
 

  البيانات الشخصية

 

مطر ديب كامل. د   اإلسم 

لهويةرقم ا   906986187  

 الجنس  ذكر

 تاريخ الميالد  09/02/1968

جمعية تطوير بيت الهيا -بيت الهيا -غزة -فلسطين  العنوان وصندوق البريد 

روسي, فلسطيني  الجنسية  

االجتماعيةالحالة  متزوج   

لالمحمو   33902399027900  

 اللغات

 اللغة مستوي التحدث  مستوي الكتابة  مستوي القراءة

 العربية ممتاز ممتاز ممتاز

 اإلنجليزية جيد جدا جيد جدا جيد جدا

 الروسية ممتاز ممتاز ممتاز

 

 المؤهالت العلمية

االنتهاءتاريخ    اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص 

توراهدك قانون جنائي 2002  كراسنايارسك الحكومية كراسنايارسك روسيا 

 ايركوتس الحكومية ايركوتس روسيا ماجستير قانون جنائي 1996

 

 الخبرات العلمية

االنتهاءتاريخ  المؤسسة/أسم الشركة البلد الوظيفة تاريخ البدء   

راممركز مكافحة الجريمة ومالحقة اإلج روسيا النيابة العامة الفيدرالية 1996 1999  

 باحث في القانون الجنائي في معهد النيابة العامة الفيدرالية  روسيا وكيل نيابة 2111 1002

1/1001  جامعة القدس المفتوحة فلسطين محاضر  3/2003 

األزهرجامعة  فلسطين محاضر 2006 2009  

 جامعة فلسطين فلسطين محاضر 2007 وحتى االن

 جامعة االمة فلسطين محاضر 1001 1020

 جامعة فلسطين فلسطين رئيس قسم القانون 1022 1021

 جامعة فلسطين فلسطين رئيس قسم القانون الجنائي 1021 1022

 نقابة محامين غزة فلسطين محامي مزاول 1021 1022

 جامعة فلسطين فلسطين منسق نادي القانون 1022 1022

 

 المهارات الخاصة

بوينتواالكسل والبور   استخدام برامج الوورد  7 الحاسوب 

يااللكترونوالتعليم  يااللكتروناستخدام البريد   2 االنترنت 

 جامعة روسيا
وإعطاء دورات في اللغة 

 الروسية
3 

 9 باحث باحث في المعهد الجنائي للنيابة الفيدرالية

 3 عضو مجلس إدارة جمعية الريادة للتنمية المجتمعية 

للدرسات الجنائية مركز إستراتيجية  6 عضو مجلس إدارة 

 0 عضو في نقابة المحامين موسكو

 

 

 

 الدورات التدريبية



 7 حقوق اإلنسان 

 2 البحث الجنائي

ةاألمور اإلداري  3 

 9 القانون الدولي االنساني

 3 مكافحة وتتابع الجريمة

 6 أسلوب وفن التحقيق الجنائي

 0 تتابع مسرح الجريمة

 8 المشاركة السياسية للشباب

فية تدريس القانون الدولي اإلنسانيكي  9 

 الشهادات

 الصليب األحمر الدولي
القانون الدولي وقت  أهمية

 األزمات
7 

وكالة الغوث الدولية+مركز الميزان لحقوق اإلنسان  
حقوق اإلنسان والقانون 

 الدولي اإلنساني
2 

 مؤلفات

 7 علم الجريمة والعقاب 8 محاضرات في القانون اإلداري

رات في المالية العامةمحاض عام جنائي قانون 9   2 

 0 قانون دستوري 73 محاضرات في المالية القانون الدستوري

ملخص في رسالة الدكتوراه باللغة االنجليزية في القانون 

 الجنائي 
 9 محاضرات في العلوم السياسية 77

 3 محاضرات في العالقات الدولية 72 قانون اإلجراءات الفلسطيني 

قضاء اإلداريال  6 محاضرات في القانون الجنائي 70 

 0 محاضرات في القانون البحري والجوي 79 قانون جنائي خاص

   73 الجرائم واقعة على األموال

 المعرفون

 E-mail   اسم المعرف الوظيفة العنوان تليفون 

سامي أحمد.د محاضر جامعة القدس مفتوحة 0599862272   

القدس المفتوحةجامعة  0599315171   حيدر جمعة موظف 

 محمود صبيح محاضر جامعة االقصي 0599143334 
 

 


