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 السيرة الذاتية
 كمال محمد عبد القادر حمدان  االسم:      د.

 شارع المغربي . -الصبرة  –غزة  –فلسطين العنوان البريدي :     
 0593700141رقم ثاني:       0599332732مول:  الهاتف المح

        kamalmah1@yahoo.com   --kamalmah2020@gmail.com البريد اإللكتروني:   
https://www.facebook.com/kamal.mah.31 

========= 
  بمصر. من جامعة الزقازيق دكتوراه في العلوم السياسيةالحاصل على درجة 
 راسات العربية بالقاهرةمعهد البحوث والدمن  دبلوم عالي في العلوم السياسية حاصل على. 
  بغزة.من "جامعة القدس"  ةدراسات إسرائيلي –ماجستير دراسات إقليمية  علىحاصل 
 واللغة العبرية اإلسرائيلية دراساتالالعلوم السياسية و  في متعددةساقات لمة اإلسالمية وغيرها الجامع محاضر في. 
  في عملت كما  ." تلفزيون فلسطين" في غزةفي عملت في التحرير اإلعالمي و  .لفلسطينيةديوان الرئاسة ي فموظف

رئيس و  سن للترجمة واإلعالم" بغزة."مركز األل العبرية فيللغة  مترجم قانوني ُمحّلفو  .WHOمنظمة الصحة العالمية 
 بوليتكنك فلسطين بغزة.عميدا للتعليم المستمر في عملت و لجنة للمترجمين في وزارة العدل الفلسطيني. 

 الفكر الديني لحزب يهدوت هتوراه وأثره علىم حول: 2018مصر في  –في مجلة جامعة بورسعيد  ا علميانشر بحث 
 أحزاب الحريديم  :حول م2018في العام  مصر –في مجلة جامعة أسيوط  ا علميانشر بحثو  .التربية والتعليم في إسرائيل

 .اليهود إلى فلسطين اإلسرائيلية وسياسات هجرة
  طرق تدريس اللغة منها: الترجمة المتقدمة، والمحادثة، والكتابة،  لتعليم اللغة العبريةتب الجامعية كمن ال اعددأعددت"

 .2014 منذ لمتخصصين في اللغة العبريةل العبرية"
 عربية.وفضائيات ات محلية ومصرية إذاعلقاءات في في صحف و  ت الصحفيةنشر عدد من المقاال 
  الصحافة للطالبة "فادية الحاج أحمد" سلنيل شهادة بكالوريو  2013في جامعة األمة في  رسالة بحثيةأشرفت على 

 ".الفلسطيني بقضية األسرى لدى االحتالل اإلسرائيليدور وزارة األسرى والمحررين بغزة في توعية الجمهور "بعنوان: 
 الصحافة واإلعالم للطالبة: آية  سلنيل شهادة بكالوريو  2013في جامعة األمة في  أشرفت على إعداد فيلم وثائقي

 اسليم"، والفيلم حول: "الطموح من خالل العجز" .
  ية في دريبتدورات و ، تدريبية في اللغات العبرية واالنجليزية والفرنسيةالدورات ومشاركة في العديد من الحضور

 .جتماعيةالعلوم السياسية واالوفي ، والتخطيط وكتابة المشاريع وادارتها داريةاإل وفي الشؤون  ،الكمبيوتر والنشر
  ومشاركات  ،حول االقتصاد الوطني م2022ساتذة الجامعات فبراير أاللجنة التحضيرية لمؤتمر سنوي لجمعية رئيس

اليوم العلمي لوزارة الحكم الفلسطيني بعنوان: "الموقف اإلسرائيلي تجاه  :منها ،متنوعةجلسات  وإدارةوراق علمية أب
حول و  .2013حول "دور اإلعالم اإلسرائيلي في قضية القدس" و . م"2021اعمار قطاع غزة بعد عدوان مايو 

 2010بغزة عام  لمنعقد في "مؤسسة القدس الدولية"مر ااإلعالمية اإلسرائيلية حول القدس" في المؤت االستراتيجية"
 .غيرهاو  .2008مركز العودة لندن في مايو و الجامعة اإلسالمية مؤتمر "الموقف اإلسرائيلي من حق العودة" في حول و 
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  جمعت كبار المسئولين  لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة 2017 فيموفنبيك إدارة وإعداد ورشة عمل في فندف و
هي و  هاسهمت في تحضير أإدارة ورشة عمل علمية كما و  .في سلطة الطاقة وشركتي التوليد والتوزيع غي غزة ورام هللا

شاركت في اللجنة و  .2016الفلسطيني بغزة نوفمبر المنتدى األكاديمي في  "الحرية األكاديمية حقوق وواجبات"بعنوان: 
أقامته الجمعية العربية للحضارة  "مكانة القدس "يق في مصر حولالتحضيرية والتنفيذية لمؤتمر دولي بمدينة الزقاز 

 .2016والفنون اإلسالمية بالقاهرة بالتعاون مع مركز الدراسات اإلسرائيلية بجامعة الزقازيق 
  وقدمت دورة تدريبية لإلعالميين العاملين في غزة في "اإلعالم اإلسرائيلي وتأثيره في الحياة العامة في إسرائيلأعددت "

 .  2014ثالثة أيام دراسية في مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة في يناير  لمدة
  بغزة. -"تجمع حكماء فلسطين"في عضو 
 فلسطين -عضو في جمعية أساتذة الجامعاتصندوق مين أ. 
  الحملة األهلية إلنقاذ مرضى و  "نحو األمل والسالم"ية عأمين الصندوق في جممجلس أمناء و عضو مجلس ادارة و

 السرطان في قطاع غزة.
 بالقاهرة الجمعية العربية للحضارة والفنون االسالميةو  ،ين المصريين "ايجيتا" في القاهرةعضو جمعية المترجم. 
  م2017في  "نداء غزة"المحلية ضمن قائمة النتخابات م و 2021لالنتخابات التشريعية  ال  قتمس ا  مرشحكنت. 
 

 الفرنسية.وأتحدث  ،االنجليزيةأتقن و  ،للغة العبريةمترجم قانوني 
 

 

 

 

 
 


