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  Education)المؤهالت  

    العلمية  الدرجات ❖

  
 جامعة أثينا الوطنية / اليونان         1994     بكالوريوس قانون  -

 جامعة أثينا الوطنية / اليونان         1997    الجنائيقانون الماجستير في  -

 جامعة أثينا الوطنية / اليونان       2006دكتوراه في القانون الجنائي                              -

   (experiences)لخبرات  ا

   2006  إلى 1999  منإدارة شركة محاماة في اليونان                           ❖
 

 

   2009 أغسطس إلى 2008 مارس  من   س في جامعة فلسطين        عضو هيئة تدري ❖
 رئيس القسم العام   ✓
 عضو لجان تحقيق داخلية في الجامعة  ✓
 أكاديمي  ومنسق مشرف ✓

                    

  تاريخه حتى 2009 ارسم من للتعليم المفتوح جامعة األمةب العلوم الشرطية والقانونعميد كلية  ❖

                          2012-2010عضو هيئة تدريس بالجامعة اإلسالمية من سنة 
 

 بحاث األمؤلفات وأهم ال

)النظرية   قانون العقوبات القسم العام  شرح في الوجيز .  1

 العامة للجريمة( 

 مؤلف 
 لإلصدار جاهز

)النظرية   قانون العقوبات القسم العامالوجيز في شرح   .  2

 العامة للعقوبة(

 مؤلف 
 لإلصدار جاهز

 لإلصدار جاهز مؤلف  قانون العقوبات القسم الخاص الوجيز في شرح   .  3
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 جاهز لإلصدار مؤلف  الفلسطينيقانون اإلجراءات الجنائية الوجيز في شرح   .  4

 لإلصدار جاهز مؤلف  )تنظيم النشاط اإلداري( 1القانون اإلداري  .  5

 لإلصدار جاهز مؤلف  )النشاط اإلداري( 2القانون اإلداري  .  6

 جاهز لإلصدار مؤلف  القضاء اإلداري الفلسطيني  .  7

 غير منشور بحث اإلشتراك  في الجريمة  .  8

 غير منشور بحث شرعية العقوبات والجرائم مبدأ  .  9

 غير منشور بحث منظومة العدالة الجنائية  .  10

 غير منشور بحث المخاطرة العامة والمخاطرة الخاصة للمصالح القانونية  . 11

 غير منشور بحث معاملة الضحية وفقا لسياسة االتحاد األوروبي  . 12

 غير منشور بحث مبدأ براءة المتهم  . 13

 غير منشور بحث السجون الخاصة . 14

 غير منشور بحث الوضع القانوني للمقاتل في القانون الدولي اإلنساني  . 15

 غير منشور بحث االعتراف بالدول والنتائج المترتبة على عدم االعتراف  . 16

 منشور بحث التصدي في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني . 17

 

 (skilLsلمهارات )ا
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                 ADOBE 

 ( LANGUAGESاللغات )

 محادثة  كتابة  قراءة  اللغة 

 ممتاز  ممتاز  ممتاز  . العربية1

 جيد جدا جيد جدا جيد جدا . اإلنجليزية 2

 ممتاز  ممتاز  ممتاز  . اليونانية3

 جيد جيد جيد الروسية. 4
 

 PRESENTATION) (الدورات المقدمة  

- 2009 - 2011 

 حق المرور الهادئ عبر الحدود بأنواعها وفقا للقانون الدولي -
 شرعية مذكرة اعتقال الرئيس السوداني وفقا للقانون الدولي -
 معاينة مسرح الجريمة -
 والتشريعات الفلسطينية األحداث الجانحين في القوانين الدولية  -
 قواعد سلوك العاملين في المؤسسات  القضائية -



 مشاريع أنجزت: 

 جنائية ال األبحاثدراسات و"إستراتيجية" للمركز  رئيس  -
 " لأليتامالريان جمعية "مجلس إدارة عضو مؤسس في  -


