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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 

 ـــــــــــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 محمد عادل حمدان الشراقه :االســم بالكامـــل  

 نابلس –عصيرة الشمالية  – 1/2/1691 :مكان وتاريخ الميالد 

 ن مساعدأستاذ قانو :الوظيفة الحاليــة 
 

 أستاذ قانون مساعد :الوظائف السابقــة  
 

 جامعة باريس/ دكتوراه قانون  :المؤهالت العلمية 
 

 قانون إداري وضرائب :مجال التخصص 
 

 ال يوجــــــــــــــد :المؤلفات 
 

 غير منشورة :البحوث 
 

 عربي+ انجليزي + فرنسي  :اللغات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

11966947747 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 أمجد عبد الفتاح أحمد حسان. د :االسـم بالكامــل  

 9/1/1647فلسطين ، طولكرم  :تاريخ الميالد مكان و

 أستاذ مساعد –جامعة النجاح الوطنية  :الوظيفة الحاليــة 

 ------------------------ :ف السابقة الوظائ

 دكتوراه في القانون الخاص :المؤهالت العلمية 
 

 الملكية الفكرية :مجال التخصص 
 

 في طور إعداد مؤلف في الملكية الفكرية :المؤلفات 
 

 بحوث في مجال الملكية الفكرية :البحـوث 
 

 العربيــة :اللغات 

 :العنوان
 فاكس: تليفون 

 النجاح الوطنية جامعة
 1964010109: جوال – 2241: داخلي – 1164262079110
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 أكرم مشهور عوض داود. د :االسـم بالكامــل  

 29/4/1647............................  :الميالد مكان وتاريخ 

 مدرس في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية :الوظيفة الحاليــة 

 ------------------------ :الوظائف السابقة 

 تخصص قانون الخاصدكتوراه في القانون  :المؤهالت العلمية 
 

 التأمين قانون/ في القانون المدني  :مجال التخصص 
 

----------------  :المؤلفات 
 

----------------  :البحـوث 
 

 اإليطالي –االنجليزي  –الفرنسي  :اللغات 
 

 :العنوان
 فاكس: تليفون 

 نابلس/ رميديا 
1162079110 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 إسحاق أحمد حمدان على البرقاوي :سـم بالكامــل  اال

 10/0/1696جرش  :مكان وتاريخ الميالد 

 جامعة النجاح / كلية القانون/ مدرس :الوظيفة الحاليــة 

 عاما   14محامي مزاول منذ  :الوظائف السابقة 

 توراهدرجة الماجستير في القانون الخاص ويحضر لنيل درجة الدك :المؤهالت العلمية 
 

 القانون المدني :مجال التخصص 
 

-------------  :المؤلفات 
 

أطروحة لدستور / الوكالة غير القابلة للعزل/ رسالة ماجستير :البحـوث 
الوضع القانوني للملكية العقارية في فلسطين في ظل األوامر 

 العسكرية
 

 العربيــة :اللغات 

 :العنوان
 فاكس: تليفون 

 النجاح الوطنية جامعة
 1964010109: جوال – 2241: داخلي – 1164262079110
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 رائد محمد أبو بدوية :االسـم بالكامــل  

 1640نين ج :مكان وتاريخ الميالد 

 جامعة النجاح/ محاضر في كلية القانون :الوظيفة الحاليــة 

 فلسطين/ اليونسكو للديمقراطية وحقوق اإلنسان... مدير  :الوظائف السابقة 

 (عالقات دولية ودبلوماسية)مرشح دكتوراه  :المؤهالت العلمية 
 

 انحقوق اإلنس/ العالقات الدولية/ القانون الدولي :مجال التخصص 
 

-------------  :المؤلفات 
 

 الالجئين الفلسطينيين/ اإلرهاب الدولي :البحـوث 
 

 فرنسي/ انجليزي / عربي  :اللغات 
 

 :العنوان
 فاكس: تليفون 

966310106(9)11642 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 يحسين أحمد حسين مشاق. د :بالكامــل  االسـم 

 1692.....  :مكان وتاريخ الميالد 

 قانـــــون. د :الوظيفة الحاليــة 

 --------------- :الوظائف السابقة 

 دكتوراه في القانون اإلداري :المؤهالت العلمية 
 

 القانون المدني :مجال التخصص 
 

-------------  :المؤلفات 
 

أطروحة لدستور / الوكالة غير القابلة للعزل/ رسالة ماجستير :البحـوث 
الوضع القانوني للملكية العقارية في فلسطين في ظل األوامر 

 العسكرية
 

 العربيــة :اللغات 

 :العنوان
 فاكس: تليفون 

 النجاح الوطنية جامعة
 1964010109: جوال – 2241: داخلي – 1164262079110
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 نائل أحمد محمود طه. د :االسـم بالكامــل  

 21/12/1699 :مكان وتاريخ الميالد 

 أستاذ جامعي ومحامي مزاول :الوظيفة الحاليــة 

 ------------------------ :الوظائف السابقة 

 دكتوراه في القانون  :المؤهالت العلمية 
 

 إيرادات جزائية –جنائي  :مجال التخصص 
 

قانون  –مشروع قانون العقوبات الفلسطيني  –تحت اإلعداد  :المؤلفات 
 .اإلجراءات الفلسطيني

 

نسان حقوق اإل –وقف تنفيذ العقوبة بالتشريعات الفلسطينية   - :البحـوث 
 .في قانون العقوبات

 .النيابة العامة ودورها –ضمانات المتهم  -التوفيق  -
 

 انجليزي -روسي  –عربي  :اللغات 

 :العنوان
 فاكس: تليفون 

 1966309991: نابلس 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 فادي قسيم فواز شريد :مــل  االسـم بالكا

 7/9/1643 –باقة الغربية  :مكان وتاريخ الميالد 

 /ومحامي / محاضر جامعي  :الوظيفة الحاليــة 

 محاضر جامعي :الوظائف السابقة 

 حاصل على شهادة الدكتوراه :المؤهالت العلمية 
 

 القانون الجنائي الدولي/ القانون الجنائي  :مجال التخصص 
 

 كتاب بعنوان حماية المدنيين تحت االحتالل العسكري وفقا  لقواعد :مؤلفات ال
 .القانون الدولي اإلنساني والقانون الجنائي الدولي

 

 بحوث حول القانون الجنائي الدولي :البحـوث 
 

 "ضعيف " فرنسي  –عربي  :اللغات 

 :العنوان
 فاكس: تليفون 

1963214736 
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 استبيـــان 
 ـاءضالفقه والق فيبراء العرب دليل الخ

 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 باسل منصور عبد الرحمن غانم :االسـم بالكامــل  

 طولكريم / 9/4/1699 :مكان وتاريخ الميالد 

 أستاذ مساعد :الوظيفة الحاليــة 

 أستاذ مساعد :الوظائف السابقة 

 ن الدولي وحقوق اإلنساندكتوراه في القانو :المؤهالت العلمية 
 

اهتمام في مجال حقوق اإلنسان )دكتوراه في العلوم القانونية  :مجال التخصص 
 (.والقانون الدولي اإلنسان

 

--------------  :المؤلفات 
 

 حول الشفافية والمسائلة :البحـوث 
 

 بولندية –عربي  :اللغات 
 

 :العنوان
 فاكس: تليفون 

1966947144 
 bmansoor@nagah.edy: اإليميل
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 غسان أندراوس موسى  :االسـم بالكامــل  

 01/12/1690 :مكان وتاريخ الميالد 

 معهد الحقوق :الوظيفة الحاليــة 

 (مرفق) :الوظائف السابقة 

 دكتوراه في القانون :ية المؤهالت العلم
 

 قانون خاص :مجال التخصص 
 

 (مرفق) :المؤلفات 
 

 (مرفق) :البحـوث 
 

 الفرنسية –االنجليزية  – العربيــة :اللغات 

 :العنوان
 فاكس: تليفون 

 0632116 -.... جامعة  –معهد الحقوق 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :ـم الدولـــة  اسـ

 أحمد علي حسين خالد :االسـم بالكامــل  

 29/3/1647/ نابلس :مكان وتاريخ الميالد 

 محاضر/ باحث أكاديمي  :الوظيفة الحاليــة 

 باحث قانوني :الوظائف السابقة 

 ماجستير :المؤهالت العلمية 
 

 القانون اإلداري :مجال التخصص 
 

 (رفقم) :المؤلفات 
 

 (مرفق) :البحـوث 
 

 انجليزي –عربي  :اللغات 

 :العنوان
 فاكس: تليفون 

 1966664041 -رام هللا 
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 استبيـــان

 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 معين عادل محمود البرغوثي :االسـم بالكامــل  

 7/12/1640   -رام هللا  :د مكان وتاريخ الميال

 معهد الحقوق –جامعة تيرزيت / باحث أكاديمي  :الوظيفة الحاليــة 

 ------------------------ :الوظائف السابقة 

 .2110فلسطين / جامعة بيرزيت – الماجستير في القانون*  :المؤهالت العلمية 
عام األردن / الجامعة األردنية: البكالوريوس في الحقوق* 

 .م1669
 

 القانون :مجال التخصص 
 

 (مرفق) :المؤلفات 
 

 (مرفق) :البحـوث 
 

 االنجليزية –العربيــة  :اللغات 

 :العنوان
 فاكس: تليفون 

m_baghouthi@birzeit.edu 
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 سيرة ذاتية
 المحامي معين البرغوثي

 فلسطين  –رام هللا 
 -------

 
 

حتى  – 1663من )ضو نقابة محامي فلسطين محامي مجاز وع*  :الخبرات العملية 
 (.اآلن

محامي وباحث قانوني ومنسق وحدة التدريب القانوني في معهد * 
 .2117 – 1669جامعة بيرزيت  –الحقوق 

مشروع لدى وزارة الشؤون "/ خارجي " مستشار قانوني * 
 .2117 –االجتماعية والعمل 

لإلصالح الحكومي  مستشار قانوني في وحدة التنسيق والدعم للفني* 
 .2119ديوان رئيس الوزراء  –
محامي وباحث قانوني رئيسي في الهيئة الفلسطينية المستقلة * 

 2114لحقوق اإلنسان ، ورئيس فريق إعداد التقرير السنوي لعام 
حول وضع حقوق اإلنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 

2119 – 2113. 
ى مشروع حق التجمع والتنظيم عل" خارجي " مستشار قانوني * 

 –أمان لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية لدى مؤسسة 
2114. 

ورئيس فريق الصياغة لقانون الطفل " خارجي " مستشار قانوني * 
 .2113 –المعدل في وزارة التخطيط 

 –جامعة بيرزيت  –معهد الحقوق / مدير مشروع اإلصالح األمني* 
2116. 

التعليم المستمر ومدير مشروع تطوير مناهج وتدريب مدير وحدة * 
النوع  –القضاة والمحامين والنيابة العامة والحكم المحلي 

 .2111 -معهد الحقوق/ االجتماعي
 2116 –جامعة بيرزيت / محاضر في كلية الحقوق واإلدارة العامة* 

 .وحتى اآلن
فيما يلي أهم المشاريع ومجاالت العمل حول تطوير البنية 

 :القانونية والقضائية والتشريعية التي عملت بها
مشروع بناء وتحديث قاعدة التشريعات الفلسطينية المحوسبة  -

 .جامعة بيرزيت –معهد الحقوق  –( منظومة المقنفي)
إعداد دليل الصياغة التشريعية )مشروع الصياغة التشريعية  -

( الفلسطينية الرسميةمشروع هيكلة الجريدة + الفلسطيني 
 . جامعة بيرزيت –د الحقوق معه

 

الدبلوم المهني المتخصص في " مشروع تأسيس برنامج   - 
الذي تقدمه جامعة بيرزيت منذ العام " المهارات القانونية 

 .جامعة بيرزيت -معهد الحقوق/ 2112
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برنامج التدريب القانوني للمحامين ووكالء النيابة وبرامج   -
 .جامعة بيرزيت –هد الحقوق مع/ التوعية القانونية والحقوقية

مشروع تطوير ومراجعة قوانين حماية التراث الثقافي   -
 .جامعة بيرزيت -معهد الحقوق/ والطبيعي

/ مشروع إعداد وصياغة مسودة قانون االمتياز الفلسطيني  -
 .المجلس التشريعي الفلسطيني

/ مشروع إعداد وصياغة مسودة قانون الشؤون االجتماعية  -
 .شؤون االجتماعيةوزارة ال

مشروع إعداد ورقة السياسات الفلسطينية لتطوير قوانين حرية   -
األحزاب السياسية : ننيقوا)التجمع والتنظيم في العالم العربي 

أجل التنزاهة من  االئتالف/(والجمعيات والنقابات العمالية
 ".أمان " والمساءلة 

 .تخطيطوزارة ال/ مشروع تعديل قانون الطفل الفلسطيني  -
متابعة قضايا وشكاوى المواطنين حول انتهاكات حقوق اإلنسان   -

الهيئة / مع مؤسسات السلطة الفلسطينية المدنية واألمنية
 .المستقلة لحقوق اإلنسان

 .الرقابة على االنتخابات العامة والمحلية  -
مراقبة أوضاع السجون وأماكن احتجاز األشخاص، ومتابعة   -

الهيئة / األحداثبما فيها دور رعاية  قضايا المحتجزين،
 .المستقلة لحقوق اإلنسان

مشروع مراجعة السياسات التشريعية واألحكام القانونية حول   -
 .والضرائبفرض الرسوم 

مشروع مراجعة سياسات وأحكام منح عقود االمتياز للشركات   -
 (.حالة شركة االتصاالت)في القطاع الخاص 

/ الرشيدة في قطاع األمن في فلسطين مشروع تعزيز اإلدارة  -
 .معهد الحقوق في جامعة بيرزيت

مشروع تطوير مناهج وتدريب القضاة والمحامين والنيابة   -
 –معهد الحقوق / النوع اإلجتماعي -العامة والحكم المحلي

 .جامعة بيرزيت
مشروع تطوير وثيقة مبادئ للقوى والفصائل واألحزاب   -

 .2111أمان ، فلسطين  –السياسية الفلسطينية 
 ":دراسات وأبحاث وتقارير وأوراق عمل " منشورات * 
دراسة حول مدى االلتزام بتطبيق مدونات السلوك في القطاع  -1

 .2111أمان  –العام والخاص واألهلي في فلسطين 
التشريع  –النظام القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية  -2

 .2111رزيت معهد الحقوق بجامعة بي/ والقضاء الثوري

دراسة " اإلطار القانوني الناظم لقطاع األمن في فلسطين  -0
معهد / 1667تحليلية للتشريعات األمنية الصادرة بعد العام 

 (.مشارك) 2116الحقوق بجامعة بيرزيت 

التشريعات الناظمة لقطاع األمن في فلسطين والصادرة قبل  -7
 (.كمشار) 2116معهد الحقوق بجامعة بيرزيت  – 1667العام 
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اإلرشادية للحق بالتجمع والتنظيم في العالم المبادئ " كتاب  -9
 .2113مشارك كخبير قانوني  –العربي 

االحتياجات " ورقة عمل حول إصالح القوانين في فلسطين  -9
، قدمت في المؤتمر الدولي حول المسؤولية " والعقبات 

األخالقية لمنظمات المجتمع المدني في العالم العربي والحق في 
 .16/11/2113-13رية التجمع الذي عقد في مكصر في ح

التقرير السنوي حول وضع حقوق اإلنسان في فلسطين في  -4
رئيس الفريق ، الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان  -2114العام 

 .2113آيار " ديوان المظالم " 

ورقة عمل عن عدالة األحداث في فلسطين ، قدمت في المؤتمر  -3
إلصالحية لألحداث الذي عقد في المغرب اإلقليمي حول العدالة ا

 .26/0/2113-23في 

ورقة عمل عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في  -6
رصد معايير المحاكمة العادلة قدمت في المؤتمر اإلقليمي حول 

لحقوق اإلنسان استقالل القضاء ودور المؤسسات الوطنية 
 .23/0/2114-24الذي عقد في المغرب في 

عن اإلطار القانوني للتعذيب ، قدمت في ورشة ورقة عمل  -11
عمل وطنية بشأن منع التعذيب التي ينظمها مركز تأهيل ضحايا 

 .2119التعذيب في رام هللا 

تقرير حول أثر إضراب الموظفين العموميين على القطاعات  -11
الحيوية في فلسطين ، باحث مشارك ورئيس فريق العمل على 

 -طينية المستقلة لحقوق المواطنالهيئة الفلس –إعداد التقرير 
 .2119كانون أول  –رام هللا 

صالحيات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالمقارنة مع  -12
صالحيات مجلس الوزراء والمجلس التشريعي في القانون 

الهيئة الفلسطينية  -باحث مشارك،  –( أوراق عمل)األساسي 
 .2119حزيران  –رام هللا  –المستقلة لحقوق المواطن 

ورقة  –قواعد سلوك القاضي والمحامي بين القانون والواقع  -10
 -"تقييم تجربة التعيينات والمسابقة القضائية " علمية بعنوان 

 -"مساواة " المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء 
 .2119حزيران  –رام هللا 

حالة السلطة القضائية ومنظومة العدل في مناطق السلطة  -17
الهيئة الفلسطينية المستقلة  -2119الفلسطينية للعام الوطنية 

 .2119آذار  –رام هللا  –لحقوق المواطن 

السياسات التشريعية والمبادئ )المفهوم القانوني للرسم  -19
 –الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن  -(الدستورية
 .2119آيار  –رام هللا 

بحث )فاقية فيينا الغلط وعدم المطابقة في البضائع في ظل ات -19
 -من معهد التجارة الدوليةحاصل على شهادة استحقاق 

University Pace  1666 –الواليات المتحدة األمريكية )
 –ديوان الفتوى والتشريع / القانون والقضاء نشر في مجلة
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 .2119فلسطين  –وزارة العدل 

الهيئة  -(حالة شركة االتصاالت الفلسطينية)عقود االمتياز  -14
 .2117آذار  –رام هللا  –طينية المستقلة لحقوق المواطن الفلس

 -دور العرف المصرفي في تطور أحكام الحساب الجاري -13
 –رسالة ماجستير في القانون )دراسة في القانون الفلسطيني 

 .2110فلسطين  –( جامعة بيرزيت –كلية الدراسات العليا 

افي ورقة عمل عن القوانين ذات الصلة بحماية التراث الثق -16
قدمت في المؤتمر الوطني الذي نظمه . والطبيعي في فلسطين

 .2110معهد الحقوق في جامعة بيرزيت في العام 

جامعة  -معهد الحقوق –دليل الصياغة التشريعية في فلسطين  -21
 .2111 –( باحث مشارك)بيرزيت 

تنازع القوانين  –مصادر القانون الدولي الخاص في فلسطين  -21
ديوان الفتوى والتشريع  –العدد الثالث / مجلة القانون والقضاء

 .2111فلسطين  –وزارة العدل  –

والية المحاكم الفلسطينية في ظل اتفاقية أوسلو واتفاقية  -22
 (.غير منشور) 1663 -اشنطن

 -(منظومة القضاء والتشريع في فلسطين)برنامج المقنفي  -20
جامعة  –معهد الحقوق  –برنامج معلوماتي قانوني محوسب 

 (.باحث مشارك)بيرزيت 

 .2116أمان ، . إعالن حق التجمع والتنظيم في فلسطين -27

  ":مؤتمرات ، ندوات " أبرز المشاركات *  
مؤتمر الحوار العربي األوروبي حول دور المجتمع المدني   -1

 .2111ألمانيا ، . وقضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان
معهد  -اماةمؤتمر دور نقابة المحامين في تنظيم مهنة المح  -2

 .2111الحقوق بجامعة بيرزيت فلسطين 
: مؤتمر حول االدارة الرشيدة في قطاع األمن المنطقة العربية  -0

 .2116أي دور يضطلع به المجتمع المدني ؟ األردن 
المؤتمر الدولي عن المسؤولية األخالقية لمنظمات المجتمع   -7

مصر  -المدني في العالم العربي والحق في حرية التجمع
2113. 

مصر  -في العالم العربيالمؤتمر الدولي حول إصالح القوانين   -9
2113. 

المغرب  -المؤتمر اإلقليمي حول العدالة اإلصالحية لألحداث  -9
2113. 

المؤتمر اإلقليمي حول استقالل القضاء ودور المؤسسات   -4
 .2114المغرب  -الوطنية لحقوق اإلنسان

األحزاب السياسية )ة التجمع والتنظيم المؤتمر الدولي عن حري  -3
 .2114مصر  – والجمعياتوالنقابات العمال 

 .2114ألردن ا -المؤتمر اإلقليمي حول الحق بالتجمع السلمي  -6
المغرب  -دورة تدريبية حول نظام الشكاوى وديوان المظالم -11

2114. 
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 .2119قطر –المؤتمر الدولي عن حقوق اإلنسان والتعليم  -11
تم الحصول ) 2119إندونيسيا  -دورة تدريبية عن منع التعذيب -12

 (.2119على شهادة من جامعة أوكسفورد 
 -حلقة دراسية عن القانون ومؤسسات االتحاد األوروبي -10

 .1663بلجيكا  -بروكسل
 .1664األردن  -دورة حول الفهرسة والتكشف القانوني -17
 .1664ن فلسطي -ورشة عمل حول التحكيم والوساطة -19
 .1669فلسطين  -ورشة عمل حول الوساطة -19

 

 جيدة جد: العربية  :اللغات والمهارات 
 جيدة: االنجليزية

 (قانونية ولغوية)الصياغة *   
 القدرة على التخطيط*  
 القدرة على تنفيذ المشاريع بفاعلية*  
 القدرة على مواجهة وإدارة األزمات*  
تحمل ضغط العمل ومهارات مهنية االتصال ، العمل كفريق ، و*  

 وإدارية
 .استخدام برامج الكمبيوتر األساسية*  
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 فايز محمد أحمد بكيرات :االسـم بالكامــل  

 01/11/1696بيت لحم  :مكان وتاريخ الميالد 

 باحث قانوني :لحاليــة الوظيفة ا

 محامي :الوظائف السابقة 

 ماجستير في القانون العام :المؤهالت العلمية 
 

 الصياغة التشريعية -القانون الجنائي :مجال التخصص 
 

 .الحالة الفلسطينية -اشكاليات االنسجام التشريعي -1 :المؤلفات 
 .العملية التشريعية بين النظرية والتطبيق -2

 .يمي إلدارة الحكومة للعملية التشريعيةاإلطار التنظ -0
 

 (مرفق) :البحـوث 
 

 االنجليزية –العربيــة  :اللغات 

 :العنوان
 فاكس: تليفون 

 فلسطين –رام هللا  –جامعة بيرزيت 
2632116 - 2632104 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 جميل إلياس جميل سالم :االسـم بالكامــل  

 11/2/1649القدس  :مكان وتاريخ الميالد 

 باحث أكاديمي  :الوظيفة الحاليــة 

 مسئول  :الوظائف السابقة 

 كلية الحقوق.../ مرشح لنيل درجة الدكتوراه في جامعة  :المؤهالت العلمية 
 

 نوننظريات القا/ القانون العام :مجال التخصص 
 

 (مرفق) :المؤلفات 
 

 (مرفق) :البحـوث 
 

 التيني/ فرنسي/ إنجليزي/ ألماني/ عربي :اللغات 

 :العنوان
 فاكس: تليفون 

 1966294761رام هللا 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 ى عيسى دودينمحمود موس :االسـم بالكامــل  

 12/2/1631دور الخليل  :مكان وتاريخ الميالد 

 جامعة بيرزيت / أستاذ مساعد :الوظيفة الحاليــة 
 

 حمام/ باحث :الوظائف السابقة 

 دكتوراه قانون اقتصاد مالي :المؤهالت العلمية 
 

 تجاري دولي/ قانون اقتصاد مالي :مجال التخصص 
 

 .مال الصياغة التشريعية واإلصالح التشريعيعدة مؤلفات مع ج :المؤلفات 
 

-----------------  :البحـوث 
 

 االنجليزية –العربيــة  :اللغات 
 

 :العنوان
 فاكس: تليفون 

2632116 - 2632104 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 يوسف محمد محمود دشندى  :االسـم بالكامــل  

 19/6/1641فلسطين / الخليل –دورا  :مكان وتاريخ الميالد 

 اإلدارة العامة في جامعة –كلية الحقوق / أستاذ مساعد :الوظيفة الحاليــة 
 فلسطين –بيرزيت  

 رئيس دائرة  :الوظائف السابقة 

 .2110فلسطين / معة بيرزيتجا –الماجستير في القانون *  :المؤهالت العلمية 
األردن عام / الجامعة األردنية: البكالوريوس في الحقوق* 

 .م1669
 

 (العقود والتحكيم)المدني  القانون :مجال التخصص 
 

إبرام العقد االلكتروني باللغة الفرنسية في طور االنتهاء من إعداد  :المؤلفات 
 فلسطين/ كتاب في التحكيم

 

ن األبحاث باللغتين العربية واالنجليزية وأخرى في مجموعة م :البحـوث 
 .طور اإلعداد

 

 الفرنسية - االنجليزية –العربيــة  :اللغات 

 :العنوان
 فاكس: تليفون 
 :إيميل 

 
1164222632109- 116421963130174 

y 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 ة فلسطيندول :اســم الدولـــة  

 خالد إبراهيم أحمد تالحمة. د :االسـم بالكامــل  

 دورا الخليل – 12/3/1649 :مكان وتاريخ الميالد 

 محام –أستاذية جامعة بيرزيت  :الوظيفة الحاليــة 

 محام :الوظائف السابقة 

 .دكتور في القانون الخاص :المؤهالت العلمية 
 

 (كيم ، أصول محاكمات مدنيةمدني ، تجاري ، تح) :مجال التخصص 
 

 بحث منشور في مجالت علمية محكمة مؤتمرات 29+ كتب  7 :المؤلفات 
 

 .بحث في مجالت محكمة ووقائع مؤتمرات محكمة 29 :البحـوث 
 

 عربي ، انجليزي :اللغات 

 :العنوان
 فاكس: تليفون 
 :موبايل 

 بيرزيتجامعة  –كلية الحقوق واإلدارة العامة  –دائرة القانون 
116422632109 – 1164222632190 

11642966663239 
khtalahmat@birzet.edu 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 إبراهيم العموريياسر إسماعيل . د :االسـم بالكامــل  

 21/11/1641ليبيا  :مكان وتاريخ الميالد 

 أستاذ القانون الدولي العام :الوظيفة الحاليــة 

 بيت الشرق/ المنسق القانوني  :الوظائف السابقة 

 دكتوراه في القانون الدولي :المؤهالت العلمية 
 

 القانون الدولي العام وحقوق اإلنسان :مجال التخصص 
 

د وحقوق مجموعة من المقاالت والمؤلفات بموضوع مكافحة الفسا :المؤلفات 
 .اإلنسان

 

 ــــــــــــــ :البحـوث 
 

 أسباني –عربي  :اللغات 

 :العنوان
 فاكس: تليفون 

11642964293229 
yamauri@birzeit.edu 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 سيالقي محمد إبراهيم محمد :االسـم بالكامــل  

 6/1/1644فلسطين / حنين  :مكان وتاريخ الميالد 

 محامي/ محاضر جامعي :الوظيفة الحاليــة 

 محامي ومستشار قانوني :الوظائف السابقة 

 تحضير للدكتوراه :المؤهالت العلمية 
 

 القانون التجاري/ قانون المنافسة :مجال التخصص 
 

 اري إساءة استخدام المركز التج :المؤلفات 
 

 (أطروحة)العالقات التجارية  :البحـوث 
 

 االنجليزية/ العربية  :اللغات 

 :العنوان
 فاكس: تليفون 

 فلسطين –رام هللا / جامعة بيرزيت
 116412632173: فاكس – 11641993000194

 Email: mqaisi@birzeit.edu 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 محمد فاروق زكي األحمد :االسـم بالكامــل  

 1/2/1649جنين  :مكان وتاريخ الميالد 

 عميد شؤون طلبة جامعة بيرزيت –أستاذ بكلية الحقوق  :الوظيفة الحاليــة 

 أستاذ جامعي بأكثر من جامعة :الوظائف السابقة 

 قانون باحث في شهادة الدكتوراه ماجستير :المؤهالت العلمية 
 

 القانون المدني :مجال التخصص 
 

 األدلة الكتابية غير الرسمية في قانون الشباب الفلسطيني :المؤلفات 
 

 ــــــــــــــ :البحـوث 
 

 االنجليزية –العربية  :اللغات 
 

 :العنوان
 فاكس: تليفون 

 جامعة بيرزيت –بيرزيت  –رام هللا  –فلسطين 
 117: ب .ص
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 أحمد سليم فريز نصرة :االسـم بالكامــل  

 جنين – 4/7/1640 :مكان وتاريخ الميالد 

 محام/ بجامعة بيرزيت  محاضر :الوظيفة الحاليــة 

 محام :الوظائف السابقة 

 قانون خاص ماجستير :لمؤهالت العلمية ا
 

 قانون عمل –مدني  :مجال التخصص 
 

 كتاب منشور بقانون العمل ومجموعة كبيرة من األبحاث :المؤلفات 
 

 المؤتمرات...... مجموعة من األبحاث القانونية  :البحـوث 
 

 انجليزي –عبري  –عربي  :اللغات 
 

 :العنوان
 فاكس: تليفون 

 11641966472272 –رام هللا 
11641966472272 

ahnasrah@birzeit.adu 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 دوديت  محمود موسى عيس :االسـم بالكامــل  

 12/2/1631دورا الخليل  :مكان وتاريخ الميالد 

 جامعة بيرزيت/ تاذ مساعدأس :الوظيفة الحاليــة 

 باحث قانوني ومساعد قضائي في المحاكم الشرعية :الوظائف السابقة 

 اقتصاد مالي –دكتوراه في القانون  :المؤهالت العلمية 
 

 قانون اقتصاد مالي :مجال التخصص 
 

مشارك في خمس كتب في مجال المراجعة التشريعية واإلصالح  :المؤلفات 
 .القانوني

 

 عدة بحوث في مجال القانون واالقتصاد :ـوث البح
 

 انجليزي –عربي  :اللغات 

 :العنوان
 فاكس: تليفون 

 1964143/2632104: بيرزيت
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 رفيق عيسي إبراهيم أبو عياش  :االسـم بالكامــل  

 بيت أمر – 10/12/1694 :مكان وتاريخ الميالد 

 (أستاذ مساعد)عميد كلية الحقوق  –محامي مزاول  :الوظيفة الحاليــة 

 فرع الخليل –مدير شركة تأمين  :الوظائف السابقة 

 دكتوراه في القانون الدستورى :المؤهالت العلمية 
 

ظرية وتاريخ الدولة النظم السياسية والقانون الدستوري ون :مجال التخصص 
 .والقانون

 

 .نظريات ابن خلدون االجتماعية والسياسية والقانونية :المؤلفات 
 

 .العصبية في الفكر الخلدوني  :البحـوث 

 اإلصالح القضائي في فلسطين. 

 النظام السياسي الفلسطيني. 

 البداوة والحضارة عند ابن خلدون. 
 

 .ةجليزياللغة االن – اللغة الروسية – اللغة العربية :اللغات 

 :الطوارئ
 "فاكس/ تليفون

1963991193 
122466414 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 عبد الملك طالب أحمد الريماوي :االسـم بالكامــل  

 21/11/1696/ رام هللا –بيت ريما  :مكان وتاريخ الميالد 

 محامي مزاول/ أستاذ جامعى :الوظيفة الحاليــة 

جمهورية  –ا الحكومية محاضر غير متفرغ في جامعة أوديس :الوظائف السابقة 

 .أوكرانيا

 دكتوراه :المؤهالت العلمية 
 

 القانون الدستوري واإلداري :مجال التخصص 
 

 .النظم السياسية والقانون الدستوري  - :المؤلفات 
رب الدستورية السابقة والالحقة لوثيقة االستقالل التجا -

 .الوطني الفلسطيني
 

 .1660تسوية القضية الفلسطينية في اتفاق واشنطن عام  - :البحـوث 
 .العالقة المتبادلة بينهما –إسرائيل  –فلسطين  -

 .الفلسطيني والمياه –الصراع اإلسرائيلي  -

 .مشروع التعليم الشعبي لحقوق اإلنسان -
 

 الروسية –العربية  :اللغات 

 :الطوارئ 
 :فاكس / تليفون

1996096972-196609696972 
122466414 

 
 

 
 

 



 30 

 
 

 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 عثمان صالح عثمان التكروري :االسـم بالكامــل  

----------------  :مكان وتاريخ الميالد 

 قاضي في المحكمة العليا –أستاذ  :الوظيفة الحاليــة 

 قائم بأعمال رئيس جامعة الخليل :الوظائف السابقة 

 دكتوراه في القانون :المؤهالت العلمية 
 

 قانون تجاري :مجال التخصص 
 

 .الحكم الذاتي بين المفهوم القانوني والمفهوم اإلسرائيلي  - :المؤلفات 
 .سة القانونالمدخل لدرا -
 .الوجيز في شرح القانون التجاري األردني -

 .مبادئ القانون التجاري: الجزء األول   
 .الشركات التجارية: الجزء الثاني   
 .األوراق التجارية: الجزء الثالث   

 .الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات -
 .2111لسنة ( 2)المدنية والتجارية رقم  -

 .ولي العامالوجيز في القانون الد -

--------------  :البحـوث 
 

 انجليزي –عربي  :اللغات 

 :الطوارئ 
 :فاكس / تليفون

1966097024 
2466414 

 
 

 
 



 32 

 
 

 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 أنور جمال عبد المحسن أبو عيشه :االسـم بالكامــل  

 01/4/1691 –الخليل  :وتاريخ الميالد  مكان

 محامي –أستاذ في كلية الحقوق  :الوظيفة الحاليــة 

 محامي :الوظائف السابقة 

 دكتوراه  :المؤهالت العلمية 
 

 أستاذ في القانون المدني :مجال التخصص 
 

 .باللغة الفرنسية( األرض في الرأس)ذكريات فلسطينية *   :المؤلفات 
 .لحركة األولمبية باللغة العربيةكتاب ا*  

 .الحفريات اإلسرائيلية في القدس المحتلة*   :البحـوث 
 .حماية األماكن المقدسة في القانون الدولي*  
القوانين المتعلقة بالمخططات الهيكلية لتنظيم البناء في المدن *  

 .بشكل وفي مدينة بيت لحم بشكل خاص
 اليونسكو –في فلسطين  حقوق المؤلف والحقوق المجاورة*  
 .اإلمكانية القانونية لتأسيس مركز ثقافي فلسطيني في القدس* 

 انجليزي –عبري  –فرنسي  –عربي  :اللغات 

 :الطوارئ 
 :فاكس / تليفون

1966019060 
2466414 

 
 

 
 



 33 

 
 

 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 صبري عبد الرحمن الشاللدة" محمد فهاد "  :االسـم بالكامــل  

 0/9/1699 –سعير  :مكان وتاريخ الميالد 

 أريحا –مدير كلية الشرطية  :الوظيفة الحاليــة 

 .أستاذ في جامعة القدس :الوظائف السابقة 

 دكتوراه في القانون الدولي :المؤهالت العلمية 
 

 ه في القانون الدبلوماسيدكتورا :مجال التخصص 
 

 .القانون الدولي اإلنساني*   :المؤلفات 
 .المعاهدات الدولية*  

دور هيئة األمم المتحدة في تطوير القانون الدولي اإلنساني *   :البحـوث 
 .المطبق في النزاعات المسلحة

 .إعالن قيام الدولة الفلسطينية والقانون الدولي*  
لدولية لألعيان الثقافية وأماكن العبادة الحماية القانونية ا*  

 .الفلسطينية في القانون اإلنساني
الوضع القانوني لجدار الفصل العنصري وقرار محكمة العدل *  

 .الدولية في القانون اإلنساني
 الحماية القانونية لالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي* 

ة لالجئين بحث قانوني محكم الحماية القانونية الدولي* 
 الفلسطينيين في القانون الدولي

بحث محكم الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين في األراضي * 
 .لفلسطينية المحتلة

 انجليزي – روسي –عربي  :اللغات 

 :الطوارئ 
 :فاكس / تليفون

196471097 
2466414 

 
 

 
 



 34 

 
 

 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 محمد موسى محمد خلف :االسـم بالكامــل  

 27/4/1642 –العيزرية  :مكان وتاريخ الميالد 

أستاذ مساعد في كلية  –المستشار القانوني لجامعة القدس  :الوظيفة الحاليــة 
 .الحقوق

 محامي :الوظائف السابقة 

 .قانوندكتوراه في ال :المؤهالت العلمية 
 

 .دكتوراه في القانون الخاص :مجال التخصص 
 

------------  :المؤلفات 
 

القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود التجارة *  :البحـوث 
 .االلكترونية

 .أثر انتفاضة األقصي على االلتزام الوارد في الورثة التجارية*  
 .طبيعة الدفع بالتحكيم*  
 .ي وحجته في اإلثباتالبريد االلكترون*  

االتجاهات الجديدة لحماية برامج الحاسب في إطار براءة *  
 .االختراع

 .حق الخصم باألستناد إلى سند لم يذكره في الئحة دعواه*  
 .167حق العودة في ضوء القرار األممي رقم *  
 .دراسة مقارنة تحيلية التعاقد بواسطة االنترنت*  

 انجليزي -عربي  :اللغات 

 :الطوارئ 
 :فاكس / تليفون

1966727333 
2466414 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 عبد هللا محمد عبد هللا نجاجره :االسـم بالكامــل  

 4/12/1641 –نحالين بيت لحم  :مكان وتاريخ الميالد 

 أستاذ مساعد :الوظيفة الحاليــة 

مساعد بحث وتدريس في جامعة )نائب عميد كلية الحقوق  :الوظائف السابقة 

 (.الصداقة الروسية

 دكتوراه :المؤهالت العلمية 
 

 قانون جنائي :مجال التخصص 
 

-----------  :المؤلفات 
 

 ------------- :البحـوث 

 انجليزي –روسي  –عربي  :اللغات 
 

 :الطوارئ 
 :فاكس / تليفون

1966229639 
2466414 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 محمد عليان الكسواني جهاد :االسـم بالكامــل  

 14/1/1641 –دمشق  :مكان وتاريخ الميالد 

 أستاذ مساعد :الوظيفة الحاليــة 

-1663مدرس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس منذ  :الوظائف السابقة 

2119. 

 دكتوراه في القانون :المؤهالت العلمية 
 

 دكتوراه في القانون الخاص وعلوم اإلجرام :مجال التخصص 
 

----------------  :المؤلفات 
 

بحث محكم حول موازنة القانون اإلجرائي الفلسطيني بين *   :البحـوث 
 (.اإليمسكو)تمع وحقوق المتهم مصلحة المج

 .بحث محكم حول حماية الفلكلور الوطني*  
 .دراسة قانونية محكمة حول الشفعة*  

 انجليزي –فرنسي  –عربي  :اللغات 
 

 :الطوارئ 
 :فاكس / تليفون

1966114116 
2466414 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :  اســم الدولـــة

 ياسر محمود محمد زبيدات :االسـم بالكامــل  

 19/3/1643 –أريخا  :مكان وتاريخ الميالد 

 أستاذ مساعد :الوظيفة الحاليــة 

 محامي :الوظائف السابقة 

 دكتوراه في الدراسات القانونية :المؤهالت العلمية 
 

 قانون تجاري :مجال التخصص 
 

 ات الفلسطينينون البيئقاشرح  :المؤلفات 
 

 .التحكيم في العمليات المصرفية*   :البحـوث 
 .سند الشحن االلكتروني*  
 .العقد االلكتروني*  

 انجليزي –عربي  :اللغات 
 

 :الطوارئ 
 :فاكس / تليفون
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 بسام عبد الجبار مصطفي صوالحة :االسـم بالكامــل  

 7/3/1691نابلس  –عصيرة الشمالية  :مكان وتاريخ الميالد 

 محاصر في القانون المدني :الوظيفة الحاليــة 

 محامي :الوظائف السابقة 

 ماجستير في القانون :المؤهالت العلمية 
 

 القانون الخاص :مجال التخصص 
 

------------  :المؤلفات 
 

---------------  :البحـوث 
 

 انجليزي –عربي  :اللغات 
 

 :الطوارئ 
 :فاكس / تليفون

1966421700 
2466414 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 على حمدان شحدة أبو كف :االسـم بالكامــل  

 9/9/1647بئر الشبع  :ريخ الميالد مكان وتا

 أستاذ في كلية الحقوق :الوظيفة الحاليــة 

 محامي :الوظائف السابقة 

 دكتوراه  :المؤهالت العلمية 
 

 القانون الدستوري :مجال التخصص 
 

----------------  :المؤلفات 
 

-------------------  :البحـوث 
 

 اإليطالية+ العبرية + ليزية االنج+ اللغة العربية  :اللغات 
 

 :الطوارئ 
 :فاكس / تليفون

1929963076 
122466414 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 موسى جميل داوود دويك :االسـم بالكامــل  

 19/9/1699 -القدس  :مكان وتاريخ الميالد 

 أستاذ مشارك :ة الحاليــة الوظيف

 محامي :الوظائف السابقة 

 دكتوراه في القانون الدولي :المؤهالت العلمية 

 القانون الدولي :مجال التخصص 

 (.دراسة مقارنة)أسس وشروط الدفاع الشرعي   - :المؤلفات 
 .محاضرات في القانون الدولي العام  -
 .حقوق اإلنسان وحرياته  -
 .اإلسرائيلية في ضوء القانون الدولي العام المستوطنات  -
 .القدس والقانون الدولي  -
 .اإلرهاب والقانون الدولي  -
 .الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وقواعد القانون الدولي  -
 .1673انتفاضة األقصى واتفاقية جنيف لعام   -
نظام حماية حقوق اإلنسان في األمم المتحدة ووكاالتها  -

 .صةالمتخص

 .فلسفة العقوبة وتطورها*   :البحـوث 
 .والقانونجريمة الزنا بين الشريعة *  
 .المستوطنات اإلسرائيلية والمياه العربية*  
التبريرات اإلسرائيلية لسياستها االستيطانية وقواعد القانون *  

 .الدولي العام
الحركات السياسية المؤيدة والمعارضة لالستيطان في األراضي * 

 .عربية المحتلةال
إعالن االستقالل الفلسطيني وسيادة الشعب الفلسطيني على * 

 .أرضه
 .النظام العالمي الجديد واألمم المتحدة* 
سحب وزارة الداخلية اإلسرائيلية لبطاقة هوية المقدسيين * 

 .وقواعد القانون الدولي
 .  إسرائيل تستولي على األراضي المقدسة* 
قائم باالحتالل الحربي في اإلقليم المحتل السلطات التقليدية لل* 

 .وإحكام معاملة الممتلكات فيه



 40 

 .حقوق المدنيين تحت االحتالل الحربي العام* 
 .اإلرهاب والقانون الدولي* 
 .البعد القانوني للمستوطنات اإلسرائيلية* 

 انجليزي –عربي  :اللغات 
 

 :الطوارئ 
 :فاكس / تليفون

1922499969 
2466414 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 نبيه يوسف صالح كحله :االسـم بالكامــل  

 رمون – 19/12/1692 :مكان وتاريخ الميالد 

 أستاذ مشارك في كلية الحقوق :الوظيفة الحاليــة 

 محامي :الوظائف السابقة 

 الدكتوراه في القانون الجنائي :ة المؤهالت العلمي
 

 قانون العقوبات :مجال التخصص 
 

 .دراسة في أصول علمي اإلجرام والعقاب  - :المؤلفات 
 .الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائية  -
 .النظرية العامة في القصد الجنائي  -
جريمة غسل األموال في ضوء اإلجرام المنظم والمخاطرة   -

 .هاالمترتبة علي
 

 –الفلسطيني  –حق التصدي في قانون اإلجراءات الجزائية *   :البحـوث 
 .دراسة مقارنة

إشكاالت تنفيذ األحكام الجزائية في قانون اإلجراءات الجزائية *  
 .دراسة مقارنة –الفلسطيني 

 

 االنجليزية  –العربية  :اللغات 
 

 :الطوارئ 
 :فاكس / تليفون

1963992941 
122466414 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 عدنان سليمان أحمد عمرو :االسـم بالكامــل  

 الخليل – 1697 :مكان وتاريخ الميالد 

 أستاذ مشارك  :الوظيفة الحاليــة 

طنية الفلسطينية منذ العام المستشار القانوني لرئيس السلطة الو :الوظائف السابقة 

 . م2116م ولغاية 2119

 الدكتوراه في القانون :المؤهالت العلمية 
 

 .القانون والقضاء اإلداري واإلدارة المحلية :مجال التخصص 
 

 .1661الرباط  –المرافق العامة الكبرى   - :المؤلفات 
 .1662الرباط  –المالية العامة   -
 .1660الرباط  –سة مقارنة درا –اإلدارة المحلية   -
 .1667الرباط  –المالية العامة في المغرب   -
 .1669الرباط  –منازعات المرافق العامة الكبرى   -
 -االنتخابات في مؤسسات المجتمع المدني والحكم المحلي  -

 .1663القدس 
 .1666رام هللا  –شرح قانون الخدمة المدنية الفلسطيني   -
 .2111رام هللا  –ن اإلداري الفلسطيني الوجيز في القانو  -
 .مبدأ المشروعية –القضاء اإلداري الفلسطيني   -
 .2111رام هللا   -
رام هللا  –إبطال القرارات اإلدارية الضارة باألفراد والموظفين   -

2111. 
نشاط اإلدارة ووسائلها  –مبادئ القانون اإلداري الفلسطيني   -

 .2112القدس 
القدس  –ي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية الحكم المحل  -

2112. 
 .ماهية –مبادئ القانون اإلداري الفلسطيني   -
المرافق العامة القدس  –التنظيم اإلداري  –القانون اإلداري   -

2110. 
 .2113القدس  –القانون اإلداري الفلسطيني   -
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 .2113القدس  –القضاء اإلداري في فلسطين   -
 .2111القدس  –ذ النشاط اإلداري وسائل تنفي  -
 .2111القدس  – 2111 – 1391في فلسطين  الحكم المحلي  -
 

--------------  :البحـوث 
 

 الفرنسية - االنجليزية  –العربية  :اللغات 
 

 :الطوارئ 
 :فاكس / تليفون

1966293349 
122466414 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 إبراهيم محمد محمود شعبان :االسـم بالكامــل  

 القدس – 11/11/1679 :مكان وتاريخ الميالد 

 عضو هيئة تدريس في كلية الحقوق –محامي مزاول  :الوظيفة الحاليــة 

 مدير مركز األبحاث لنقابة المحامين  :الوظائف السابقة 

 ماجستير حقوق :لمية المؤهالت الع
 

 قانون عام وحقوق اإلنسان :مجال التخصص 
 

 .1633االنتفاضة الفلسطينية في عامها األول   - :المؤلفات 
 .1661مجزرة االقصي ولجنة زامير   -
 .2113القانون الدولي لحقوق اإلنسان   -

 .القانون الدولي وحقوق اإلنسان" نشر كتاب *   :البحـوث 
 .رؤية قانونية –حل السياسي عوامل ال*  
 .القدس في القانون الدولي*  
 

 االنجليزية  –العربية  :اللغات 
 

 :الطوارئ 
 :فاكس / تليفون

122466414 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 دولة فلسطين :اســم الدولـــة  

 لسناويعبد الرؤوف محمد عبد ا :االسـم بالكامــل  

 القدس – 17/11/1643 :مكان وتاريخ الميالد 

 أستاذ مساعد في كلية الحقوق  –محامي مزاول  :الوظيفة الحاليــة 

  -------------- :الوظائف السابقة 

 الدكتوراه في القانون :المؤهالت العلمية 
 

 قانون تجاري :مجال التخصص 
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