الصورة الشخصية

البيانات الشخصية
االسم

معتز أحمد محمد األغا

رقم الهوية

099009099

المهنة

محاضر جامعي  -محامي

الجنس

ذكر

تاريخ الميالد

8071/7/5م

العنوان

خانيونس – القرارة

الجنسية

فلسطيني

الحالة االجتماعية

متزوج

تليفون المنزل

6913970
9500779679

المحمول

المؤهالت العلمية
اسم الجامعة

المدينة

سيدي محمد بن عبد اهلل فاس

الدولة

مجال التخصص

اسم المؤهل

البدء  -االنتهاء

المغرب

بكالوريوس

قانون خاص

6999/ 8000

الدول العربية

القاهرة

مصر

ماجستير

قانون عام

6995/6998

الدول العربية

القاهرة

مصر

دكتوراة

قانون عام

6991/6995

الخبرات العملية
أسم المؤسسة

الوظيفة

البلد

تاريخ البدء تاريخ االنتهاء

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

فلسطين

محاضر

6990

6988

جامعة االزهر

فلسطين

محاضر

6988

6983

مالحظة :هناك خبرات عديدة اخرى
الكتب  /المؤلفات  /األبحاث المنشورة
 -8مرشد الضحية للطرق الحكمية في القانون الفلسطيني لإلجراءات الجزائية– كتاب– مكتبة الطالب الجامعي– غزة
2008م.

 -6الوجيز في قانون التحكيم الفلسطيني – كتاب – مكتبة الطالب الجامعي – غزة 2009م.
 -3مدخل لدراسة القانون – كتاب – مكتبة الطالب الجامعي – غزة 2010م.

 -0النيابة العامة والتحقيق الجنائي "الطبيعة القانونية واألصول اإلجرائية – كتاب – مكتبة الطالب الجامعي – غزة
2010م.

 -5التنظيم القضائي الفلسطيني الخاص – كتاب – مكتبة الطالب الجامعي – غزة 2010م.

 -0حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي – كتاب – الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 2010م.
 -7القانون والمنظمات األهلية – كتاب  -مكتبة جامعة األقصى – غزة 2011م.

المؤتمرات العلمية
القانون والتنمية في فلسطين – تحديات الواقع وآفاق المستقبل – جامعة االزهر – عضو لجنة تحضيرية
دور محكمة الجنايات الدولية في محاكمة مجرمي الحرب الصهيونية على غزة – الكلية الجامعية – ورقة عمل
المؤتمر القانوني األول "نحو مجتمع فلسطيني قائم على العدالة"  -جامعة االزهر
نحو االرتقاء بمهنة المحاماة  -فلسطين  -نقابة المحامين الفلسطينيين
مؤتمر اإلصالح والتطوير اإلداري األول  -فلسطين – ديوان الموظفين العام

المهارات الخاصة
1

اسم المهارة

القدرة على قيادة فريق العمل والتمتع بروح المبادرة

2

اسم المهارة

مهارة عالية في استخدام الحاسب اآللي وشبكة االنترنت

3

اسم المهارة

القدرة على تحمل األعباء الوظيفية بشكل ممتاز وتحمل الوقت الكافي لمتطلبات العمل .

اللغات
مستوي التحدث

اللغة

مستوي القراءة

مستوي الكتابة

العربية

ممتاز

ممتاز

ممتاز

االنجليزية

جيد

جيد

جيد

الفرنسية

مقبول

مقبول

مقبول

الدورات التدريبية
1

اسم الدورة
مدتها
مكان انعقادها

2

اسم الدورة
مدتها
مكان انعقادها

3

اسم الدورة
مدتها
مكان انعقادها

أحكام التالوة والتجويد
 19ساعة
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية  -غزة
التحكيم التجاري الدولي
 09ساعة
معهد البحوث والدراسات العربية  -القاهرة
 T.O.Tتدريب مدربين
 61ساعة
جامعة االزهر

مالحظة :هناك دورات عديدة أخرى
المعرفون
اسم المعرف

الوظيفة

العنوان

تليفون

أ .سليم السقا

وزير العدل

خان يونس

0599480411

غزة

0598850008

د .خضر الجمالي

رئيس قسم الدراسات اإلنسانية بالكلية
الجامعية للعلوم التطبيقية

E-mail

