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المؤهالت العلمية 

 اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص االنتهاء-  البدء 
قانون دويل إنساين  2002-2004 ماجستري قانون عام  جلزائر  بسكرة   جامعة بسكرة  

ليسانس علوم قانونية  علوم قانونية 1998-2002
 وإدارية

 جامعة باتنة  باتنة  جلزائر

      
 

 
 الخبرات العملية

  أسم  المؤسسة البلد الوظيفة  تاريخ البدء  تاريخ االنتهاء

 2014 حىت اللحظة 
زلاضر يف كلية القانون جبامعة 

فلسطني  غزة   جامعة فلسطني  

حىت اللحظة  متطوع   2017 غزة   اذليئة الدولية لدعم حقوق الشعب 
 (حشد)الفلسطيين 

زلام ومنسق الربنامج القانوين  2007 2016 غزة   مؤسسة الضمري حلقوق اإلنسان  

مستشار دويل لبناء قدرات  2016 2016
ادلنظمات احلقوقية اليمينة 

تواصل 
استشاري 

مكتب – برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي 
اليمن 

 



األبحاث المنشورة/ المؤلفات / الكتب   
 .2017مساق الصياغة القانونية والتشريعية، جامعة فلسطني،: كتاب زلاضرات نظرية وتطبيقية لــــ .1
 . 2017كتاب القانون الدويل اإلنساين واليات تنفيذه الدولية والوطنية، جامعة فلسطني،  .2
 .2016مساق حقوق األسرى وادلعتقلينـ جامعة اإلسراء، : كتاب زلاضرات نظرية وتطبيقيو لـــــــــــــــ .3
" معيار حاسم يف استمرار اعتبار قطاع غزة إقليم زلتل حربياً "..السيطرة الفعالة لالحتالل اإلسرائيلي")مقال بعنوان  .4

 . 2021ادلرصد األورو متوسطي حلقوق اإلنسان، مقال منشور بيناير 
– سؤال الدائرة التمهيدية للمحكمة اجلنائية الدولية عن مكانة االتفاقيات الثنائية الفلسطينية )مقال بعنوان  .5

 .2020 مايو 29، ادلرصد األورو متوسطي حلقوق اإلنسان، مقال منشور بتاريخ (سؤال غري بريء)اإلسرائيلية 
مقدم للمؤمتر العلمي  (محاية وتأىيل ضحايا جرمية التعذيب يف سياق نظام العدالة االنتقالية)حبث حتت عنوان  .6

تنفيذ مشًتك،  (تفعيل ضمانات وآليات احلماية اخلاصة مبناىضة التعذيب يف فلسطني) الدويل احملكم الثاين بعنوان
 .2017كانون األول / ، ديسمرب (ديوان ادلظامل)اذليئة ادلستقلة حلقوق اإلنسان  قطاع غزة،– جامعة اإلسراء 

.. الدراسة األولية للوضع يف فلسطني لدي مكتب االدعاء العام احملكمة جنائية الدولية )حبث قانوين حتت عنوان  .7
األمم ادلتحدة والقضية "مقدم للمؤمتر العلمي الدويل احملكم بعنوان  (فرص وحتديات... سياقات ومَاالت 

 .2018شباط /قطاع غزة، فرباير – تنفيذ جامعة اإلسراء " حتديات وفرص"– الفلسطينية 
اإلطار القانوين الدويل حلماية الرعاية الصحية يف وقت النزاعات ادلسلحة ،،، بني )دراسة قانونية حتت عنوان  .8

الرعاية الصحية وقت النزاعات ) مقدمة أثناء وقائع اليوم العملي( مداخلة)مسامهة مكتوبة  (التواضع والنجاح
 مشًتك، عمادة البحث العلمي يف جامعة فلسطني، بعثة   تنفيذ (ادلسلحة يف ضوء التغريات والتحديات الراىنة

 .2017 (متوز )يوليو  27اللجنة الدولية للصليب األمحر، 
وآفاق مسائلة اجملرمني .. الواقع ..الوالية القضائية الفلسطينية " مساعد باحث رئيس يف إعداد دراسة حتت عنوان  .9

 .2012مؤسسة الضمري حلقوق اإلنسان، نوفمرب " مسار حنو اسًتاتيجية وطنية جديدة ... الدوليني 
يف العدد ' العالقة بني القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان: مقال  قانوين علمي بعنوان .10

األول من رللة ادلنتدى القانوين الصادرة عن قسم الكفاءة ادلهنية للمحاماة جلامعو بسكرة باجلزائر، يف مايو 
2005 .

، ' إضراب العاملني يف ادلرافق العامة دراسة يف النظام القانوين الفلسطيين واجلزائري والفرنسي'حبث بعنوان  .11
  صفحة ، ويعتمد منهجية منظمة، مث نشرة على موقع بوابة فلسطني القانونية150ويقع البحث ب

 
 المؤتمرات العلمية

 : أخر مشاركات يف مؤمترات علمية



قراءة حتليلية جلملة احملددات األساسية اليت جيب مراعاهتا عند تدريس القانون الدويل )تقدمي مداخلة مكتوبة بعنوان  .1
 خالل ندوة 2021كانون الثاين /  يناير29وذلك يوم اجلمعة ادلوافق  (اإلنساين إبان النزاعات ادلسلحة واألزمات

ادلنظمة من  (احللول االسًتاتيجية: تدريس القانون الدويل اإلنساين يف أوقات األزمات والنزاعات)دولية معنونة بـ
واللجنة الدولية للصليب األمحر يف  (BIICL) طرف ادلعهد الربيطاين للقانون الدويل والقانون ادلقارن

 .(ICRC)جنيف
تفعيل ضمانات وآليات احلماية اخلاصة مبناىضة التعذيب يف ) ادلشاركة يف ادلؤمتر العلمي الدويل احملكم الثاين بعنوان .2

/ ، ديسمرب (ديوان ادلظامل)اذليئة ادلستقلة حلقوق اإلنسان  قطاع غزة،– تنفيذ مشًتك، جامعة اإلسراء  (فلسطني
  (محاية وتأىيل ضحايا جرمية التعذيب يف سياق نظام العدالة االنتقالية)، ببحث حتت عنوان 2017كانون األول 

تنفيذ " حتديات وفرص"– األمم ادلتحدة والقضية الفلسطينية "ادلشاركة يف ادلؤمتر العلمي الدويل احملكم بعنوان  .3
الدراسة األولية للوضع يف فلسطني لدي )، ببحث حتت عنوان 2018شباط /قطاع غزة، فرباير – جامعة اإلسراء 

 (فرص وحتديات... سياقات ومَاالت .. مكتب االدعاء العام احملكمة جنائية الدولية 
   تنفيذ (الرعاية الصحية وقت النزاعات ادلسلحة يف ضوء التغريات والتحديات الراىنة) ادلشاركة يف اليوم العملي .4

 (متوز )يوليو  27مشًتك، عمادة البحث العلمي يف جامعة فلسطني، بعثة اللجنة الدولية للصليب األمحر، 
اإلطار القانوين الدويل حلماية الرعاية الصحية يف وقت النزاعات ادلسلحة ،،، )، ببحث عملي حتت عنوان 2017

 (بني التواضع والنجاح
 

 المهارات الخاصة
 1 اسم ادلهارة كتابة ادلشاريع التنموية 

 2 اسم ادلهارة تطوير التقارير التوثيقة عن انتهاكات حقوق اإلنسان 
 3 اسم ادلهارة التدريب يف رلال القانون الدويل وحقوق اإلنسان

 
 اللغات

 اللغة مستوي التحدث  مستوي الكتابة  مستوي القراءة
شلتازة   شلتازة  شلتازة   العربية 

مقبول  ضعيف  ضعيف  الفرنسية 
    

 



 
 الدورات التدريبية

 1  اسم الدورة تعزيز نشر وتدريس القانون الدويل اإلنساين
   مدهتا أيام  10

العاصمة األردنية عمان   مكان انعقادىا   
تطوير قدرات مدربني يف رلال رصد السياسات ادلتعلقة باحلقوق االجتماعية واالقتصادية 

 2  اسم الدورة والثقافية،

   مدهتا  أيام 03
مكان انعقادىا  بريوت   

تطوير قدرات العاملني يف ادلنظمات األىلية يف رلال تطبيق النهج القائم على حقوق 
 اإلنسان

 3  اسم الدورة

   مدهتا  أيام 10
مكان انعقادىا  غزة   

 
 اسم المعرف الوظيفة العنوان تليفون

عميد كلية القانون يف جامعة فلسطني  جامعة فلسطني  0592626060 الدكتور امين عبد العال  
جامعة فلسطني  0599408585 زلاضر يف جامعة فلسطني   الدكتور زلمد أبو سعدة  

رئيس رللس إدارة اذليئة الدولية لدعم  غزة  0599482639
األستاذ صالح عبد العاطي    (حشد)حقوق الشعب الفلسطيين 

 

 


