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 التحصيل العلمي

 

 2018 مايو     ( = امتياز  مشرف جدا)بتقدير  دكتوراه في القانون العام

 .تونس،  تونس املنار، جامعة الحقوق والعلوم السياسيةكلية 

 )قيد النشر(   "الجيش وتغيير النظام الدستوري في مصراألطروحة: "                                            تركيز التخصص: القانون الدستوري.
 

 2011 أغسطس    )بتقدير امتياز( ماجستير في الدراسات الدولية 

 كلية الدراسات العليا، جامعة بيرزيت، رام للا.

شرت ككتاب  الوطني وأثره في القانون الدولي والعالقات الدولية: التجربة الفلسطينية" : "النشاط الدبلوماس ي لحركات التحرر الرسالة
ُ
 ( )ن

 

 2008 يونيو     )بتقدير جيد جدا( ون ـبكالوريوس في القان

 كلية الحقوق واإلدارة العامة، جامعة بيرزيت، رام للا. 

شر) حق املؤلف: املاهية والحماية الجزائية": "مشروع التخرج               تركيز التخصص: النيابة العامة والتحقيق وحفظ النظام.
ُ
 ( ككتاب ن

 

        

   اخلربة العملية

 

 (I) والتدريس  الوظائف : 

 

 اآلن - 2020سبتمبر           عضو هيئة تدريس

 جامعة النجاح الوطنية، نابلس.

 ."البحث العلمي"في كلية القانون: تدريس مساق  )غ.م(عضو هيئة تدريس 
 

 اآلن - 2020سبتمبر           عضو هيئة تدريس

 جامعة القدس، رام للا.

 . " "قانون وأخالقيات اإلعالم: تدريس مساق دائرة اإلعالم والتلفزةفي  )غ.م(عضو هيئة تدريس  ▪

 "نظريات وقوانين وأخالقيات اإلعالم الرقمي".: تدريس مساق اإلعالم الرقمي واالتصالبرنامج ماجستير في  )غ.م، شريك(عضو هيئة تدريس  ▪
 

 *اآلن - 2013 سبتمبر         ومشرف  منسقباحث،  ،عضو هيئة تدريس

 .جامعة بيرزيت، رام للا

 **مكتب رئيس الجامعة •

 [ 2020أغسطس  – 2018]ابريل  .منشورات الجامعة وحدة النشر الجامعي: التحضير لتأسيس الوحدة، اإلدارة اليومية، ومدير تحرير  منسق ▪

 [ 2020أغسطس  – 2018]ابريل    مشروع مكتبة بيرزيت اإللكترونية للكتب النادرة. مشرف ▪

 ب رئيس الجامعة للشؤون املجتمعيةمكتب نائ •

 [ 2020أغسطس  – 2017]سبتمبر    .امللكية الفكرية والشؤون القانونيةملفات : ومنسقمستشار  ▪

 [ 2018 يوليو - 2017]سبتمبر    .، وخطة تطوير البحث العلميبرامج دراسات عليا: خطة استحداث منسق ▪

 [ 2019يناير  – 2018]يوليو   .اليوميةاإلدارة : اإلشراف على خطة تطوير موقع "أوراق" و األرشيف الرقمي الفلسطيني (مفَوض)مشرف  ▪

 [ 2019 آب -]يناير   مشروع تسكين وأرشفة املجموعات األثرية. منسق ▪

 

 
  2020أغسطس  -2016سبتمبر  | متفرغ:  2016يوليو  – 2015أكتوبر | مقيم في الخارج لغايات دراسة الدكتوراه:  2015سبتمبر  -متفرغ: يناير | 2015يناير  -2013 سبتمبرغير متفرغ )غ.م(:   *

 اآلن. –  2021| غير متفرغ: سبتمبر  

 ملكتب نائب الرئيس للشؤون املجتمعية. األعمال التالية تابعةكانت  ،2020حتى نهاية يناير  ** 
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 معهد مواطن للديمقراطية وحقوق اإلنسان:  •

 [ اآلن – 1202 فبراير] ".العسكرية-املدنيةمقاربة حقوقية للعالقات ": مساق ماجستير الديمقراطية وحقوق اإلنسانفي برنامج  عضو هيئة تدريس ▪

 [اآلن –  2020]يناير     دليل تدريبي حول الرقابة على االنتخابات من منظور الفساد السياس ي. ُمعد ومحرر: ▪

 "للمكلفاااين بانفاااان القاااانون برناااامج إعاااداد املاااواد التعليمياااة ألغااارار التعلااايم املساااتمر فاااي مجاااال حقاااوق اإلنساااان " مـــدير /منســـق ومطـــور مدرـــا  تـــدري  ▪

 [2020يناير  –  2018]سبتمبر    .)بالشراكة مع وزارة الداخلية(

 [2020أغسطس   –مارس]   برامج ومشاريع.لمستشار قانوني  ▪

 كلية اآلداب: •

 [2020فبراير  –  2019]سبتمبر    في دائرة اإلعالم: مساق "قوانين وأخالقيات اإلعالم".)غ.م(  عضو هيئة تدريس ▪

 كلية الحقوق واإلدارة العامة: •

 [اآلن –  2017]سبتمبر    وإدارة النشر. وحدة القانون الدستوري: إعداد دراسات أكاديميةفي  تحريرالمدير و باحث  ▪

 [2019  أغسطس –  2017]سبتمبر    .وكرس ي القانون الدستوري والدولي وحدة القانون الدستوري  منسق ▪

 [2020يناير  –  2019]أكتوبر     لجنة تحضير ملف اعتماد برنامج ماجستير في الدبلوماسية والقانون. عضو ▪

 [2020فبراير   –  2019]نوفمبر    .العام  اعتماد برنامج دكتوراه في القانون تحضير ملف فريق الدعم املساعد للجنة    منسق ▪

 [2019 يونيو  -]فبراير   ."القانون العام املقارن "في برنامج ماجستير الحكومة والحكم املحلي: مساق   (، شريك)غ.م أستاذ مساعد  ▪

 [2015سبتمبر  –  2014]يناير     إخراج منشورات الكلية.تحرير و إدارة وحدة البحث العلمي والنشر:   منسق ▪

 [ 2015سبتمبر  -]يناير     عيادة بيرزيت القانونية: التخطيط واإلدارة، واإلشراف على تدريب الطلبة.  مشرف ▪

، شاعبة( 2) "حقاوق اإلنساانقضاايا املعالجاة القانونياة ل"، شاعبة( 15) "القاانون  لطلباةالبحاث العلماي "أسااليب دائارة القاانون:  فاي عضو هيئة تدريس ▪

 ***.شعبة( 2) "تاريخ القانون في فلسطين"
 

 4201 سبتمبر  -يناير           مستشار قانوني 

 وزارة العدل، رام للا.

 [ 2014 مايو -يناير]   مستشار الوزير  مكتب الوزير: •

سياساتية قانونية  ملفات  تشريعية،    متابعة  صياغة  دولية،  مؤسسات  مع  التعاون  تنسيق  للمعهد  إعداد  خاصة،  كمستشار  بالعمل  مكلف  تفاهم،  مذكرات 

 .القضائي الفلسطيني )منذ منتصف ابريل(

 [2014سبتمبر -]ابريل   مستشار قانوني: املعهد القضائي الفلسطيني •

 . والوصف الوظيفي، املشاركة في إعداد الخطة االستراتيجية، متابعة الشؤون األكاديميةمذكرات تفاهم، إعداد الهيكلية إعداد صياغة تشريعية، 
 

 2014 يناير  - 2013أكتوبر          ومنسق  عضو هيئة تدريس

 . أريحا، جامعة االستقالل )األكاديمية الفلسطينية للعلوم األمنية(

 في كلية القانون والعلوم الشرطية: تدريس مساق "مشروع التخرج".  مدرس ▪

 في كلية اإلدارة العامة والعلوم العسكرية: تدريس مساق "الديمقراطية وحقوق اإلنسان".  مدرس ▪

 عمادة البحث العلمي. منسق ▪
 

 2013 أغسطس -يناير           مستشار قانوني 

 رام للا.  املعهد القضائي الفلسطيني،

خطة املناهج    متابعة  بذلك،  تطوير  الخاص  التنفيذي  الدليل  وإعداد  التدريب  برامج  تقييم  متابعة  القضائية،  الدراسات  دبلوم  املتابعة إلبرنامج  تقارير  عداد 

التسجيل(،األكاديمية مسؤول  بأعمال  )قائما  الدبلوم  لبرنامج  النهائية  العالمات  كشوفات  إعداد  املعهد    ،  "التمثيل  عضوية  الخطة في  إلعداد  الوطني  فريق 

 . ("2016-2014االستراتيجية لقطاع العدل وسيادة القانون )
 

 2013 يناير  - 2011نوفمبر          وعضو هيئة تدريسمنسق 

 . الخليل، جامعة الخليل

 [ 2012أكتوبر  – 2011]نوفمبر     : إدارة تنفيذية واإلشراف على تدريب الطلبة.العيادة القانونية منسق ▪

 [ 2013يناير   -2012]فبراير     ."البحث العلمي في القانون"و ، "قانون العقوبات"، "التدريب العملي: "قسم الفقه والقانون  في )غ.م( مدرس ▪

 [ 2012 أغسطس -مايو ]   ".النظام السياس ي الفلسطيني: "قسم العلوم السياسية في )غ.م( مدرس ▪

 
 . 2017أغسطس  -2016سبتمبر ثم ، 2015سبتمبر   -متفرغ: يناير  | 2015يناير  -2013 سبتمبرغير متفرغ:  *** 
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 2011 فبراير  - 2008 يوليو     قانوني مساعد 

 معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، رام للا.

 برنامج تعزيز اإلدارة الرشيدة في قطاع األمن الفلسطيني.
 

(II)  :عقود استشارية 

 اآلن  –  2020 مايو   . رام للا، نقابة املحامين الفلسطينيين •

 ]بالشراكة مع بسام عورتاني[ نظام تدريب املحامين تقييم 

 2016سبتمبر  –يوليو     .اسطنبول ، الشرق منتدى  •

 . منصة الشرق األكاديمية لصالحمحاضرات(،  10بواقع ) محاضر زائرا ك تسجيله،منهاج دراس ي إلكتروني بعنوان "الجيش والسياسة في إقليم الشرق"، و إعداد 

 2012مارس  – 2011يونيو    . رام للا، مؤسسة جهود للتنمية الريفية واملجتمعية •

على: إعداد مذكرة سياسة    ، املنفذ بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة،لخدمة الوطنية للشباب"ا"  برنامج  لصالح  خبراءضمن فريق    مستشار قانونيكا  العمل  

 .، وصياغة مشروع قانون تقديم محاضرات حول اإلطار القانوني للخدمة الوطنية والتوعية بها تشريعية، 

 2009  أغسطس – مارس   القدس، القدس.كلية الحقوق، جامعة  •

شر  إعداد وتحريرعلى مشروع سيادة القانون )نظام( العمل ضمن 
ُ
 (. ككتابدليل كلية الحقوق بجامعة القدس )ن

 

(III)  ومنح بحثيةعقود: 

 )مجمد(  اآلن – 2020فبراير    . لجنة البحث العلمي، جامعة بيرزيت، رام للا •

 ]بالشراكة مع عاصم خليل["  تدريس القانون الدستوري في الجامعات العربية: معضلة النظرية خارج السياق"بعنوان تنفيذ مشروع بحثي 

 2019 سبتمبر – مايو   . االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة "أمان"، رام للا •

 ]بالشراكة مع بهاء توام[  في فلسطين"  تسييس الوظيفة العامة"  حول إعداد دراسة  

 2017 أغسطس –  2014مارس    . ، رام للاجامعة بيرزيت  لجنة البحث العلمي، •

 ]بالشراكة مع عاصم خليل[  لدة: نحو نظرية دستورية عربية!"دستورية مصنعة ومق-"أنظمة سياسيةبعنوان  يتنفيذ مشروع بحث

 2011 ديسمبر – أغسطس   .، رام للا"مدى"املركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية  •

 ]بالشراكة مع أحمد نصرة[ فلسطين"قانوني لحرية اإلعالم في إعداد دراسة بعنوان "التنظيم ال
 

(IV)  تدري : 

 .2015  ابريل،  القدس  كلية الحقوق بجامعة القدس، )الفئة املستهدفة: طلبة ماجستير قانون(، أساسيات في البحث العلمي القانوني •

 .2014  ابريل،  رام للا ،املركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية )مدى( )الفئة املستهدفة: قضاة(، القضاة وتطبيق قوانين اإلعالم •

 .2012  ابريلاملركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية )مدى(. جنين،  )الفئة املستهدفة: صحافيين(، القانون وحرية الرأي والتعبير •

 .2012  فبرايرالخليل،    ،، العيادة القانونية بجامعة الخليل)الفئة املستهدفة: طلبة بكالوريوس قانون( االستشارات القانونيةمنهجية إعداد  •

 .2011  فبراير، رام للا، وآخرون (، معهد الحقوق بجامعة بيرزيتالفئة املستهدفة: محامين) حماية امللكية الفكرية وعالقترا بالعمل اإلعالمي •

 

 تاملنشورا

 

(I)  : الكت 

 [وفرحات الحرشاني : ناثان براون ي]تقديم بقلم الجيش وتغيير النظام الدستوري في مصر الدولة في الجندي:  •

 .قيد النشراملركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة وبيروت، 

 ]بالشراكة مع عاصم خليل[ فلسطين بين دستور الدولة والحاجة إلى ميثاق وطني: مقاربات استراتيجية في النظام السياس ي الفلسطيني  •

 .2014املركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية )مسارات(، البيرة، فبراير 

 : مروان البرغوثي[ بقلم ]تقديمدبلوماسية التحرر الوطني: التجربة الفلسطينية  •

 .2013مارس ، رام للا، لغد للدراسات الدولية بجامعة بيرزيت  معهد إبراهيم أبو

 ]بالشراكة مع أحمد نصرة[ التنظيم القانوني لحرية اإلعالم في فلسطين •

 .2011 ديسمبر)مدى(، رام للا، املركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية 
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 ]بالشراكة مع معين البرغوثي[   النظام القانوني ملنظمة التحرير الفلسطينية: التشريعات الناظمة لألمن والقضاء الثوري •

 .2010 نوفمبرمعهد الحقوق بجامعة بيرزيت، رام للا،  

 [ جماعيمؤلف ]1994التشريعات الناظمة لقطاع األمن في فلسطين قبل العام  •

 .2009 أغسطسمعهد الحقوق بجامعة بيرزيت، رام للا، 

 حق املؤلف: املاهية والحماية الجزائية  •

 .2008 نوفمبرمركز أوغاريت الثقافي، رام للا، 

(II) تدريبية /تعليمية مناهج : 

 وتحرير()إعداد  محفظة مواد تدريبية حول الرقابة على االنتخابات من منظور الفساد السياس ي •

 .2021مارس معهد مواطن للديمقراطية وحقوق اإلنسان بجامعة بيرزيت، رام للا، 

 ( تحرير وتطوير) محفظة مواد تدريبية حول حقوق اإلنسان موجهة للمكلفين بإنفاذ القانون  •

 .2020يناير ،  رام للا، معهد مواطن للديمقراطية وحقوق اإلنسان بجامعة بيرزيت، ووزارة الداخلية

 ( مصور )كتاب  البحث العلمي في القانون: دليل تعليمي •

o  2017الطبعة الثانية: دار الشامل للنشر والتوزيع، نابلس وعمان، سبتمبر. 

o   2015الطبعة األولى: كلية الحقوق واإلدارة العامة بجامعة بيرزيت، رام للا، فبراير. 

 )مقرر دراس ي إلكتروني(  الجيش والسياسة في إقليم الشرق  •

 .2017 إسطنبول، مايومنتدى الشرق، ، الشرق األكاديمية )الشرق أكاديميا(منصة 

(III)  :دراسات في دوريات 

 في املشترِك العربّي  •
ٌ
ونس ّي وامِلصرّي وتوصيفهما: ُمقاربة

ّ
ظامين الّسياسيين الت

ّ
حوُل في تصميِم الن

ّ
 والت

ُ
بات

ّ
 ]بالشراكة مع عاصم خليل[   الث

 .2020سبتمبر   األردن،. 314-281ص: (، 3(، عدد )12مجلد ) ،القانون والعلوم السياسيةاملجلة األردنية في 

ظام شبه الّرئاس ّي على ضوء اإلقبال العربّي عليه •
ّ
 ]بالشراكة مع عاصم خليل[  مقاربات نظرّية جديدة في الن

 .2019ديسمبر ، تونس. 220-181ص:  ،2019عدد عام   ،املجلة القانونية التونسية

 يني )دبلوماسية التظلم والتشهير(: نـحو نموذ  فلسطاملقاومة السلميةفي  القضاء الدولي  •

 .2012 أغسطسمعهد السياسات العامة، رام للا،  .55-33(، ص: 20، عدد )سياساتمجلة 

 ية: قراءة في التجربة الفلسطينيةالتحرر الوطني وحل الصراع بالطرق السلم •

 .2011 ينايرمعهد السياسات العامة، رام للا،   .62-37(، ص:  17/18)، عدد سياساتمجلة 

 املمارسة الدولية في تسليم املجرمين ارتباطا بمعايير حقوق اإلنسان  •

 .2010 سبتمبرمركز رام للا لدراسات حقوق اإلنسان، رام للا،  .189-171(، ص: 30، عدد )تسامحمجلة 

 الحركة الطالبية الفلسطينية: الكاريزمة املأزومة واملؤسساتية الضائعة  •

 .2010 سبتمبرمعهد السياسات العامة، رام للا،  .104-82(، ص:  13/14، عدد )سياساتمجلة 

اقعية في الفكر العسكري لدى سون تزو وكالوزفيتز •  الو

 .2010 يوليو، املثلث-العربي، الطيبةمركز إحياء التراث  .82-59(، ص: 142، عدد )كنعانمجلة 

 ]بالشراكة مع عزام طوافشة وسعاد جعوان[ اإليداع القانوني للمصنفات وفقا لتشريعات حق املؤلف •

   .2010 ابريلمعهد السياسات العامة، رام للا،  .141-121(، ص: 12، عدد )سياساتمجلة 

 املؤلفاألمانة العلمية في البحث األكاديمي ارتباطا بحق  •

 .2009 نوفمبرمعهد السياسات العامة، رام للا،   .118-100(، ص: 10، عدد )سياساتمجلة 

(IV) : فصول في كت 

 التعليم الجامعي لحقوق اإلنسان في فلسطين: نموذ  جامعة بيرزيت وقراءة في تجارب شخصية •

 .2015فبراير بيروت،   ،. املؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم102-75 ص: ، تعليم وثقافة حقوق اإلنسان في الجامعات العربية: برامج وخبراتفي: 

 لغد: بحث عن مالمح املثقف امللتزم  املكتبة الشخصية إلبراهيم أبو  •

 .2011ديسمبر رام للا،  لغد للدراسات الدولية بجامعة بيرزيت،  . معهد إبراهيم أبو29-22ص: ، لغد واملثقف امللتزم: إحياء نمونج إبراهيم أبوفي: 

 العربي أمام كاميرا بعدسات صهيونية: االستشراق ودور الصهيونية في تشويه صورة العرب في السينما الغربية  •

 .2011مايو، البيرة، بجمعية إنعاش األسرة املجتمع الفلسطينيالتراث و مركز دراسات  .241-183ص: ، اإلسرائيلية-الصهيونية والعدوانية العنففي: 
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(V) ة:ــأدل 

 . 2019رام للا، يونيو ،  وحدة النشر الجامعي بجامعة بيرزيت )إشراف وتحرير(. 2018-1975دليل منشورات جامعة بيرزيت:  •

 . 2013يوليو رام للا،  املعهد القضائي الفلسطيني،   .)إعداد( تقييم برامج التدري  في املعهد القضائي الفلسطيني: دليل تنفيذي •

 .2009سبتمبر القدس، جامعة القدس،  .)تحرير( الحقوق جامعة القدس: دليل كلية  •

(VI) أوراق عمل : 

 النظام الدستوري ملنظمة التحرير الفلسطينية  •

 .2020ابريل (، وحدة القانون الدستوري بجامعة بيرزيت، 3/2020سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية )

 ]بالشراكة مع عاصم خليل[ ما بعد حالة الطوارئ املعلنة في فلسطين ملواجهة فايروس الكورونا: السيناريوهات ومحاذيرها •

 .2020مارس (، وحدة القانون الدستوري بجامعة بيرزيت، 2/2020سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية )

 ]بالشراكة مع عاصم خليل[ والسيناريوهات املتوقعةالشغور املفاجئ في منص  الرئيس: املعضلة  •

 .2019 ديسمبر جامعة بيرزيت،ب (، وحدة القانون الدستوري12/2019سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية )

 ]بالشراكة مع عاصم خليل[  إنفاذ االتفاقيات الدولية في فلسطين: اإلشكاليات القانونية والحلول الدستورية •

 .2019يناير جامعة بيرزيت، ب(، وحدة القانون الدستوري 1/2019سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية )

(VII) :منشورات أخرى 

 )ندوة مغلقة، إشراف وتحرير( الشباب والسياسة في فلسطين: أسئلة الدور والفاعلية واألولويات  •

 .2016أكتوبر معهد السياسات العامة، رام للا،  .187-164  (، ص:38-37)، عدد مجلة سياسات

 تحقيق(كتاب و )مراجعة ية تاريخية ومخطوطة ثورية ا"فلسطيني بال هوية": رو  •

 .2015فبراير معهد السياسات العامة، رام للا، . 208-185: ، ص(31)عدد مجلة سياسات، 

 )ندوة مغلقة، إشراف وتحرير( االنضمام للمحكمة الجنائية الدولية: أسئلة الجاهزية واملكاس  واملحاذير  •

 .2014سبتمبر معهد السياسات العامة، رام للا،  .120-94: (، ص29)، عدد مجلة سياسات

 

 املؤمترات

 

م: األبعــاد التاريخيــة  •
َ
، مركااز اباان خلاادون للعلااوم االجتماعيااة بجامعااة قطاار، والسياســية والقانونيــة والثقافيــةاملســألة الدينيــة فــي دســاتير دول العــال

وأثااره  الاادين فااي مقاادمات الدساااتير: َبطاال الروايااة". تقااديم ورقااة بعنااوان: 2021يناااير  27-24، الدوحااة )عاان ُبعااد(بالتعاااون مااع جامعااة حمااد باان خليفااة، 

 ".على ضوء جدل قيمتها القانونية

املنظمااة العربيااة للقااانون بالتعاااون مااع  ،املركااز العربااي لألبحاااث ودراسااة السياسااات، الدســتورية والتحــول الــديمقراطي فــي البلــدان العربيــةاملســألة  •

خطااوة إلااى الخلااف: تااداعيات الهندسااة الدسااتورية لالنتقااال علااى تقااديم ورقااة بعنااوان: " .2020 ساابتمبر 29-24 ،تااونس والدوحااة )عاان ُبعااد(الدسااتوري، 

 ".العملية التأسيسية في مصر وتونس

 .2019يونيااو  23-17، لبنااان-برمانااا، املجلااس العربااي للعلااوم االجتماعيااة ،املعهــد الصــيفي الثالــث للدراســات النقديــة حــول األمــن فــي العــالم العربــي •

 ان دراسيتان(".: "الدور األمني للجيوش العربية: معضلة التكييف والتوظيف )مصر وتونس حالتمشروع بحث بعنوانتقديم  

، بيااروت، املجلااس العربااي للعلااوم االجتماعيااة ،راءات تاريخيــة ومقاربــات نظريــة جديــدةفــي املنطقــة العربيــة: قــ الدولــة، الســيادة والفضــاء االجتمــا ي  •

 ]بالشراكة مع عاصم خليل[ "الثورة والتحوالت في األنظمة السياسية العربية: مصر وتونس: "بعنوان تقديم ورقة .2017مارس   10-12

تقااديم  .2014يونيااو  21-20، بيااروت، وآخااروناللبنانيااة للساالم األهلااي الاادائم  املؤسسااة ،تعلــيم وثقافــة حقــوق اإلنســان فــي الجامعــات العربيــة اليــوم •

 ".التعليم الجامعي لحقوق اإلنسان في فلسطين: نمونج جامعة بيرزيت وقراءة في تجارب شخصية: "بعنوان ورقة

املؤسساااااة الدولياااااة للديمقراطياااااة واالنتخاباااااات، املنظماااااة العربياااااة للقاااااانون  ،آليـــــات إنفـــــاذ وحمايـــــة الحقـــــوق السياســـــية واالقتصـــــادية واالجتماعيـــــة •

 . 2014 أكتوبر  17-16والجامعة اللبنانية، بيروت،   الدستوري،

-. تقااديم ورقااة بعنااوان: "الساالطة2012ابرياال  19-18الخلياال، جامعااة الخلياال،  ،عضــوية فلســطين فــي األمــم املتحــدة: األبعــاد القانونيــة والسياســية •

 ، ومعضلة االبن الذي تبنى أباه: أي نظام سياس ي لدولة فلسطين".منظمة التحرير

ــي فلســـــــطين • : "التشاااااااريعات الجزائياااااااة ملنظماااااااة التحريااااااار بعناااااااوان تقاااااااديم ورقاااااااة .2011 ابريااااااال 21-20جامعاااااااة الخليااااااال، الخليااااااال،  ،قـــــــانون العقوبـــــــات فـــــ

 ة في كيان الدولة".اث الثور الفلسطينية: مير 
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املكتبااة الصخصااية إلبااراهيم : "بعنااوان تقااديم ورقااة .2011 ابرياال 12، رام للا، بيرزيااتجامعااة ، : البحــث عــن نمــوذ إبــراهيم أبــو لغــد واملثقــف امللتــزم •

 ".أبو لغد: البحث عن مالمح املثقف امللتزم

العرباي  ":بعناوان تقاديم ورقاة .2010 ابريال 25-23مركاز دراساات املجتماع والتاراث الفلساطيني، البيارة، ة،  اإلســرائيلي-الصهيونيةالعنف والعدوانية   •

 أمام كاميرا بعدسات صهيونية: االستشراق ودور الصهيونية في تشويه صورة العرب في السينما الغربية".

: "الحركااااة الطالبيااااة بعنااااوان تقااااديم ورقااااة .2010 ابرياااال 17جامعااااة بيرزياااات، رام للا، ، نيةالتفكيـــــر النقـــــدي وفضـــــاء الجامعـــــة فـــــي التجربـــــة الفلســـــطي •

 الفلسطينية: الكاريزمة املأزومة واملؤسساتية الضائعة".

الفلساطيني: باين قواعاد : "نظاام العدالاة الثاوري بعناوان تقديم ورقة .2010 مارس 8جامعة بيرزيت، رام للا، ، ةالقانون والسياسة: عالقات متداخل •

 القانون وممكن السياسة".

: "األماناااة العلمياااة فااااي بعناااوان تقاااديم ورقاااة .2009 يولياااو 16جامعاااة النجااااح الوطنياااة، ناااابلس،  ،ســــتقبل الدراســــات العليــــا فــــي فلســــطيناستشــــراف م •

 البحث األكاديمي ارتباطا بحق املؤلف".

 

 تدريبيةالدورات ال

 

  .2013 مارس، رام للا، مجلس القضاء األعلى ،وتقييم البرامج التدريبية متابعة •

  .2012  مارس( وجامعة ويسترن انتاريو بكندا، رام للا،  UNDPبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي ) ،التعليم القانوني من خالل العيادات القانونية •

  .2009  مارس-فبرايروزارة الشؤون الخارجية ومعهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية بجامعة بيرزيت، رام للا،   ،الدبلوماسية •

 .2007  مايو-ابريلوعمادة شؤون الطلبة بجامعة بيرزيت، رام للا،   املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي مركز ،حقوق املرأة حقوق إنسان •

  . 2007 مارس-ينايررام للا،  ،مشروع تعزيز سيادة القانون )أركان( ،طلبة املدارس تدري  مدربين في نشر ثقافة سيادة القانون لدى الشباب و  •

 .2004  ابريل-ينايرالقدس،  مؤسسة امللتقى املدني، ،مهارات االتصال •

 

 هاراتامل

 

 تصميم غرفيك.االنترنت،  ، العمل املكتبيالحاسوب: برامج  •

 األبحاث: إعداد الدراسات األكاديمية والعملية. •

التدريبياااااااة، تنفياااااااذ التااااااادريب، التااااااادريب: تنسااااااايق، إعاااااااداد املاااااااواد  •

 تقييم التدريب.

 التدريس: وفقا لألساليب الحديثة والتقليدية. •

: إعاااااااااداد وصاااااااااياغة االتفاقياااااااااات والعقاااااااااود القانونياااااااااةالصاااااااااياغة  •

 ومشاريع القوانين واألنظمة.

 التحرير: تحرير الكتب واألوراق البحثية واملواد التدريبية. •

التنفيذيااااااااة، إعااااااااداد التقااااااااارير اإلدارة: تنساااااااايق مشاااااااااريع، اإلدارة  •

 اإلدارية واملالية.

 الخطابة: التحدث للعامة وفي اجتماعات الخبراء. •

العربيااة )اللغااة األم(، اإلنجليزيااة )جيااد جاادا فااي القااراءة،  اللغااات: •

 جيد في املحادثة والكتابة(.

 

 النشاطات

 

(I) النشاطات املهنية والعلمية : 

 .2020منذ سبتمبر الدوحة،  محكم، "مجلة سياسات عربية"، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  •

 .2014تونس، منذ أكتوبر  ،  "املنظمة العربية للقانون الدستوري"عضو مؤسس،  •

 . 2013أغسطس -، رام للا، ابريل"(2016-2014الفريق الوطني للخطة االستراتيجية لقطاع العدل وسيادة القانون )"عضو،  •

 (II) النشاطات الشبابية والطالبية : 

 .2016ابريل  -، تونس، يناير"تنسيقية طلبة الدراسات العليا الفلسطينيين في تونس"(،  بالتزكية رئيس )منتخب •

 .2008-2007،  "والعلوم السياسية بجامعة بيرزيت اتحاد أندية الحقوق واإلدارة العامة"رئيس )منتخب(،  •

 .2007-2006،  "حركة الشبيبة الطالبية بجامعة بيرزيت"عضو هيئة إدارية ورئيس اللجنة الثقافية )منتخب(،  •

 .2006-2005كلية الحقوق واإلدارة العامة بجامعة بيرزيت،  عمادة   لدى ممثل الطلبة )منتخب( •

 .2002-2001، امللتقى الفكري العربي ووزارة التربية والتعليم العالي،  "الشابة الفلسطينية شروع القياداتم"مشارك )منتخب(،  •

 

 ن في حال الطلب.و فر متو  املعرفون


