
 

 البيانات الشخصية 

 

 االسم  اسامة حسن احمد صباح 

الهوية رقم   400732889  

جامعي /رئيس قسم مساعد قانوني في جامعة فلسطينمحاضر  المهنة  

 الجنس ذكر

6/7/1995 / تاريخ الميالد /  

اإليطاليبالقرب من المجمع -النصر-غزة  العنوان   

ة الجنسي فلسطيني  

 اعزب                                                                                                        
الحالة  
 االجتماعية                        

 تليفون المنزل  2852848

 المحمول  0598380412

 

 

 المؤهالت العلمية 

هاءتاالن –البدء   المؤهل اسم  مجال التخصص    اسم الجامعة  المدينة  الدولة  

 الجامعة االسالمية  غزة فلسطين بكالوريوس  الشريعة والقانون  2017/2013

2017/2020  الجامعة االسالمية  غزة فلسطين ماجستير  القانون العام  

 

العمليةالخبرات   

االنتهاء تاريخ   أسم المؤسسة  البلد  الوظيفة  تاريخ البدء  

غزة  -فلسطين  محاضر   2017 حتى اآلن  جامعة فلسطين   

غزة -فلسطين  رئيس قسم مساعد قانوني   2018 حتى اآلن  جامعة فلسطين 

غزة  -فلسطين  محامي مزاول 2022 حتى اآلن  نقابة المحاميين الفلسطينين 

غزة  -فلسطين  محامي مزاول   2019 حتى اآلن  نقابة المحاميين الشرعيين   

 

األبحاث المنشورة الكتب / المؤلفات /   

 الثقة في الحكومة وفق النظام الدستوري الفلسطيني  

 دراسة تحليلية مقارنة في ضوء األنظمة الدستورية والشريعة اإلسالمية

 

 المؤتمرات العلمية 

)عضو اللجنة التحضيرية ، رئيس  –كلية الدراسات المتوسطة في جامعة فلسطين  –مؤتمر التعليم التقني في عصر العولمة 

 لجنة البرتكول والمراسم (

جامعة فلسطين )عضو اللجنة التحضيرية ، رئيس لجنة  –مؤتمر األسرى والمعتقلون الفلسطينيون من منظور وطني ودولي 

 البرتكول والمراسم ، مقرر جلسة (

 

الخاصة المهارات   

المهارة اسم  اتقان مهارات البروتكول واالستقباالت  1 

المهارة اسم  اتقان فن االلقاء  2 

المهارة اسم  التدريب   3 

 



 اللغات 

 اللغة  مستوي التحدث  مستوي الكتابة  مستوي القراءة 

 العربية  ممتاز  ممتاز  ممتاز 

 االنجليزية  جيد  جيد  جيد 

 

 

 الدورات التدريبية

 1 اسم الدورة  (TOT) اعداد المدربين  

ساعة تدريبية  30    مدتها  

  مكان انعقادها  فندق المارنا هاوس 

 2 اسم الدورة  التحقيق الجنائي ومسرح الجريمة

ساعة تدريبية  30    مدتها  

  مكان انعقادها  جمعية اصدقاء المحكمة الجنائية الدولية 

2001لسنة  2والتجارية رقمقانون اصول المحاكمات المدنية   3 اسم الدورة  

ساعة تدريبية 36    مدتها  

  مكان انعقادها  جمعية الوداد 

 4    اسم الدورة  االساليب الفنية لكشف التزييف والتزوير 

ساعة تدريبية 40   مدتها  

  مكان انعقادها  جمعية اصدقاء المحكمة الجنائية الدولية 

2005لسنة  23قانون التنفيذ رقم   5     اسم الدورة  

ساعة تدريبية  36   مدتها  

  مكان انعقادها  جمعية الوداد 

2005لسنة  1قانون مكافحة الفساد رقم  6     اسم الدورة  

  مدتها  ساعة تدريبية  30

  مكان انعقادها  جمعية اصدقاء المحكمة الجنائية الدولية 

الشرعية الدورة التأهيلية لمزاولة مهنة المحاماة   سم الدورة ا   7 

ساعة تدريبية  36 دتها م    

كان انعقادها م نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين   

 8 اسم الدورة  قانون األراضي

ساعة تدريبية   30   مدتها   

  مكان انعقادها  مركز الحق والعدلة 

لطب الشرعي الجنائي ا سم الدورة ا   9 

ساعة تدريبية  40 دتها م    

أصدقاء المحكمة الجنائية الدولية جمعية  كان انعقادها م    

(SPSS)  سم الدورة ا التحليل اإلحصائي وتقنيات استخدام برنامج  10 

ساعات تدريبية مكثفة  10 دتها م    

كان انعقادها  م جامعة فلسطين   

 

 

 

 



 المعرفون 

E-mail   اسم المعرف  الوظيفة  العنوان  تليفون 

 غزة 059478865 
المعاهد  عميد 

)سابقا( االزهرية  
د. عماد حمتو    

 غزة 0599408717 
عميد كلية االعالم  

بجامعة  

)سابقا( فلسطين   

حسن احمد د.  

 غزة 0599402015 

عميد التعليم  
المستمر وخدمة  

في  المجتمع 
 جامعة

فلسطين   

 د. أمجد الشنطي  

 

 

 


