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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 السيرة الذاتية

Curriculum Vitae (C.V) 

 عفيف محمد حسين أبو كلوب االسم: 

Afif Mohammed Hussein Abu Kalloub 

 فلسطين  –م غزة  15/1/1970تاريخ ومكان الميالد: 

 بناء متزوج وأب لخمسة أالحالة االجتماعية: 

 فلسطيني   الجنسية:

 أبراج املقوس ي   – النصر    –غزة  العنوان: 

 00970599462244  رقم الجوال:

 00972599462244رقم الواتس اب: 

 البريد االلكتروني:

amafif1501@hotmail.com 

amafif1501@yahoo.com 

akalloub@iug.edu.ps 

 المؤهالت العلمية 

 بكالوريوس الشريعة اإلسالمية بتقدير ممتاز  :  2021 •

القاهرة  :  2012 • املدني، جامعة  القانون  الخاص/  القانون  في  جمهورية   –دكتوراه 

الجامعات   بين  الرسالة  بتبادل  اللجنة  توصية  مع   
ً
بتقدير جيد جدا العربية،  مصر 

الجامعة،  املصرية واألجنبية وطبعها   نفقة  التعويض على  الرسالة: "تقدير  عنوان 

لنقد على تقديره، دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والفقه ا  في قيمةتغير  الوأثر  

 اإلسالمي"  

والدراسات :  2008 • البحوث  معهد  املدني،  القانون  الخاص/  القانون  في  ماجستير 

القاهرة، جم العربية  العربية،  الرسالة: "أحكام بتقدير ممتازهورية مصر  ، عنوان 

 عقد تأمين املركبات في القانون الفلسطيني، دراسة مقارنة" 

mailto:amafif1501@hotmail.com
mailto:amafif1501@yahoo.com
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العربية، :  2006 • والدراسات  البحوث  معهد  القانونية،  العليا  الدراسات  دبلوم 

 . جمهورية مصر العربية بتقدير جيدالقاهرة،  

 .جيد فلسطين، بتقدير   -غزة    – ليسانس حقوق، جامعة األزهر  :  2001 •

 الخبرات العملية 

غزة،  • اإلسالمية،  الجامعة  والقانون،  الشريعة  كلية  في  التدريسية  الهيئة  عضو 

 حتى تاريخه   2013فلسطين، فبراير  

عضو الهيئة التدريسية في كلية القانون واملمارسات القضائية، جامعة فلسطين،   •

االعتذار عن مواصلة التدريس م )تم  2013حتى يونيو    2013غزة، فلسطين، فبراير  

 بسبب االرتباط مع الجامعة اإلسالمية(

، تم اإلنتهاء من هذه املهمة بسبب م2006  – م  2003مستشار قانوني بوزارة الداخلية   •

 اإلنقسام

 2003  –  2001عضو الدائرة القانونية بإدارة الخدمات الطبية، الشرطة املدنية  •

 المهارات 

: اللغة
ً
 أوال

 العربية: اللغة األماللغة   •

 اللغة االنجليزية: جيد )كتابة، محادثة، قراءة وفهم(  •

 اللغة الفرنسية: املستوى الخامس  •

: الحاسب اآللي 
ً
 ثانيا

 (Microsoft Officeالتعامل مع العديد من البرامج التطبيقية ) •

 النتاج الذهني 

 المحكمة  األبحاث العلميةأوالً: 

الطارئة ومدى ارتباطها بالعذر املسبب في إنهاء عقد نظرية الظروف  بحث بعنوان:   •

مدته انقضاء  قبل  تحليلية"،  اإليجار  التحكيم"دراسة  قيد  القانون ؛  مجلة  ؛ 

 واملجتمع، الجزائر
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،  مدى ارتباط التزام عدم افشاء األسرار بالتزام عدم املنافسةبحث مشترك بعنوان:  •

 االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، الجزائر   منشور في مجلة

منشور في  بحث بعنوان: التعويض عن الضرر عند تعذر معرفة املسئول عن الضرر،   •

والعشرون، الثاني  املجلد  اإلسالمية،  للدراسات  اإلسالمية  الجامعة  العدد   مجلة 

ص يونيو  592  -  555الثاني،  املوقع ISSN 1726-6807م2014،  على   منشور 

 االلكتروني: 

http://resportal.iugaza.edu.ps/iugpaper.aspx?id=3906 

منشور في مجلة جامعة األزهر بعنوان وقت تقدير التعويض في الفقه اإلسالمي،  بحث   •

 :منشور على الرابط التالية،  بغز 

http://www.alazhar.edu.ps/journal123/detailsr.asp?seqq1=2666 

 بحث مشترك بعنوان: العقوبة البديلة في الشريعة والقانون.  •

دراسة   -     الفلسطينيعلى أموال القاصر في القانون    حدود سلطة الولي بحث بعنوان:   •

"حقوق تم تقديمه للمؤتمر  الذي أقامته الجامعة اإلسالمية تحت عنوان:  ،  تحليلية

 م2016  األحداث وسبل تمكين وصولهم للعدالة"  

 - بحث مشترك بعنوان: "حقوق املرأة الفلسطينية في القانون األساس ي الفلسطيني   •

تطبيقها   ا  - تحديات  للمؤتمر ،  لدولية"ومدى مالءمتها واتفاقية سيداو  تقديمه  تم 

بعنوان:   الجامعة اإلسالمية  في ظل الذي عقدته  ...بناء وأدوار  الفلسطينية  "املرأة 

 التحديات".

"، تم قادم الحقوق في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي: "ت مشترك بعنوانبحث   •

 . 2016العربية،  نشره في مجلة البحوث اإلسالمية، القاهرة، جمهورية مصر  

بحث محكم بعنوان: التعويض عن األضرار التي تلحق بضحايا التعذيب، منشور في  •

 مجلة الدراسات الشرعية والقانونية التابعة للجامعة االسالمية بغزة.

بعنوان:   • محكم   بحث 
ً
وفقا اإليجار  لعقد  القانوني  العقارت   التنظيم  إيجار   لقانون 

 مشور في مجلة الجامعة اإلسالمية.  دراسة تحليلية   2013لسنة     5رقم    الفلسطيني

http://resportal.iugaza.edu.ps/iugpaper.aspx?id=3906
http://www.alazhar.edu.ps/journal123/detailsr.asp?seqq1=2666
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لعقد  • املنهي  بالعذر  وعالقتها  الطارئة  الظروف  نظرية  بعنوان:  التحكيم  قيد  بحث 

 اإليجار.

 ثانياً: أوراق العمل:

 العديد من أوراق العمل املقدمة في أيام دراسية مثل: 

 إدارة الدعوى املدنية.  •

 الدولة. استغالل املناصب االدارية في   •

 .اآلثار القانونية املترتبة على نزع امللكية العامة للمنفعة الخاصة •

 . الطبية  املسئولية القانونية املترتبة على التخلص من النفايات •

 مناهج البحث العلمي وأساليبه.  •

 نظام التمثيل النسبي وأثره على النتائج االنتخابية.  •

 أثر عيوب اإلدارة على العقد االلكتروني. •

 بدء حياة الجنين والحقوق املمنوحة له  دي تحد •

 المؤلفات القانونية اً: لثثا
 ، موجز األحكام العامة لعقد البيع 1شرح العقود املدنية املسماة، جكتاب بعنوان:   •

، وطالب كلية الرباط وكلية العودة بالجامعة اإلسالمية الثالثةدرس لطالب السنة  ي  )

 (وبعض جامعات الضفة الغربية مثل جامعة الخليل  ،وجامعة غزة

، موجز األحكام العامة لعقد اإليجار 2شرح العقود املدنية املسماة، جكتاب بعنوان:   •

رقم   الفلسطيني  العقارات  قانون  شرح  السنة ي  )م  2013لسنة    5مع  لطالب  درس 

غزة وبعض    ، وطالب كلية الرباط وكلية العودة وجامعةبالجامعة اإلسالمية  الثالثة

 ( جامعات الضفة الغربية مثل جامعة الخليل

البينات الفلسطيني أصول اإلثبات في املواد املدنية والتجارية، موجز لشرح قانون   •

، وطالب كلية الرباط وكلية العودة بالجامعة اإلسالمية الثالثةلطالب السنة    درسي  )

 .(الخليلوجامعة غزة وبعض جامعات الضفة الغربية مثل جامعة  
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لدراسة   • دالقانون العلوم  املدخل  مع  )باالشتراك  الشاعر(  .ية  لطالب   أنور  يدرس 

 السنة األولى في كلية الشريعة والقانون وكلية العودة وكلية الرباط.

شرح عقد العمل الفردي، يدرس لطالب السنة   الوجيز في قانون العمل الفلسطيني •

الشريعة   كلية  في  الرباط الثالثة  كلية  وطالب  اإلسالمية  بالجامعة  والقانون 

 . الجامعية، وكلية العودة

 رابعاً: التحقيقات الصحفية 

 : املشاركة في تحقيقات صحفية )موضوعات قانونية( أهمها

 م6/2/2014الذمة املالية للمرأة: منشور في جريدة فلسطين بتاريخ   •

 م 19/5/2014فلسطين بتاريخ  الوصية وحكمها في القانون: منشور في جريدة   •

 م5/6/2014اختالط األنساب: منشور في جريدة فلسطين بتاريخ   •

إعداده وسينشر    وزراعة  نقل • تم  البشرية:    األعضاء 
ً
/  26)  في جريدة فلسطينقريبا

 . (م6/2014

 الدراسات العليا 

تدريس طلبة الدراسات العليا في كلية الشريعة والقانون عدة مساقات مثل: املالية  •

 أسس البحث العلمي...العامة؛  

 تدريس طلبة الدراسات العليا في كلية التجارة مساق القانون التجاري  •

)طلبة الجامعة   في الجامعات الفلسطينية اإلشراف على العديد من طلبة املاجستير  •

  ة جامعة األزهر وجامعة القدس "أبو ديس"( اإلسالمية وطلب

املاجستير   في  املشاركة • العديد من رسائل  الجامعة اإلسالمية وجامعة     مناقشة  في 

 .األزهر بغزة

 محكم في العديد من املجالت املحلية والعربية في مجال األبحاث القانونية.  •

 المهام اإلدارية: 

 . تاريخهحتى    م2017رئيس قسم الشريعة والقانون   •

م حتى  2018نائب رئيس تحرير مجلة الجامعة االسالمية للدراسات الشرعية والقانية   •

 تاريخه. 
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 2015-  2014  نائب رئيس قسم الشريعة والقانون  •

 2017-2013  رئيس قسم القانون الخاص •

 2017-2015  رئيس لجنة الجودة بكلية الشريعة والقانون  •

 م. 2017-2015  ميةلجنة الجودة الرئيسية بالجامعة اإلسال   عضو  •

 عضو لجنة اعتماد البرامج األكاديمية بوزارة التربية والتعليم العالي. •

اللجان   • من  العديد  في  في  املشاركة  تعقد  التي  للمؤتمرات  والتحضيرية  العلمية 

 .فلسطين

 ترأس العديد من الجلسات العلمية في املؤتمرات واأليام الدراسية وورش العمل. •

التابعة لوحدة الجودة بوزارة التعليم العالي    تقييم البرامج األكاديميةعضو في لجان   •

 ـ فلسطين 

 .في كليات الشريعة والقانون والحقوق   األكاديمية  تعديل الخططعضو في لجان   •

التي عقدت  للمؤتمرات  واإلعالمية التحضيريةو عضو في العديد من اللجان العلمية  •

 في قطاع غزة.

 نقابة املحامين النظاميين الفلسطينية عضو   •

 املحامين الشرعيين  نقابةعضو   •

 عضو نقابة املحامين املصرية •

 عضو اتحاد املحامين العرب  •

 الحقوقية والعلمية والخيرية.عضو مجلس إدارة في العديد من الجمعيات   •

 محام نظامي وشرعي. •

 محكم قانوني معتمد من وزارة العدل.  •

 مجلس القضاء الشرعي محكم شرعي معتمد من   •


