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 :البيانات األساسية
 علي محمد برغوت: االسم

 4991يوليو  9: تاريخ الميالد
 خانيونس: مكان الميالد

 933480011: رقم هوية
 10904: البنك اإلسالمي العربي، حساب: البنك

 :لالتصال
، غزة ـ فلسطين ، فاكس برج الشروق، شارع عمر المختار( 1304: )ب.جمعية بسمة للثقافة والفنون ، ص

(3399181801099) 
 (33991198881019)  : هاتف محمول

 ali4@hotmail.com   :إليكتروني بريد

 :العمل الحالي
 محاضر في العالقات العامة واالتصال 

  وشركات لعدة مؤسسات التسويق والعالقات العامة مستشار 
  والفنوندارة جمعية بسمة للثقافة رئيس مجلس إ

 :المؤهالت العلمية 
دارة األزمات، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرةالعالقات في الماجستير   1330  .عامة وا 
 .تفاوض، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرةالعالقات العامة ومهارات في الدبلوم عالي   1333
 .إلسالمية بغزة، غـزةعالم، الجامعة ااإلصحافة و في البكالوريوس   4999

 : أبحاث وكتب منشورة
 . 1339حريات العمل النقابي الطالبي بالجامعات، مركز الميزان لحقوق اإلنسان،  (1)
 1، ط 1340 0، ط1339 1، ط . 1339، 4مكتبة الطالب، طأسس نظرية ومفاهيم عصرية، غزة، : العالقات العامة (2)

1340 . 
 . 1330مارس ( القدس)ل، إنقاذ الطفل، دليل أولويات العمل على قضايا حقوق الطف (3)
 .1331مارس ( غزة)أهداف التعليم العالي وموازنة وزارة التربية والتعليم العالي، مركز الميزان لحقوق اإلنسان،  (4)
 دور األبنية متعددة الطبقات في معالجة مشكلة السكن بمحافظات، مركز الميزان لحقوق اإلنسانالحق في السكن المالئم،  (5)

 .1331يونيو ( غزة)
 .1331مارس ( غزة)مركز الميزان لحقوق ا إلنسان ( محرر)، 1331الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لعام  (6)
دور العالقات العامة في إدارة األزمات الجامعية، المؤتمر السنوي السابع إلدارة األزمات والكوارث، جامعة عين شمس  (7)

 . 1331، أكتوبر (القاهرة)
 .  1334أبريل ( األردن)التسامح على منظومة القيم في الوطن العربي، مؤتمر الباحثين العرب، الجامعة األردنية تأثير  (8)

 :أبحاث وكتب غير منشورة
 . 1341أوكسفام، غزة، ( مشترك)دور مؤسسات المجتمع المدني في التدخل في القضايا الوطنية وقضايا الرأي العام،  (1)
 . 1341ز المصالحة الوطنية، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، غزة، يونيو دور وسائل اإلعالم في تعزي (2)
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مارس  رام اهلل، ،االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة ــ أمان (مدربدليل )تعزيز المساءلة االجتماعية حول الموازنة العامة  (3)
1341. 

مصالحة الوطنية، مركز الدراسات العالمية، بروكسل، فبراير لطرفي النزاع في تحقيق ال( الحزبي)آليات إشراك اإلعالم  (4)
1341 . 

رام اهلل،  International Peace Building Alliance - Interpeaceمشتركة، برنامج مستقبلنا،  نحو رؤية وطنية (5)
1344. 

 . 1339تغطية اإلذاعات المحلية لألزمات، ملتقى إعالميات الجنوب،  (6)
 . 1331ت العامة في ضوء العولمة وثورة المعلومات، مايو الوظائف المستحدثة للعالقا (7)
، مركز الميزان لحقوق اإلنسان في ضوء قانون الموازنة العامة اإلنفاق الحكومي على الخدمات الصحية في محافظات غزة (8)

 .1330ديسمبر ( غزة)
 .1330يوليو  (القاهرة)دور العالقات العامة في إدارة األزمات، معهد البحوث والدراسات العربية  (9)
 .1334نوفمبر ( القاهرة)تأثير األقليات على الوحدة العربية، نموذج جامعة الدول العربية الثاني عشر، الجامعة األمريكية  (11)
 .1333ديسمبر ( القاهرة) استخدامات التفاوض كوسيلة من وسائل االتصال الشخصي، معهد البحوث والدراسات العربية (11)
( غزة)الم نحو االستماع إلذاعة صوت فلسطين، قسم الصحافة واإلعالم، الجامعة اإلسالمية اتجاهات طالب الصحافة واإلع (12)

 4999يونيـو 

 :مذكرات تعليميةأدلة مهنية و 
 . 1338، قواعد البروتوكول، أصول اإلتيكيت، فنون المراسم: دبلوماسية العالقات العامة (1)
جامعة األزهر،  ت، المناسبات الصغر،، األحداث االحتجاجية،المؤتمرات، المعارض، االحتفاال: الخاصة المناسبات تنظيم  (2)

1339 . 
 . 1339تصميم اإلعالن، جامعة األزهر،  (3)
 .1330ـ جامعة األقصى،العالقات العامة في االتصال اإلقناعي  (4)
 .1331.للعالقات العامة، جامعة األقصى،المضامين االتصالية كتابة  (5)
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 :تدريس مساقات 
 .فن اإلقناع .4
 التسويق  .1
 .بادئ اإلعالنم .0
تصميم  .1

 .اإلعالن
الحملة  .1

 .اإلعالنية
التسويق  .0

 .واإلعالن
مهارات  .9

 .االتصال

 .نظريات االتصال .8
 . التصوير الصحفي .9

 .فن العالقات العامة .43
 .تدريب العالقات العامة .44
 .الكتابة للعالقات العامة .41
تطبيقات العالقات  .40

 . العامة
العالقات العامة  .41

  .واالتصال

 . مةأساسيات العالقات العا .41
 تنظيم المناسبات الخاصة .40
 . البروتوكول وفن الدبلوماسية .49
 .العالقات العامة في المؤسسات .48
موضوع خاص في العالقات  .49

 .العامة
 . تخطيط برامج العالقات العامة .13
 . العالقات العامة المتخصصة .14

 : خبرات مهنية سابقة وحالية
دارة األعمـال، ( غير متفرغ)،، مدرس العالقات العامة واإلعالن4004ـ  4002مايو  (1) قسم اإلعالم والعالقات العامـة، واد

 . والتصميم والمونتاج، كلية الدراسات اإلعالمية المتوسطة بجامعة األزهر، غزة
تعزيز المسـاللة االجتماعيـة حـول الموازنـة : باحث إلعداد دليل مدربين حول دليل مدربين في 4004مارس   –يناير  (2)

 . جل النزاهة والمساللة ــ أمانالعامة، االئتالف من أ
 .بقسم اللغة العربية واإلعالم ـ جامعة األزهر، غزة( غير متفرغ)مدرس العالقات العامة، 4000 ـ  4002أكتوبر   (3)
دبلوم العالقــــات العامــــة واإلعــــالم، ودبلــــوم اإلذاعــــة بــــ( غيــــر متفــــرغ) مــــدرس التســــويق، 4002 - 4002نــــوفمبر  (4)

 .تمر ـ جامعة األقصى، غزةوحدة التعليم المسوالتلفزيون، 
 .، باحث في الشئون االقتصادية واالجتماعية، مركز الميزان لحقوق اإلنسان، غزة4002ديسمبر  –4002أغسطس  (5)
، مساعد باحث، قسم دراسات الهجـرة القسـرية وشـئون الالجئـين بالجامعـة األمريكيـة بالقـاهرة، 4004إبريل ـ ديسمبر  (6)

 .القاهرة 
، منســق وحــدة العالقــات العربيــة واالتصــال بالبرنــامج العربــي لنشــطال حقــوق اإلنســان، 4000ـ مــايو  4000يوليــو  (7)

 .القاهرة 
 .في جريدة الصباح األسبوعية، غزة ( الشئون المحلية)، صحفي 0992ـ يوليو  0992نوفمبر  (8)
 .، محرر ومصمم إعالنات جريدة شبابيك اإلعالنية، غزة 0991يوليو ـ نوفمبر  (9)
 .، مراسل لمكتب جريدة القدس المقدسية، غزة 0992فبراير ـ نوفمبر  (11)
 .في مؤسسة بيسان لإلنتاج اإلعالمي والتلفزيوني، غزة ( مونتير)، محرر فيديو 0992ـ يناير  0992نوفمبر  (11)
عالميـين و و حكوميـة، وقطـاع خـاص،  تصميم وتقديم العديد من البرامج التدريبية لمؤسسات حكوميـة، وغيـر (12) مرشـحين اد

 :الت التاليةسياسيين في المجا
 .االنتخابات (1)
 .مهارات االتصال (2)
 مهارات التخطيط  (3)
 .مهارات التفاوض (4)
 .إدارة األزمات (5)
 . مهارات إدارية (6)
 .العالقات العامة (7)

 .سيادة القانون (9)
 .حقوق اإلنسان (11)
 .الصحافة والنشر (11)
 الضغط والمناصرة  (12)
 . تقنيات العمل اإلعالمي (13)
 . قضايا اجتماعية تنموية (14)
ريع البحث الس (15)

 .الديمقراطية والحكم الصالح (17)
 .إدارة حمالت التعبئة والضغط (18)
 .كتابة النصوص للعالقات العامة (19)
الدبلوماسية وأصول والبروتوكول  (21)

 اإلتيكيت
 . العالقات العامة للمشروعات الصغيرة (21)
دارة حمالت التوعية (22)  . تصميم واد
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 .إدارة القضايا (8)
 

 . بالمشاركة
 . مهارات التفكير اإلبداعي (16)

 

 . السلوك المهني (23)
 .  ربينتدريب مد (24)

 :التدريب واالستشارة لصالح
 .وزارة اإلعالم .0
  .جامعة األقصى .4
 . برنامج مستقبلنا .2
 .معهد إعداد القادة .2
  .مركز إبداع المعلم .2
 .طاقم شئون المرأة .2
 .مركز شئون المرأة .1
 .محافظة شمال غزة .2
 .شركة هاردي سكلز .9

 . منتدى شارك الشبابي .00
 .جامعة القدس المفتوحة .00
 .مالفجر للصحافة واإلعال .04
معهد تامي لإلدارة  .02

 . والتدريب
المبادرة الوطنية  .02

 .الفلسطينية
جمعية األمل لتأهيل  .02

 .المعاقين
الجمعية الوطنية  .02

  .للديمقراطية

 .جمعية اإلنسان التنموية .01
 . التوجيه السياسي والمعنوي .02
 . الخبرة لالستشارات والتنمية .09
 .مركز الميزان لحقوق اإلنسان .40
 .اثالمركز السعودي للثقافة والتر  .40
 .جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين .44
  .(راصد)الجمعية الوطنية لحماية البيئة  .42
 (.اإلغاثة الزراعية)جمعية التنمية الزراعية  .42
 .االئتالف من أجل النزاهة والمساللة ــ أمان .42
 .مؤسسة إبداع لألبحاث والدراسات والتدريب .42
 . المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات .41
 ". ديوان المظالم"ستقلة لحقوق اإلنسان الهيئة الم .42
 . جمعية بنيان للتدريب والتقييم والدراسات المجتمعية .49
 . "تمكين" مشروع تعزيز الديمقراطية والمجتمع المدني .20
المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية  .20

  (مفتاح)
 (. أوراد)للبحوث والتنمية العربي العالم مركز  .24

 :في مؤتمراتمشاركة 
  ،4002ديسمبر ( فلسطين)مؤتمر الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، مركز الميزان لحقوق اإلنسان. 
  4004، أكتوبر (القاهرة)المؤتمر السنوي السابع إلدارة األزمات والكوارث، كلية التجارة، جامعة عين شمس. 
  4000أبريل ( األردن)، الجامعة األردنية ستراتيجيةاإلمؤتمر الباحثين الشباب العرب، مركز الدراسات  . 
  4000نوفمبر ( القاهرة)مؤتمر نموذج جامعة الدول العربية الثاني عشر، الجامعة األمريكية. 
  4000فبراير ( القاهرة)مؤتمر التدريب والتوعية الرابع، الجامعة األمريكية. 
 4000( غزة)إبداع المعلم، مركز فلسطيني ، مؤتمر تعزيز التربية المدنية في النظام التربوي ال . 


