بالمدارس شهادة شكر وتقدير عن برامج. 
  مركز أصدقاء البيئة  -شهادة شكر وتقدير للمشاركة في مهرجان الغذاء الصحي الثامن– 

 .قطر
 

 الدورات التدريبية التي شارك فيها:
 

 كمتدرب
 .ة متعددة ومختلفة المواضيعدورات فنية وتخصصي -
 .لقضايا حقوق اإلنسان دورات في التغطية اإلعالمية  -
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 بيانات االتصال:
 91497ب.  ص. - الدوحة –قطر   العنوان البريدي

 ayman-alrefai@inbox.com  لكترونيإل العنوان ا
 00974 47 4729694  الفاكس

 00974 47 4347860 هاتف العمل
 009745136952 الهاتف الجوال



 دليل اإلعالمّيين العلمّيين العرب

 

93 

 

 
 عبد المحسن محمد جميل  :         االسم الكامل 

 سورية :     الجنسية الحالية 
 بسورية 4721 : تاريخ ومكان الميالد 
 سورية :   بلد اإلقامة الحالية 

 
 مؤهالت العلمية:ال
  :اإلجازة في مجال اإلعالمالشهادة 
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 برامج محرر ومعدّ  ليةالوظيفة الحا

عدد سنوات الخبرة في العمل 
 سنة 91 اإلعالمي

 
 نوع العمل اإلعالمي:

من حيث 
وسيلة 
 اإلعالم:

، صحافة إلكترونية
 تلفزيون، إذاعة

 من حيث المادة:
بيئة ، تقنية معلوماتية، طب وصحة

، فلك وفضاء، علوم طبيعية، ومناخ
 طاقة

من حيث 
 متفرغ لإلعالم التفرغ:

يث اللغات من ح
 الفرنسية، نجليزيةإلا، العربية المستخدمة:

 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:
 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع

عالم التقانة   برنامج إذاعي
  والعلوم

  مستمر
الهيئة العامة لإلذاعة  -إذاعة دمشق 

  والتلفزيون

ومضات   برنامج إذاعي
  علمية

  مستمر
الهيئة العامة  -ة صوت الشعب إذاع

  لإلذاعة والتلفزيون

الهيئة العامة  -إذاعة صوت الشباب   9117  أخبار نت  برنامج إذاعي 
  لإلذاعة والتلفزيون
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 الدورات التدريبية التي شارك فيها:
 كمتدرب

 الحاسوب.دورات في  -
 .الشبكات -
 .أمن المعلومات  -
 .والتلفزيون الكتابة لإلذاعة -

 
 االتصال: بيانات

 amohjamil@hotmail.com  العنوان اإللكتروني
 11 4442677-96311 الفاكس

 11 2138072-96311 هاتف العمل
 944363963-00963 الهاتف الجوال
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 شبعاد صبري جبار  :        االسم الكامل 

 عراقية :    الجنسية الحالية 
 عراقبال 4727 تاريخ ومكان الميالد :

 السويد :  بلد اإلقامة الحالية 
 

 مؤهالت العلمية:ال
  :الماجستير في مجال تلوث التربةالشهادة 
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 صحفية الوظيفة الحالية 

 سنة 42 عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي 
 

 نوع العمل اإلعالمي:

من حيث 
وسيلة 
 اإلعالم:

، صحافة ورقية
، ة إلكترونيةصحاف
 تلفزيون، إذاعة

من حيث 
 المادة:

خبيرة ، علوم طبيعية، بيئة ومناخ
في مجال البيئة في قاعدة معلومات 
إذاعة البي بي سي البريطانية القسم 

 العربي
من حيث 

 أعمل بوقت جزئي التفرغ:
من حيث اللغات 

 السويدية، نجليزيةإلا، العربية المستخدمة:
 

 جال اإلعالم العلمي:نماذج من األعمال في م
 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع

اإلعالم البيئي...والحساسية   كتاب
  المفرطة تجاه كلمة البيئة

1/2/9118  
http://www.alnoor.se/arti

cle.asp?id=25481  

ناقوس الخطر يقرع بعنف ونحن   مقالة
  نائمون

  ن ومواقع أخرىالحوار المتمدّ   11/7/9117

  شبكة البيئة اآلن ومواقع أخرى  98/1/9117  من حقها علينا أكثر من ساعة  مقالة
ملف 

  إلكتروني
اإلعالم البيئي والحساسية المفرطة 

  1/2/9118  تجاه كلمة البيئة
http://www.alnoor.se/arti

cle.asp?id=25481  
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 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليه
 9118ه األولى عن ملف البيئة عام مهرجان النور في دورتجائزة اإلبداع ل. 
  للمشاركة بورقة عمل 9118شهادة تقديرية من مؤتمر فاس لإلعالم العلمي العربي. 
  للمشاركة بورقة عمل 9117شهادة تقديرية من مؤتمر البيئة الثاني في دهوك عام. 
  لمشاركة بورقة عملل 9112شهادة تقديرية من مؤتمر البيئة في دهوك العراق عام. 
 

 بيانات االتصال:

 ,Skogsangsgatan 18 A... 633 57 Eskilstuna  العنوان البريدي
Sweden 

 shabad_5@hotmail.com لكترونيإل العنوان ا
 141152-004616  هاتف العمل

 0046709933151 الهاتف الجوال
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 ليمظفر أحمد الموص  :        االسم الكامل 
 عراقية :    الجنسية الحالية 

 العراق -بالموصل  4722 تاريخ ومكان الميالد :
 العراق :  بلد اإلقامة الحالية 

 
 مؤهالت العلمية:ال

 :الدكتوراه الشهادة  
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 مدرس، باحث، مؤلف الوظيفة الحالية

عدد سنوات الخبرة في 
 نةس 92 العمل اإلعالمي

 
 نوع العمل اإلعالمي :

من حيث وسيلة 
 اإلعالم:

، صحافة ورقية
 صحافة إلكترونية

علوم ، طب وصحة من حيث المادة:
 نباتات طبية، طبيعية

من حيث 
 أعمل بوقت جزئي التفرغ:

من حيث اللغات 
 نجليزيةإلا، العربية المستخدمة:

 
 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:

تاريخ  انالعنو  النوع
 الناشر النشر

  كلية الزراعة والغابات -جامعة الموصل   9141  الطيبات  دورية
  مجلة العراق الدوائية  9117  الحبة السوداء  مقالة

نباتات طبية ذكرتها   كتاب
  العراق -جامعة الموصل   9117  الكتب السماوية
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 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليه

 

  ،9118الجائزة الثانية من نائب رئيس الجمهورية العراقية. 
  العراق، 4778وسام العلم. 
  في مجال النشر العلمي(4777وسام االستحقاق العلمي العربي من لبنان( ،. 
 

 بيانات االتصال:
 mothafermosuly@gmail.com لكترونيإل العنوان ا
 4713611811721 الفاكس

 009646811625  هاتف العمل
 009647708222832 الهاتف الجوال
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 عادل فاخر فرهود  :       االسم الكامل 
 عراقية :    الجنسية الحالية 

 العراق -ببغداد  4728 تاريخ ومكان الميالد :
 العراق :  بلد اإلقامة الحالية 

 
 مؤهالت العلمية:ال
  :يلةبكالوريوس في مجال الفنون الجمالشهادة 
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 مراسل الوكالة المستقلة لألنباء )أصوات العراق( -صحفي  الوظيفة الحالية 

عدد سنوات الخبرة في 
 سنوات خمس العمل اإلعالمي 

 
 نوع العمل اإلعالمي:

من حيث وسيلة 
 اإلعالم:

صحافة 
 إلكترونية

من حيث 
 المادة:

طب 
 وصحة

   غ لإلعالممتفر  من حيث التفرغ:
 

 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:
 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع

إصابة  171الصحة تكشف عن   مقالة
  بأنفلونزا الخنازير في العراق

49-41-9117  
 الوكالة المستقلة لألنباء

  )أصوات العراق(

  مقالة
الصحة : إجراءات السيطرة على 

ية مستمرة وهناك األنفلونزا الوبائ
  خزين جيد من األدوية المضادة

2-41-9117  
 الوكالة المستقلة لألنباء

  )أصوات العراق(

دراسة الستحداث غرفة عمليات   مقالة
  9117-2-9  لمواجهة أنفلونزا الطيور

الوكالة المستقلة لألنباء 
  )أصوات العراق(
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 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليه

 

  9117شهادة تقدير من نقابة الصحفيين العراقيين. 
  9117شهادة تقدير من نقابة الصحفيين المتمّيزين لعام. 

 
 الدورات التدريبية التي شارك فيها:

 
 كمتدرب

 .9118الحصول على المعلومة بمنظمة ايركس عمان  -
 .2006 بيروت -الصحافة االقتصادية والمالية في العراق -
عن  شراف األستاذ عاصم عبد المحسن رئيس تحرير رويترز القسم العربيدورة تدريبية بإ -

 .9111عمان  ،كتابة الخبر والتحقيق الصحفي وأخالقيات المهنة
 .بغداد 9111الصحافة العراقية  برنامج اندكس لدعم -

 
 بيانات االتصال:

 241محلة  -حي األمانة  -الرصافة  -بغداد   العنوان البريدي
 adel_f_f200@yahoo.com  ترونيالعنوان اإللك

 00964 7902631252 الهاتف الجوال
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 كوثر عبد األمير محسين الزبيدي  :        االسم الكامل 

 عراقية :    الجنسية الحالية 
 العراق -ببغداد  92/9/4777 تاريخ ومكان الميالد :

 العراق :  بلد اإلقامة الحالية 
 
 مؤهالت العلمية:ال

 المجال الشهادة
  لغة عربية  بكالوريوس

  إذاعة وتلفزيون  دبلوم
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 سنوات سبع: عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي 
 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث وسيلة 

طب  من حيث المادة: تلفزيون اإلعالم:
 وصحة

  من حيث التفرغ:
من حيث اللغات 

 العربية :المستخدمة

 
 الدورات التدريبية التي شارك فيها:

 كمتدرب
 .دورة من قبل االتحاد الدولي للصحفيين العلميين حول الصحافة العلمية -
اإلعالمي،  دورة عن الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية من مركز الجزيرة للتدريب والتطوير -

خراجتعلّ ل التلفزيونية ال سيما في  اللقطات م كيفية الكتابة للصورة والتدرب على الكاميرا وا 
 .األفالم الوثائقية
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 بيانات االتصال:

 
 kawtharabd@hotmail.com  لكترونيإل العنوان ا

 009647702600208  هاتف العمل
 009647901655292 الهاتف الجوال
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 ليلأمل عبد الجبار مزعل خزعل عبد الجاالسم الكامل        :  
 كويتية الجنسية الحالية     :
  91/49/4774 تاريخ ومكان الميالد :
 الكويت بلد اإلقامة الحالية   :

 
 المؤهالت العلمية:

 :باكالوريوس الشهادة  
 

 ي:الخبرة في مجال العمل اإلعالم
 صحفية وكاتبة ومؤلفة قصص علمية لألطفال الوظيفة الحالية

 خمس سنوات اإلعالميعدد سنوات الخبرة في العمل 
 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث وسيلة 

طب وصحة، بيئة ومناخ، علوم  من حيث المادة: صحافة ورقية اإلعالم:
 طبيعية، فلك وفضاء

أعمل بوقت  من حيث التفرغ:
 جزئي

من حيث اللغات 
 اإلنجليزية المستخدمة:

 
 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:

 

 الناشر تاريخ النشر انالعنو  النوع
  جريدة الرأي الكويتية  92/2/9117  شغل مخك  مقالة
  جريدة الرأي الكويتية  48/44/9118  إنه يسمع  مقالة
  جريدة الرأي الكويتية  49/44/9118  فرسان العلم  مقالة
  جريدة الرأي الكويتية  49/44/9118  فرسان العلم  مقالة
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 :اوشهادات التقدير التي حصلت عليهاألوسمة والجوائز 

 

 شهادة تقدير من رئيس مجلس األمة جاسم الخرافي لكتاب "تجارب علمية مبسطة لألطفال." 
  قصصية لألطفال،  ةشهادة تقدير وزير التربية والتعليم العالي، د. رشيد الحمد عن مجموع

 .9112جائزة المركز األول في مؤتمر المبدعين األول عام 
 

 فيها: تالتدريبية التي شارك الدورات
 كمتدرب

 .دورة للصحافيين في جمعية الصحافيين، الكويت -
الرابطة العربية لإلعالميين العلميين بالتعاون مع  دورة في الصحافة العلمية قدمتها -

 ."كندا" في دولة قطر االتحاد الدولي لإلعالم العلمي
 

 بيانات االتصال:
 13000 الصفاة ، الرمز 98214ب. دولة الكويت ص. العنوان البريدي

 amal_rand@yahoo.com  العنوان اإللكتروني
 0096525521439 الفاكس

 0096524738952  هاتف العمل
 0096599516248 الهاتف الجوال
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 عاشور المرغني ميالداالسم الكامل         : 
 ليبية الجنسية الحالية     :
 بطرابلس 4727 تاريخ ومكان الميالد :
 ليبيا بلد اإلقامة الحالية   :

 

 المؤهالت العلمية:
 المجال الشهادة

  علوم عسكرية  بكالوريوس
  علوم جوية  دبلوم

    شهادة قيادة وسيطرة منظومة آلية للسيطرة
  إنجليزية  شهادة لغة

  الحاسب اآللي  شهادة
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 عضو هيئة تحرير  يةالوظيفة الحال

 سنوات ثماني عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي
 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث وسيلة 

 اإلعالم:
صحافة 

 ورقية
فلك وفضاء، وطيران مدني وعسكري  من حيث المادة:

 وأنظمة دفاع جوي، تقنية المعلومات

متفرغ  من حيث التفرغ:
 لإلعالم

من حيث اللغات 
 العربية، اإلنجليزية المستخدمة:

 

 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:
 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع
  مجلة األفق لعلوم الطيران والدفاع والفضاء  4/7/9117  المصعد الفضائي  كتاب
  مجلة األفق لعلوم الطيران والدفاع والفضاء  4/2/9117  181الطائرة ايرباص   كتاب

النظام الصاروخي األمريكي   كتاب
  مجلة األفق لعلوم الطيران والدفاع والفضاء  avenger  4/4/9117قصير المدى 
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 بيانات االتصال:

 

 AKMRK2004@YAHOO.COM  العنوان اإللكتروني
 21892526452911 الهاتف الجوال
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 واند. حسام محرز محمود رش  :        االسم الكامل 

 مصرية :     الجنسية الحالية 
 بالكويت 7/7/4779 : تاريخ ومكان الميالد 
 مصر :   بلد اإلقامة الحالية 

 

 مؤهالت العلمية:ال
 المجال سنة الحصول اسم الجامعة الشهادة
  اإلعالم  4771  جامعة اإلسكندرية  ليسانس آداب

 
 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:

القنوات   -مذيع بقناة المنارة للبحث العلمي ة الوظيفة الحالي
 مصر - المتخصصة

 سنة 47 عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي 
 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث وسيلة 

، بيئة ومناخ، تقنية معلوماتية، طب وصحة من حيث المادة: تلفزيون اإلعالم:
 طاقة، فلك وفضاء، علوم طبيعية

من حيث 
 التفرغ:

فرغ مت
 لإلعالم

من حيث اللغات 
 نجليزيةإلا، العربية المستخدمة:

 
 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليه

  مصر –شهادة وجائزة أفضل مذيع لبرامج علمية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. 
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 الدورات التدريبية التي شارك فيها:

 

 كمتدرب
 -البيئة  ئي نظمها اتحاد الصحفيين العرب واألهرام واليونسكو وجهازدورة اإلعالم البي -

 .4772مصر 
 9114مصر  -البيئة  جريدة األهرام ووزارة -دورة اإلعالم وقضايا التلوث الصناعي   -
 .دورات إعداد المذيعين ودورات برامجية عامة  -
 .9112التعريف بالملكية الفكرية وتطبيقاتها  دورة  -
 .واإللقاء العربية دورات في اللغة -
 .دورات في التصوير والمونتاج واإلخراج وكتابة السيناريو -
 .9117القانون الدولي اإلنساني ودور الصليب األحمر الدولي  دورة -

 
 بيانات االتصال:

 الجيزة -الهرم  -خلف كايرومول  -شارع صابر باشا صبري ،  7  العنوان البريدي
 مصر -

 hossammehrez@yahoo.com  لكترونيإل العنوان ا
 0020225757887  هاتف العمل

 0020105168544 الهاتف الجوال
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 سليمان يس كامل خطاب )مجدي خطاب(  :         االسم الكامل
 مصرية :    الجنسية الحالية 

 الجيزة -بمنشأة فاضل  42/49/4779 تاريخ ومكان الميالد :
 مصر :  بلد اإلقامة الحالية 

 

 العلمية:مؤهالت ال
 المجال سنة الحصول اسم الجامعة الشهادة

  الضبط اإلحصائي وتوكيد الجودة  9118  جامعة القاهرة  دبلوم
  هندسة القوى الميكانيكية  4777  جامعة حلوان  بكالوريوس

 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:

لمهنية مع كل استشاري نظم الجودة والبيئة والسالمة والصحة ا الوظيفة الحالية:
 من شركة جلوبال مصر ومؤسسة التقنية للتطوير 

عدد سنوات الخبرة في العمل 
 سنوات خمس اإلعالمي :

 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث وسيلة 

  من حيث المادة: صحافة إلكترونية اإلعالم:

 نجليزيةإلا من حيث اللغات المستخدمة: أعمل بوقت جزئي من حيث التفرغ:
 

 ن األعمال في مجال اإلعالم العلمي:نماذج م
 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع

التطبيق العملي لضبط الجودة في المجال   كتاب
  الصناعي

مجلة التقنية ومجلة   9118
  التصنيع السوداني

  كتاب
نظام المعرفة العميقة ) الجزء األول معرفة 

  مجال التقنية  9117  النظام(

  كتاب
رفة العميقة ) الجزء الثاني معرفة نظام المع
  التباين(

  مجلة التقنية  9117
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 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليه

اإلعالمية لحدث افتتاح  شهادة تقدير من مجمع صافات للطيران السوداني بعد التغطية -
 .بتغطية الحدثمجمع صافات للطيران والتكريم في حفل تكريم اإلعالميين الذين قاموا 

 
 بيانات االتصال:

منزل حاج  -الجيزة  -العياط  -أكتوبر  2محافظة  -مصر  العنوان البريدي
  يس كامل خطاب

 magdykhattab100@gmail.com  لكترونيإل العنوان ا
 0020108415359 الهاتف الجوال
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 أحمد حسن أحمد بلح   :       االسم الكامل 
 ريةمص :    الجنسية الحالية 

 بمصر 4771يوليو  42 تاريخ ومكان الميالد :
 مصر :  بلد اإلقامة الحالية 

 

 مؤهالت العلمية:ال
 

 المجال اسم الجامعة الشهادة
 علوم كيمياء  باكالوريوس

 الترجمة الصحفية الجامعة األمريكية بالقاهرة دبلوم
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 

رير موقعين إلكترونيين تابعين للبرنامج اإلنمائي مدير تح الوظيفة الحالية 
 لألمم المتحدة

عدد سنوات الخبرة في 
 سنوات عشر العمل اإلعالمي 

 

 
 نوع العمل اإلعالمي:

من حيث 
 وسيلة اإلعالم:

، صحافة ورقية
 صحافة إلكترونية

 من حيث المادة:
علوم ، بيئة ومناخ، طب وصحة

العلوم ، طاقة، فلك وفضاء، طبيعية
 التنميةو 

من حيث 
 متفرغ لإلعالم التفرغ:

من حيث اللغات 
 نجليزية، اإلالعربية المستخدمة:
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 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:

 
 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع

  تقرير
المدّونون 

يدز...دعوة للتعايش إلوا
بداع متنوع   وا 

ي ف لإليدزموقع البرنامج اإلقليمي   9118
  الدول العربية على اإلنترنت

سة العربية للعلوم المؤسّ   9117  دليل اإلعالم العلمي  كتاب
  والتكنولوجيا

عالم عربي يقدره العالم   حوار صحفي
  مجلة العربي الكويتية  9117  ال يكاد يعرفه أحد

  تحقيق صحفي
غش 

لبان...للمستهلك ألا
  وقفة

  موقع إسالم أون الين  9117

 

 :اعليه وسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصلاأل 
 

 .4772ام ــــــجائزة أكاديمية البحث العلمي المصرية للشباب في تبسيط العلوم ع -
نبع الطاقة النظيفة" عام جائزة الشيخ عبد اهلل المبارك الصباح عن دراسة بعنوان "الشمس م -

4772. 
ئز على جائزة المحتوى بقمة المعلومات مدير تحرير موقع كنانة أونالين...الموقع الحا -

العالمية بالعاصمة تونس...موقع تابع لوزارة االتصاالت المصرية، يهتم بخلق كوادر من 
 .www.kenanaonline.comالشباب يستطيعون إدارة المشروعات الصغيرة 

ين العرب، وعضو مجلس إدارة الرابطة المنتخب، س لرابطة اإلعالميين العلميعضو مؤسّ  -
 والمسؤول اإلعالمي لها سابقا، وعضو لجنة العضوية حاليا.

 
 
 
 
 

http://www.kenanaonline.com/
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 الدورات التدريبية التي شارك فيها:
 

 كمدرب كمتدرب
- Digital journalism-online 
training course-The International 
Center for journalists - Sep 14 to 
25 Oct 2009. 
- Training workshop on legal 
protection for Journalists- Ain 
sokhna  (Egypt) The Center for 
Defending Freedom of Journalists 
(CDFJ) and Free Voice, held in 
Amman, 24 -26/7/2008. 
- Training workshop for online-
journalism and the searching 
through internet for Journalists, 
The Center for Defending 
Freedom of Journalists (CDFJ) 
and Free Voice, held in Coiro, 5-
6/6/2008. 
- Online workshop for Training of 
Trainers on e-learning, 1-
4/9/2007, Media International , 
sep to Nov 2007. 
- Training of Trainers (workshop 
for journalists), The Center for 
Definding Freedom of Journalists 
(CDFJ) and Free Voice, held in 
Amman, 1-4/9/2007. 

- Training workshop for:"HIV 
Arab Networks Leadership 
Coming Together to Scale Up the 
Reponse",HIV/AIDS Regional 
programmer in the Arab States    
( HARPAS), Cairo ( Egypt), 28-
30 April 2009 
- Training workshop for Bloggers, 
artists and the independent 
media community in Reponses to 
AIDS in the Arab Region, to 
support the rights of people living 
with HIV, HIV/AIDS Regional 
programmer in the Arab States    
( HARPAS),  
- Cairo, Egypt, May 5-8, 2008 
- Workshop on science 
journalism in the Middle East and 
North Africa, the International 
Development Research Centre 
(IDRC), Cairo, Egypt, April 2004,  
www.scidev.net/ms/sci_comm/in
dex.cfm?pageid=313. 
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- Investigative Journalism, The 
Heikal Foundation for Arab 
Journalism, held in Cairo, 23-
25February 2007. 
- The 36 hour Project 
management Professional          
(PMP) Preparation Course, 
AMIDEAST/EGYPT, held in 
Cairo, August 2006. 
- Training workshop on media 
issues related to women in the 
Arab media, Media International-
from 4 to 27 July 2006. 
- Training workshop on 
intellectual property rights and 
copyrights-Media International-
8hours,26 June 2006. 
- workshop for scientific 
journalists-Media Workshop in 
scientific journalism ( how to 
make an interview, write features, 
reports)- Consultative Group on 
International Agricultural research 
CGIAR and BBC, hold in 
Marrakech, 4-8/12/2005, 
www.cgiar.org/enews/december 
2005. 
 
 

http://www.cgiar.org/enews/december%202005
http://www.cgiar.org/enews/december%202005
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- Training workshop on the 
liberalization of news and press 
reports, Media International-from 
4 Sep to Oct 2005. 

 
 بيانات االتصال:

 مصر -القليوبية  -الخانكة  -شارع جودة هالل ،  4  العنوان البريدي
 ahmed.balah1973@gmail.com  كترونيلالعنوان اإل 

 0020101809205 الهاتف الجوال
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 د. محمد عبد الرحمن أحمد سالمة أ.  :       االسم الكامل 
 مصرية :    الجنسية الحالية 

 بالغربية، جمهورية مصر العربية 4714يونيو  92 تاريخ ومكان الميالد :
 القاهرة بلد اإلقامة الحالية :

 

 مؤهالت العلمية:ال
 المجال صولسنة الح الشهادة

  فلسفة في العلوم )فيزياء نووية(  4774  دكتوراه
  فلسفة في العلوم )فيزياء نووية(  4727  ماجستير

  كيمياء(-علوم )فيزياء  4721  بكالوريوس
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 عضو رابطة اإلعالميين العرب ،أستاذ الوظيفة الحالية 

ل عدد سنوات الخبرة في العم
 سنة 97 اإلعالمي 

 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث وسيلة 

 اإلعالم:
، إذاعة، صحافة ورقية

 تلفزيون
علوم ، تقنية معلوماتية من حيث المادة:

 طاقة، طبيعية

 أعمل بوقت جزئي من حيث التفرغ:
من حيث اللغات 

 نجليزيةإلا، العربية المستخدمة:
 

 مي:نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العل
 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع

مائة سؤال وجواب في   كتاب
  الطاقة

  القاهرة -أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا   9141

مقاالت علمية وتحقيقات   مقالة
  صحفية

الصحف القومية والعربية ومجلة العلم التي تصدرها   4781-9117
  مقالة( 92جريدة الجمهورية )

إلى معلوماتك  أضف  كتاب
  القاهرة -دار الشعب   4779  الطاقة
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 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليه

 .رية للعلوم بجمهورية مصر العربيةعضوية األكاديمية المص -
ريكية في الفيزياء كرجل عام جائزة جون تيلور للتقدير العلمي من الواليات المتحدة األم -

9111. 
الموسوعة العلمية الشخصيات العلمية البارزة في مجال الفيزياء في  ىحدإتدوين اسمي ك -

 .9114-9111لعام 
 .9114من هيئة الطاقة الذرية عام  شهادة تقدير -
 .9117ز القومي لألمان النووي عام ميدالية تقدير من المرك -
 .9117ح لجائزة التقدير العلمي لهيئة الطاقة الذرية ديسمبر مرشّ  -
 

 ل:بيانات االتصا
 2A Oqba Street DOKKI-GIZA-CAIRO-Egypt  العنوان البريدي

 ma_salama@hotmail.com  كترونيلالعنوان اإل 
 0020222740238 الفاكس

 22728815 00202  هاتف العمل
 0020145159351 الهاتف الجوال
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 إيهاب عبد الرحيم محمد علي أ. :       االسم الكامل 
 مصرية :    الية الجنسية الح

 مصر -بقنا  4722مارس  7 تاريخ ومكان الميالد :
 كندا :  بلد اإلقامة الحالية 

 

 مؤهالت العلمية:ال
 المجال الشهادة

  اإلعالم الصحي  ماجستير
  التوعية الصحية  دبلوم عال
  الترجمة  دبلوم عال
  الطب والجراحة  بكالوريوس 

 

 عالمي:الخبرة في مجال العمل اإل
 كاتب ومترجم علمي مستقل الوظيفة الحالية

 سنة 42 عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي 
 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث 

 وسيلة
 اإلعالم:

، صحافة ورقية
 صحافة إلكترونية

 من حيث المادة:
علوم ، بيئة ومناخ، طب وصحة

تبسيط العلوم، معاجم، ، طاقة، طبيعية
 موسوعات

من حيث 
 متفرغ لإلعالم لتفرغ:ا

من حيث اللغات 
 نجليزيةإلا، العربية المستخدمة:

 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:

تاريخ  العنوان النوع
 الناشر النشر

 دليل اإلعالمي العلمي العربي  كتاب
  )مؤلف مشارك(

  الرابطة العربية لإلعالميين العلميين  9118

  سلسلة عالم المعرفة )الكويت(  9117  الطاقة للجميع  كتاب

  مركز اإلمارات للبحوث والدراسات االستراتيجية  9112  مستقبلنا بعد البشري  كتاب
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 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليه

  أفضل لغوي في العالم، من هيئةInttranet 
www.translationdirectory.com/article318.htm 

 
 التدريبية التي شارك فيها: الدورات

 كمدرب
 .الترجمة العلمية بالمعهد العربي العالي للترجمة -

 
 بيانات االتصال:

 ,Wilson Avenue, Kitchener, Ontario N 2C 425-308 العنوان البريدي
2R8, Canada 

 egyku@yahoo.com لكترونيإل العنوان ا
 0015192087244  هاتف العمل

 0015197225517 الهاتف الجوال
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 داليا محمد جابر محمد  :       االسم الكامل 

 مصرية :    الجنسية الحالية 
 بمصر 98/2/4781 تاريخ ومكان الميالد :

 مصر :  بلد اإلقامة الحالية 
 
 مؤهالت العلمية:ال

 المجال اسم الجامعة الشهادة
  صحافة  كلية اإلعالم -جامعة القاهرة   بكالوريوس

 
 في مجال العمل اإلعالمي: الخبرة

 صحفية بصحيفة الشروق الجديد الوظيفة الحالية
 سنوات خمس عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي 

 
 نوع العمل اإلعالمي:

من حيث وسيلة 
 اإلعالم:

صحافة ، صحافة ورقية
 إلكترونية

بيئة ، طب وصحة من حيث المادة:
 طاقة، ومناخ

 ممتفرغ لإلعال من حيث التفرغ:
من حيث اللغات 

 نجليزيةإلا، العربية المستخدمة:

 
 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:

 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع
  جريدة الشروق  42/2/9117  أول مركز للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة  تقرير

  تقرير
حوار بين أستاذ وطالب يفجر الجدل حول دارون 

  في مصر
  جريدة الشروق  91/2/9117

  جريدة الشروق  7/2/9117  تحذيرات بغرق دلتا النيل  تقرير
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 الدورات التدريبية التي شارك فيها:

 

 كمتدرب
 .دورة لإلعالميين تابعة للمجلس الثقافي البريطاني  -
 .عن مهارات الكتابة الصحفية دورة تابعة لمؤسسة هيكل  -
 .مهارات االتصال والحوار الم الجديد وتنميةدورة تابعة لرويترز عن اإلع  -

 
 بيانات االتصال:

 dakkad@shorouknews.com  لكترونيإل العنوان ا
 00227628727 الفاكس

 0020106169134 الهاتف الجوال
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 حسام عبد القادر مرسي مقبل  :       االسم الكامل 

 مصرية :    الجنسية الحالية 
 بمصر 4771/ 2/ 91 مكان الميالد :تاريخ و 

 مصر :  بلد اإلقامة الحالية 
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 صحفي الوظيفة الحالية 

 سنة 41 عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي 
 

 نوع العمل اإلعالمي:
من حيث 

 وسيلة اإلعالم:
، صحافة ورقية

 صحافة إلكترونية
بيئة ، تقنية معلوماتية ،طب وصحة من حيث المادة:

 طاقة، علوم طبيعية، ومناخ
من حيث 

 متفرغ لإلعالم التفرغ:
من حيث اللغات 

 العربية المستخدمة:

 
 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:

 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع

استغاثة إلنقاذ أقدم ميناء   تقرير
  بحري في العالم

  ن الينإسالم أو   47/2/9117

سرطان الثدي مرض يمكن   مقالة
  مواجهته

  إسالم أون الين  11/1/9117

  أوراق عمل

دور المجتمع المدني في 
الحفاظ على حقوق الملكية 

الفكرية على شبكة 
  اإلنترنت

1-2/1/9117  
مؤتمر الثقافة الرقمية الذي نظمه 
 -مركز دراسات الكتاب األخضر 

  ليبيا
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 ية التي شارك فيها:الدورات التدريب

 كمدرب كمتدرب
دورة تدريبية بالمجلس الثقافي البريطاني حول الكتابة الصحفية لألخبار  -

 .بالقاهرة 9117أغسطس  2إلى  1والثقافية في الفترة من  العلمية
المواقع اإلخبارية على شبكة اإلنترنت، بالمركز  دورة تدريبية حول إنشاء -

وقد تمت  9118يوليو  2مايو إلى  92ة من الدولي للصحفيين في الفتر 
 .الدورة من خالل التعليم عن بعد

حول الصحافة االستقصائية بالمركز الدولي للصحفيين  دورة تدريبية  -
 .الدورة من خالل التعليم عن بعد وقد تمت 9118في الفترة من أغسطس 

لية اإلعالم المحلي بك دورة تدريبية حول معالجة قضايا المرأة في  -
مايو  24 إلى 99اإلعالم ومؤسسة فريدرش إيبرت األلمانية في الفترة من 

9117. 
المعرفة بالقاهرة  دورة تدريبية عن الصحافة واإلنترنت من مركز مجتمع -

 .9112في ديسمبر 
للصحفيين بالقاهرة في التغطية  ثالث دورات تدريبية من المركز الدولي -

قام باإلشراف  وأغسطس وسبتمبر، كمااإلخبارية لالنتخابات في يوليو 
على التحرير بالملحق الصحفي صوتنا الذي أصدره المركز الدولي 

 .9112بمناسبة انتخابات الرئاسة المصرية في سبتمبر  للصحفيين
الدولي للصحفيين بالقاهرة في الصحافة  دورة تدريبية من المركز -

 .9112اإللكترونية في نوفمبر 
قضايا التنمية والصحافة، وذلك في الفترة من أبريل  في دورة تدريبية  -

فريدرش نومان األلمانية بالتعاون مع  وذلك بمؤسسة 9112إلى يوليو 
الكندية وكلية اإلعالم  البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة وهيئة المعونة

 .بجامعة القاهرة
ايا دور اإلعالم تجاه القض دورة تدريبية بجمعية أصدقاء البيئة حول -

 .البيئية

دورات إعالمي  -
المستقبل، دورات 

مركز رسالة وذلك في 
مجال الصحافة 

وتضمنت  اإللكترونية
تدريس الصحافة 

اإللكترونية في بعض 
ورش العمل والدورات 

 التدريبية لشباب
 .اإلعالميين
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 بيانات االتصال:

 

 مصر -اإلسكندرية  -الورديان  -شارع المكس ،  205  ديــالعنوان البري
 hossam@amwague.com  وان االلكترونيــالعن

 00 2034879858 الفاكس
 00 2034863549  هاتف العمل

 0020121151557 الهاتف الجوال
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 السيد خضري حسن خلوي  :       االسم الكامل 

 مصرية :    الجنسية الحالية 

 بجمهورية مصر العربية 4781يونيو  41 تاريخ ومكان الميالد :

 جمهورية مصر العربية - 11منزل  ،8شارع  -منشية النزهة  -اإلسكندرية  :   بلد اإلقامة الحالية 
 
 مؤهالت العلمية:ال
 

 المجال سنة الحصول اسم الجامعة الشهادة
  إعالم  9119  جامعة القاهرة  بكالوريوس

  دبلوم
كلية االقتصاد والعلوم 
  السياسية بجامعة القاهرة

  
لمنظمات غير إدارة ا

  الحكومية
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 

 صحفي بجريدة اليوم السابع الوظيفة الحالية 
 سنوات ثماني عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي 

 
 نوع العمل اإلعالمي:

من حيث وسيلة 
 اإلعالم:

صحافة ، صحافة ورقية
 إلكترونية

بيئة ، طب وصحة من حيث المادة:
 ومناخ

 متفرغ لإلعالم من حيث التفرغ:
من حيث اللغات 

 العربية المستخدمة:
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 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:

 

 الناشر العنوان النوع

  تقرير

مليون طفل مهددون  91
بأمراض الفشل الكلوي 
والسرطان بسبب المواد 

  الحافظة

http://www.youm7.com/News.asp?News=
153021  

  ريرتق

ألف متر  711مليون و 9
مكعب مخلفات صرف صحي 
تنتجها الدولة سنويا وال تخضع 

  للرقابة

http:///www.arij.net/look/details.tpl?IdLan
guage=17andIdPublication=1andNrArticle
=750andNrIssue=5andNrSection=4  

  كتاب
"البصل" و"الليمون" مصادر 

لتقوية مناعة الجسم ضد 
  اضاألمر 

http://www.youm7.com/News.asp?News.
asp?NewsID=109847andSecID=205andIs
sueID=6  

 
 :ااألوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليه

  جائزة خاصة في مسابقة تخريج الدفعة األولى من الصحفيين المصريين المشاركين في
سة ومؤسّ  ،ين المركز الدولي للصحفيينالبرنامج التدريبي للصحافة االستقصائية بالتعاون ب

 .أريج
 

 الدورات التدريبية التي شارك فيها:
 كمتدرب

 مهارات وقيم العمل الصحفي، والتي عقدها مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة -
  .العنف

 .التربية اإلعالمية، بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي واليونسكو  -
 ين العلميين بالتعاون بين المركز الثقافي البريطانيدورتان متخصصتان لإلعالمي  -

 .وبرنامج دعم البحوث والتنمية واالبتكار
 .مؤسسة أريج والمركز الدولي للصحفيين الصحافة االستقصائية بالتعاون بين  -
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 .اإللكترونية ورشة عمل حول تتبع اإليميالت والمواقع  -
 .االستقصائية اتورشة عمل حول تتبع قضايا المال في مجال التحقيق  -
 .ورشة عمل حول تقنيات إجراء المقابالت الصحفية الكبرى  -
 .تدريبية حول التأكد من سالمة الوثائق والدراسات العلمية دورة  -
 .والتي يشرف عليها المركز الدولي للصحفيين دورة صحافة المواطن -

 
 بيانات االتصال:

جمهورية  - 11منزل  - 8 شارع -منشية النزهة  -اإلسكندرية  العنوان البريدي
 العربية مصر

 saidalex9@yahoo.com  لكترونيإل العنوان ا
 0020237603630 الفاكس

 0020237603626  هاتف العمل
 1191 125398459 الهاتف الجوال
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 صفات سالمة     :          االسم الكامل 

 مصرية :        الجنسية الحالية  
 بمصر 4724 الميالد      : تاريخ ومكان

 المملكة المتحدة بلد اإلقامة الحالية        :
 

 المؤهالت العلمية:
 

 المجال الشهادة
  أدب الخيال العلمي   ماجستيرال
  االتصال في العلم والتكنولوجيا  دكتوراهال

 
 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:

 
 كاتبة وصحفية مستقلة الوظيفة الحالية

 سنة 49 د سنوات الخبرة في العمل اإلعالميعد
 

 نوع العمل اإلعالمي:
 

من حيث 
وسيلة 
 اإلعالم:

صحافة 
ورقية، 
صحافة 
 إلكترونية

من حيث 
 :المادة

طب وصحة، تقنية معلوماتية، بيئة ومناخ، علوم 
طبيعية، فلك وفضاء، طاقة، الروبوتات، الذكاء 
الصناعي، البيوتكنولوجي، النانوتكنولوجي، 

 خالقيات العلم والتكنولوجيا، العلم والخيال العلميأ

من حيث 
 التفرغ:

أعمل بوقت 
 جزئي

من حيث 
اللغات 

 المستخدمة:
 اإلنجليزية
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 :نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي

 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع

  9117  مجلة النانو  دورية
معهد الملك عبد اهلل لتقنية 

جامعة الملك سعود،  النانو،
  السعودية

اإلعالم العلمي الواقع   مقالة
  والمأمول

  جريدة الشرق األوسط  

أوراق 
  ملع

دور اإلعالم العلمي عموما 
والعلمي خصوصا في دعم 

المرأة في مجال العلم 
  والتكنولوجيا

9117  
مؤتمر المرأة العربية في العلوم 
والتكنولوجيا بدبي،  في الفترة 

  11/7/9117إلى 98من 

 
 األوسمة والجوائز وشهادات التقدير التي حصلت عليها:

 العديد من شهادات التقدير. 
 

 الدورات التدريبية التي شاركت فيها:
 كمدرب كمتدرب

 .أوراق علمية -
 .مهارات االتصال في العلوم والتكنولوجيا -

 .تنمية مهارات االتصال والحوار -

 
 بيانات االتصال:  

 11 4414443204371  العملهاتف 
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 نسم محمد علي الرضاء  :       االسم الكامل 

 يمنية :    الجنسية الحالية 
 الجمهورية اليمنية -برداع 11/12/4778 تاريخ ومكان الميالد :

 الجمهورية اليمنية :  بلد اإلقامة الحالية 
 
 مؤهالت العلمية:ال

 لمجالا سنة الحصول اسم الجامعة الشهادة
  إعالم  9111-4777  جامعة صنعاء  بكالوريوس

 
 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:

 صحفية باإلدارة العامة لألخبار بوكالة األنباء اليمنية / سبأ الوظيفة الحالية 
عدد سنوات الخبرة في العمل 

 الصحفي واإلعالمي لسنوات في الحقتسع  اإلعالمي 

 
 نوع العمل اإلعالمي:

حيث وسيلة من 
 اإلعالم:

صحافة ، صحافة ورقية
 إلكترونية

من حيث 
 المادة:

طب 
 وصحة

   متفرغ لإلعالم من حيث التفرغ:
 

 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:
 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع

التبرع بالدم...ثالثية المبادرة   تقرير
  واالحتياج والطارئ

  www.saba.netبأنتموقع س  9117يونيو41

األخطاء الطبية نهايات   تقرير
  مستعجلة

  www.saba.netموقع سبأنت  9112ديسمبر  2

معاقون والوظيفة...طموح   تقرير
  www.saba.netموقع سبأنت  9117يوليو  2  البقاء وتحدي اإلعاقة
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 بيانات االتصال:

 881 ب الجامعة العربية، ص.وكالة األنباء اليمنية، سبأ، شارع   العنوان البريدي
 nooonpres@gmail.com  لكترونيإل العنوان ا
 11727  2/ 251561 1 الفاكس

 11727 250085-563333  هاتف العمل
 11727 777731895/ 796777254959  الهاتف الجوال
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 عبد الرحمن مطهر عبد الرحمن أبو طالب :        االسم الكامل 

 يمنية :    لجنسية الحالية ا
 اليمن -صنعاءب – 4777 تاريخ ومكان الميالد :

 الجمهورية اليمنية :  بلد اإلقامة الحالية 
 
 مؤهالت العلمية:ال

 المجال سنة الحصول اسم الجامعة الشهادة
  إدارة أعمال    الجامعة الماليزية المفتوحة  ماجستير

  هندسة حاسوب  9111  جامعة صنعاء  بكالوريوس
 

 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:
 مدير إدارة الكمبيوتر بوكالة األنباء اليمنية سبأ الوظيفة الحالية 

عدد سنوات الخبرة في 
 سنوات أربع العمل اإلعالمي 

 
 نوع العمل اإلعالمي:

من حيث وسيلة 
 اإلعالم:

صحافة ، صحافة ورقية
 إلكترونية

تقنية  من حيث المادة:
 وماتيةمعل

 أعمل بوقت جزئي من حيث التفرغ:
من حيث اللغات 

 نجليزيةإلا المستخدمة:

 
 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:

 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع
  صحيفة الثورة اليومية  9117أغسطس   الفيس بوك "والمفسبكين"  مقالة

 E- commerce Privecy and  أوراق عمل
Security Issues  

جامعة العلوم   9117يوليو 
  صنعاء -والتكنولوجيا 

الصعوبات والعوائق أمام اكتشاف   مقالة
مركز التميز ألمن   9117يناير   جرائم الحاسوب

  المعلومات
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 الدورات التدريبية التي شارك فيها:
 كمتدرب

 .دورة تدريبية في التصوير الصحفي -
 .والتقصي على اإلنترنت لصحفية للبحثدورة تدريبية في المعايير ا  -

 
 بيانات االتصال:

 

 884ص.ب.  -سبأ  -وكالة األنباء اليمنية   العنوان البريدي
 abotalib77@hotmail.com  لكترونيإل العنوان ا
 009671250075 الفاكس

     400967 250075  هاتف العمل
 00967777247184 الهاتف الجوال
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 عادل مبخوت بلقاسم الدغيشي  :       االسم الكامل 

 يمنية :    الجنسية الحالية 
 اليمن -بالمحويت  4778 تاريخ ومكان الميالد :

 اليمن -صنعاء  :  بلد اإلقامة الحالية 
 
 مؤهالت العلمية:ال
 

 المجال اسم الجامعة الشهادة
  إعالم  جامعة صنعاء  بكالوريوس

  حاسوب    دبلوم
 

 العمل اإلعالمي: الخبرة في مجال
 

 ناليومية الصادرة ع محرر العلوم والصحة بالجريدة السياسية الوظيفة الحالية 
 وكالة األنباء اليمنية )سبأ(

عدد سنوات الخبرة في 
 سنوات خمس العمل اإلعالمي 

 
 نوع العمل اإلعالمي:

 
من حيث 

 وسيلة اإلعالم:
، صحافة ورقية

 صحافة إلكترونية
، بيئة ومناخ، ب وصحةط من حيث المادة:

 طاقة، علوم طبيعية
من حيث 

 متفرغ لإلعالم التفرغ:
من حيث اللغات 

 العربية :المستخدمة
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 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:

 

 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع

مخاطر التعرض للبنزين   كتاب
  وأبخرته

  9117أغسطس 42

شبكة 
جنسترا

http://arabic.genis
tra.com/?p=2067  

  السياسية نت  9117يوليو  92  الموت باألوراق النقدية  كتاب

...وخفايا الجهاز اإليدز  كتاب
  المناعي

  السياسية نت  9118نوفمبر 8

 
 الدورات التدريبية التي شارك فيها:

 كمتدرب
 .نظمها البي بي سي -دورة في التغطية الخبرية في وكاالت األنباء  -
 .اللغة اإلعالمية من معهد التدريب اإلعالمي بصنعاء دورة في  -
 .بوكاالت األنباء دورة في التحقيقات الصحفية -
 .دورة في كيفية تغطية القضايا العلمية صحفيا  -
 .كيفية تغطية القضايا المجتمعة إعالميا دورة حول  -

 
 بيانات االتصال:

 
 aldaghbashy@hotmail.com  لكترونيإل العنوان ا
 233134-009671 الفاكس

 233135-009671  هاتف العمل
 771920067-00967 الهاتف الجوال
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 جهاد محمد عبد اهلل البابلي :        االسم الكامل 

 يمنية  :    الجنسية الحالية 
 بصنعاء 4777فبراير  42 تاريخ ومكان الميالد :

 الجمهورية اليمنية :  بلد اإلقامة الحالية 
 
 ت العلمية:مؤهالال

 المجال سنة الحصول اسم الجامعة الشهادة
  إعالم   9111 -4777  جامعة صنعاء  بكالوريوس

 
 الخبرة في مجال العمل اإلعالمي:

صحفي باإلدارة العامة لألخبار بوكالة األنباء  الوظيفة الحالية 
 اليمنية، سبأ

 سنوات  تسع عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي 
 

 العمل اإلعالمي:نوع 
من حيث وسيلة 

 اإلعالم:
صحافة ، صحافة ورقية

 إلكترونية
طب  من حيث المادة:

 وصحة

 متفرغ لإلعالم من حيث التفرغ:
من حيث اللغات 

 العربية المستخدمة:

 نماذج من األعمال في مجال اإلعالم العلمي:
 الناشر تاريخ النشر العنوان النوع

عبث وشهوة التدخين...استنشاق ال  تقرير
  www.saba.net  9117مايو  11  الموت البطيء

تزايد حاالت سرطان الرأس والعنق   تقرير
  في اليمن

  www.saba.net  9117فبراير  48

؟ لماذا اإليدزصرخة المتعايشين مع   تقرير
  ممنوع االقتراب؟

  www.saba.net  9118ديسمبر 
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 الدورات التدريبية التي شارك فيها:

 دربكمت
يدز ومخاطره وطرق التوعية إلالعديد من الدورات الصحية المتخصصة حول ا  -

 انتشاره. والتي نظمها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمجلس الوطني بطرق
 .للسكان

 
 بيانات االتصال:

وكالة األنباء اليمنية، سبأ، شارع الجامعة العربية،   العنوان البريدي
 ((881ص.ب

 nooonpres@gmail.com  لكترونيإل العنوان ا
 21/ 251561 1 0967 الفاكس

 11727 4 250085-563333  هاتف العمل
 77725495911727 الهاتف الجوال

 
 


