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Curriculum Vitae: 

Bahaaeddine Assaiqeli, LLD 
 أستاذ الحقوق )القانون العام  والقانون الدولي وعلم السياسة( في الجامعات 

 محامي مزاول أمام المحاكم النظامية والعسكرية 

 ومحكم معتمد
 

 - المعلومات الشخصية  _____________________________________ 

 
 السيقلي محمد يوسف بهاء الدين  د. االسم :

  15/8/1982 : تاريخ الميالد

 931561708 : رقم الهوية

 فلسطين    :الدولة

 برج االستاذ   , دوار انصار ,غزة : العنوان

 متزوج  جتماعية:االالحالة 

 dr.bahaa8008@gmail.com :اإليميل

 Dr-Bahaaeddine Assaiqeli : الفيس بوك

 + 970597675656: ابالواتس 

   972.597675656+:الجوالرقم 

   0567774550:وطنيةرقم ال

   _________________________________________الخلفية التعليمية  -

 عام  قانون  حقوق _  دكتوراه
,  رباطفي جامعة محمد الخامس _اكدال_كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية _ال 

   2010 ديسمبر :ءاالنتهاتاريخ المملكة المغربية  /  

  حقوق _القانون العام    ماجستير

,  الرباط–كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  –اكدال –في جامعة محمد الخامس 

  2007ءاالنتهاتاريخ /    المملكة المغربية

 حقوق _قانون عام    بكالوريوس

,  عية _فاسا محمد بن عبد هللا _كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتمفي جامعة سيدي 

 2004: يوليو  ءاالنتهاتاريخ المملكة المغربية  /   

   محام مزاول أمام المحاكم النظامية والعسكرية ()    ة محاماة_إجاز
 (    2255رقم )عضوية المحاماة النظامية   ممارسة مهنةإجازة 

 

( مقيد في قوائم  420عضوية محكم معتمد رقم ) (دى وزارة العدلل)    محكم معتمد

 المحكمين المعتمدين من وزارة العدل بالفئة الثانية في مجال المنازعات القانونية 

 
 قطاع غزة  –فلسطين   رئيس مجلس إدارة مركز حوار للدراسات

 رئيس لجنة المغرب العربي في مركز حوار للدراسات 

 ي الجامعات الفلسطينية أستاذ القانون العام ف

mailto:dr.bahaa8008@gmail.com
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 ة ممارسة المحامامحاضر ومدرب للمحامين المتدربين في 

 نقابة_المحامين_الفلسطينيين #

لمحامين المتمرنين والمحاميات المتمرنات كمتطلب  ل  ا قشمنا

 ةالحصول على اجازة ممارسة المحاما

 سطينيين نقابة_المحامين_الفل#

 

 مشرف ومناقش رسائل ماجستير القانون واإلدارة العامة في جامعة األقصى 

 

 _______________________________  شهادات ابحاث محكمة ومنشورة
 

في المجلة العربية للدراسات القانونية التي تصدر عن مركز نشر بحث محكم .  شهادة 1

 " االختصاص الدستوري للمحكمةقاهرة ( بعنوان الدراسات العربية للنشر والتوزيع, مصر )ال

  التاريخ   2017  ( لعام3النشر في العدد رقم )  الدستورية في فلسطين دراسة مقارنة "

18 /9 /2017 

 
في المجلة العربية للدراسات القانونية التي تصدر عن مركز  نشر بحث محكمشهادة   .2

النشر   " ةالدستوري  سمو القواعدبعنوان "   ة(مصر )القاهروالتوزيع, الدراسات العربية للنشر 

 2017/ 10/ 26التاريخ      2017( لعام 5رقم )  في العدد 

 

مجلة الدراسات التاريخية واالجتماعية وهي دورية أكاديمية  في  محكم بحث   نشر  شهادة  .3

كالية إش "  بعنوانموريتانيا.  -محكمة تصدر بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة نواكشوط

النشر في العدد رقم    " االنحراف التشريعي ومخالفته لموضوعات الدستور وآليات المعالجة

 9/6/2020التاريخ      (45)

 
" الجرائم الدولية في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة   المشاركة ببحث علمي محكم. 4

 ن "  الجنائية الدولية وحدود مسؤولية إسرائيل حولها بحق الفلسطينيي 

" فلسطين وعدالة المحكمة الجنائية الدولية في مقدم للمؤتمر العلمي المحكم الدولي الرابع عشر 

م . في كلية   2021يناير    18 /  19لذي تم عقد بتاريخ  ضوء قواعد المالحقة واإلنصاف " ا

الحقوق, جامعة اإلسراء بالتعاون مع جامعة قرطاج " تونس "  وجامعة جنان " لبنان " 

 المركز الدولي للدراسات والبحث العلمي المتعدد التخصصات, المملكة المغربية و

 

مقدم للمؤتمر العلمي   "اإللكترونية   يمة" الجر    المشاركة ببحث علمي محكم. 5

   فلسطين , غزة –الرباط  لكلية   المحكم الدولي

 

 ______________________________  تأليف كتاب______________

, غزة, مكتبة نيسان للطباعة والتوزيع, الطبعة  دستوري والنظم السياسيةالقانون ال

 595/2017, رقم اإليداع: 2018 -2017األولى 

 

 ______________________________________________ راتالخب

 

 محاضر ومدرب للمحامين المتدربين في نقابة المحامين النظاميين  
 بالقرب من ديوان الموظفين العام  رمال الجنوبيال .غزة قطاع غزة.  .الموقع: فلسطين

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8Cgc-SgLrhiYekisHBv47ZDymHpz-xePVZf8K4bVe9E5spBqXqLaubiuRa_oqJNlpsV6r_hNcadjhiIxEXC8raoCoB46ARL0tM9dShZg7pcRPUJXIT1Zt-y-_bNq9XUJ91JdKqtxxMkLB5WCu9fdi8wDyJBVUDHiH36xsgJ-NsA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8Cgc-SgLrhiYekisHBv47ZDymHpz-xePVZf8K4bVe9E5spBqXqLaubiuRa_oqJNlpsV6r_hNcadjhiIxEXC8raoCoB46ARL0tM9dShZg7pcRPUJXIT1Zt-y-_bNq9XUJ91JdKqtxxMkLB5WCu9fdi8wDyJBVUDHiH36xsgJ-NsA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8Cgc-SgLrhiYekisHBv47ZDymHpz-xePVZf8K4bVe9E5spBqXqLaubiuRa_oqJNlpsV6r_hNcadjhiIxEXC8raoCoB46ARL0tM9dShZg7pcRPUJXIT1Zt-y-_bNq9XUJ91JdKqtxxMkLB5WCu9fdi8wDyJBVUDHiH36xsgJ-NsA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8Cgc-SgLrhiYekisHBv47ZDymHpz-xePVZf8K4bVe9E5spBqXqLaubiuRa_oqJNlpsV6r_hNcadjhiIxEXC8raoCoB46ARL0tM9dShZg7pcRPUJXIT1Zt-y-_bNq9XUJ91JdKqtxxMkLB5WCu9fdi8wDyJBVUDHiH36xsgJ-NsA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8Cgc-SgLrhiYekisHBv47ZDymHpz-xePVZf8K4bVe9E5spBqXqLaubiuRa_oqJNlpsV6r_hNcadjhiIxEXC8raoCoB46ARL0tM9dShZg7pcRPUJXIT1Zt-y-_bNq9XUJ91JdKqtxxMkLB5WCu9fdi8wDyJBVUDHiH36xsgJ-NsA&__tn__=*NK-R
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 مساق /  المدخل العملي لإلجراءات الجزائية 
 2021أكتوبر  20األربعاء الموافق  ▪

 2021أكتوبر  27األربعاء الموافق  ▪

  2021نوفمبر   3األربعاء الموافق  ▪

 2021نوفمبر  10األربعاء الموافق  ▪

 2021نوفمبر  17األربعاء الموافق  ▪

 2021نوفمبر  24موافق األربعاء ال ▪

 2021ديسمبر   1األربعاء الموافق  ▪

 2021ديسمبر   8األربعاء الموافق  ▪

 2021ديسمبر  15األربعاء الموافق  ▪

 

 وذلك بواقع ساعتين لكل لقاء .         

 مساق / قانون اإليجار 
 2022يناير  22السبت الموافق  ▪

 2022يناير  29السبت الموافق  ▪

 2022فبراير  5السبت الموافق  ▪

 

 وذلك بواقع ساعتين لكل لقاء . 

 قانون الفصل في المنازعات اإلدارية مساق /  
 2022 فبراير  12الموافق  السبت  ▪

 2022 فبراير  19الموافق  السبت  ▪

  2022 فبراير  26الموافق  السبت  ▪

 2022مارس  5  السبت الموافق ▪

 

   كليـــة العودة الجامعيةاديمي في دكتور أك
 الرمال الجنوبي  .غزة غزة. قطاع   .فلسطينالموقع: 

 اإلنسانية حاليا رئيس قسم العلوم  -  : الدور الوظيفي

 مجلس القسم األكاديمي حاليا  رئيس -                    

   رئيس لجنة المناهج -                

 رئيس  لجنة القضايا الطالبية  -                

 رئيس لجنة مقابالت القانون   -               

   حاليامناقشات ابحاث التخرج  رئيس لجنة -                

 حاليا  رئيس لجنة مناقشات التدريب الميداني -                

 العام حاليا  القانونمساقات محاضر في  -               

 عضو مجلس البحث العلمي حاليا  -               

   البحث العلمي سابقاالعميد للشئون األكاديمية و مساعد  -               

 سابقا  مجلس الكلية عضو -                   

   

 : في المواد القانونية التالية

      القانون المدني _)مصادر وأحكام االلتزام ( .1

 القانون  دراسةمدخل في . 2
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 قانون اصول المحاكمات الجزائية . 3

 قانون التنفيذ                           . 4

 لدولي العام . القانون ا5

 . قانون العقوبات 6

 المنظمات الدولية قانون  .7

   . القانون الدولي االنساني8

 القانون الدستوري والنظم السياسية  .9

 القانون البحري والجوي  10

 . المنظمات الدولية 11

 . القضاء االداري 12

 . المالية العامة والتشريع الضريبي 13

 . التدريب الميداني 14

 داري . القانون اال15

 القضاء االداري والدستوري . 16

 اآلن وحتى 2021إلى العام الدراسي  2011من العام الدراسي 

 

   جامعة األقصىدكتور أكاديمي في 

في مناقشة   للدراسات العليا دكتورا جامعيا ) أستاذا مساعدا (   :الدور الوظيفي

      واإلدارة العامة  القانون رسائل ماجستير وإشراف

               
 حتى اآلن             2021/2019      العام الجامعي    -

 

 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليادكتور أكاديمي في 
 الموقع: فلسطين. قطاع غزة. غزة. الرمال الجنوبي 

       القانون في دكتورا جامعيا ) أستاذا مساعدا (   :الدور الوظيفي

            

 دستوري ال القانون : محاضر في مساق                    

 على رسائل ماجستير   مشرف                    

 في لجان مناقشة رسائل ماجستير  عضوا                    

 في لجان مناقشة خطط رسائل ماجستير عضوا                     

 في لجان السيمنار العتماد عناوين األبحاثعضوا                     

 لرسائل ماجستير  قارئا )مراجعا(                    

 ابحاث ورسائل ماجستير  مناقش                    

 
 2018  -2017الجامعي  للعاممساقات الفصل الدراسي األول 

 في الجامعة اإلسالمية    أكاديميدكتور 
 الرمال . قطاع غزة. فلسطين الموقع:

                                             قسم  -عدا ( بكلية الشريعة والقانون دكتورا جامعيا ) أستاذا مسا :  الدور الوظيفي

 لشريعة والقانون ا               
 : في المواد القانونية التالية

 مدخل في دراسة القانون  .1
   اإلداريالقضاء  .2
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 القانون الدولي العام  3.
 قانون المنظمات الدولية  .4
 2012/2011     العام الجامعي    -
 2013/2012         الفصل األول  -
 

 دكتور أكاديمي في جامعة األمة للتعليم المفتوح 
 .  فلسطين. قطاع غزة الموقع:

 فرع غزة  

 فرع الشمال 

 فرع الزهراء 

 فرع الجنوب 

 دكتورا جامعيا ) أستاذا مساعدا ( بكلية القانون : الدور الوظيفي
 في المواد القانونية التالية: 

 اون األمني الدولي التع .1

 القانون المالي والتشريع الضريبي.  .2

 . قانون اإلجراءات الجزائية .3

                                                                                                                          

 الفصل الدراسي: الثاني                 2013/2014العام الدراسي 

 الفصل الدراسي: الثاني                 2014/2015العام الدراسي 

 الفصل الدراسي: الثاني                 2014/2015العام الدراسي 

 الفصل الدراسي: الثاني              2015/2016   العام الدراسي 

 

 امعة الرباط حاليا ( سابقا ) ج  دكتور أكاديمي في كلية الشرطة الفلسطينية

 الرمال الجنوبي   الموقع : قطاع غزة .فلسطين .غزة.

   القطاع الحكومي 

 القانون  في دكتورا جامعيا ) أستاذا مساعدا (الدور الوظيفي : 

 

 في المواد القانونية التالية: 

                          . القانون المدني _)مصادر وأحكام االلتزام (     1

 الجنائية األدلة  .2

 القانون الدولي العام .3

 . القانون الدستوري 4

 القانون االداري  .5
 قانون االجراءات الجزائية .6

 

 2013وحتى الفصل الثاني عام  2010من الفصل الثاني للعام الدراسي 

 

 محاضر أكاديمي في جامعة القدس المفتوحة 
 . رفحقطاع غزة فلسطين. الموقع : 

 القطاع العام 

 دكتورا جامعيا ) أستاذا مساعدا ( في القانون  يفي :الدور الوظ
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 في المواد القانونية التالية: 
 القانون التجاري  1.
 اإلنسان وحقوق  مبادئ في القانون .2

  الشخصية  األحوالقانون 3. 

 2014-2013من العام الجامعي 
 

 رئيس مجلس إدارة مركز حوار للدراسات 

 قطاع غزة –فلسطين 
 العربي في مركز حوار للدراسات رئيس لجنة المغرب 

 
 مستشار إعالمي في الملكية للمنتجعات الدولية 

 الموقع : صاللة .عمان .سلطنة عمان 
 الدور الوظيفي : مستشار إعالمي 

 2009ابريل -2008ابريل 
 

 -خبرات ومهارات أخري :

 على العديد من األبحاث القانونية.  اإلشراف.1
وخصوصا في المجال الجزائي ضمن فعاليات معرض   تنوعةقانونية م أبحاث على  اإلشراف2. 

 غزة.  .كلية العودة الجامعيةالقانون الذي نظمته 
 
 .لعلمي وإعداد الدراسات القانونيةالقدرة على البحث ا .3
  اإلسالميةمشرف برنامج التدريب العملي لطالب القانون في كلية الشريعة والقانون بالجامعة  .4

 .   2010لسنة  المحاكمات المدنية أصولكمات الجزائية وقانون المحا أصولفي مواد 
 
واإلعالمياة والقانونياة لزياارة      والسياساية    . المشاركة في ندوة علمية بعنوان األبعااد الشارعية  5

فاي كلياة أصاول  وذلك في البعاد القاانوني. د. علي جمعة والحبيب الجفري إلى المسجد األقصى،
 مية غزة. مقر الجنوب.الدين بالجامعة اإلسال

 
 . . مشرف في مساق التدريب الميداني في كلية العودة الجامعية6

 . . مشرف المسابقة القانونية في كلية العودة الجامعية7

المشاركة في العديد من الندوات والدورات وورشات العمل في مجال المحاماة والقانون  .8
 مجاالت أخري .الجزائية و  واإلجراءات 

 اف على أبحاث تخرج في جامعة األمة للتعليم المفتوح. غزة. . اإلشر9

 . مناقش أبحاث تخرج في جامعة األمة للتعليم المفتوح. غزة.10

 ماجستير في أكاديمية اإلدارة والسياسة. غزة. لرسائل مناقش خارجي . 11

 اإلشراف على أبحاث تخرج في كلية العودة الجامعية. غزة..12
 ماجستير في جامعة األقصى. غزة.  .مناقش خارجي لرسائل13

 

 

 ____________________________________________ _ العضويات
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 عضو مجلس كلية في كلية العودة الجامعية  

(1 /5/2016-31/08/2016 ) 
 قطاع غزة .فلسطين .غزة .الرمال الجنوبي  

 

 رئيس اللجنة العلمية لليوم الدراسي  
 رة االنقسام في ظل المصالحة الفلسطينية" " مستقبل التشريعات الصادرة فت

والذي نظمته كلية العودة الجامعية ورعاية معهد بيت  2018/ 4/1المنعقد بغزة بتاريخ  

 الحكمة لالستشارات وحل النزاعات 

 

 اللجنة العلمية لليوم الدراسي  عضو
 " الجريمة اإللكترونية" 

 , غزة   كلية الرباط تنظمه والذي المنعقد بغزة 

 

 كلية العودة الجامعية  س مجلس القسم األكاديميرئي
 قطاع غزة .فلسطين .غزة .الرمال الجنوبي 

 

 رئيس لجنة القياس والتقويم في كلية العودة الجامعية 
 قطاع غزة .فلسطين .غزة .الرمال الجنوبي 

 

 رئيس لجنة المناهج في كلية العودة الجامعية 
 قطاع غزة .فلسطين .غزة .الرمال الجنوبي 

 

 س لجنة مناقشات ابحاث التخرج في كلية العودة الجامعية رئي
 قطاع غزة .فلسطين .غزة .الرمال الجنوبي 

 

 

 رئيس لجنة مناقشات التدريب الميداني في كلية العودة الجامعية 
 قطاع غزة .فلسطين .غزة .الرمال الجنوبي 

 

 

 رئيس  لجنة القضايا الطالبية في كلية العودة الجامعية 
 طين .غزة .الرمال الجنوبي قطاع غزة .فلس

 

 

 كلية العودة الجامعية في  البحث العلمي مجلسعضو 
 كلية العودة الجامعية 

 قطاع غزة .فلسطين .غزة .الرمال الجنوبي 

 

 في كلية العودة الجامعية  الشئون األكاديميةعضو مجلس 
 قطاع غزة .فلسطين .غزة .الرمال الجنوبي 

 

     وس العلوم  القانونية واألمنيةبكالوريخطة  تطوير برنامجعضو لجنة  
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 كلية العودة الجامعية 

 قطاع غزة .فلسطين .غزة .الرمال الجنوبي 

 

 في كلية العودة الجامعية  إعادة صياغة البرامج التعليمية عضو لجنة 
 قطاع غزة .فلسطين .غزة .الرمال الجنوبي 

 

 في كلية الشرطة الفلسطينية  مناهج مساقات القانونعضو لجنة تقييم 
 الرمال الجنوبي  قطاع غزة .فلسطين .غزة.

 
 عضو لجنة تعديل خطة برنامج القانون في جامعة االمة 

 قطاع غزة فرع الزهراء 

 

 األقصى جامعة  السيمنار لرسائل الماجستير  عضو لجنة 
 الرمال قطاع غزة 

 

 

 _______________________________________  التدريب والشهادات

 

 

 .القضاء _مساواة _ستقالل المحاماة والمركز الفلسطيني ال

 

   2011يوليو   21الى  2011يوليو   19من  :  تاريخ الدورة

   أفضل الممارسات الدولية في الرقابة على أداء أركان العدالة:  اسم التدريب 

 ساعة  24عدد الساعات: 

  يني الستقالل المحاماة و القضاءالمركز الفلسط:  اسم المؤسسة

 

 . مع نقابة المحاميين الفلسطينيين جامعة بيرزيت وبالتعاونمعهد الحقوق في 

 

  2011يوليو   13إلى  2011يوليو   9من  :  تاريخ الدورة

  تعامل مع قضايا النوع االجتماعي تعزيز قدرات المحاميين في ال:  اسم الدورة

 ساعة نظرية وتطبيقية    30: عدد الساعات 

  تمعهد الحقوق _ جامعة بيرزي :   سم المؤسسةا

 

 

 كلية العودة الجامعية 

 

 2017/ 2/3:  تاريخ الدورة

 القياس والتقويم:  الدورةاسم 

 ساعات 4 : عدد الساعات 

 كلية العودة الجامعية اسم المؤسسة:  

 

 

 كلية العودة الجامعية 

 



9 

 

 2017  / 5  /17إلى  2017/  5/  6من  :  تاريخ الدورة

 المهارات الذكية في األبحاث العلمية :  اسم الدورة

   ساعة  12 : عدد الساعات 

 كلية العودة الجامعية اسم المؤسسة:  

 

 كلية العودة الجامعية 

 

 2017/   9/  27إلى  2017/  9/  13من   :تاريخ الدورة

 االتصال الداخلي والخارجي وخدمة الجمهور :  اسم الدورة

 ساعة   18 : عدد الساعات 

 كلية العودة الجامعية اسم المؤسسة:  

 

 

 جامعية كلية العودة ال

 

 2017/   10  /11إلى  10/2017/  4: من تاريخ الدورة

 اليات التشبيك وبناء العالقات:  اسم الدورة

   ساعات   9 : عدد الساعات 

 كلية العودة الجامعية اسم المؤسسة:  

 

 

 كلية العودة الجامعية 

 

 2018/  8  /19إلى   2018/ 8/  12: من  تاريخ الدورة

 بحث العلميتعزيز مهارات ال:  اسم الدورة

   ساعات   10: عدد الساعات 

 كلية العودة الجامعية اسم المؤسسة:  

 

 المعهد العالي للقضاء

 

 2018/   7 /11إلى   2018  /6/  30: من  تاريخ الدورة

 تحكيم متقدمة :  اسم الدورة

 ساعة  30عدد الساعات: 

 المعهد العالي للقضاء اسم المؤسسة: 

 

 

 ء الفلسطيني وكلية العودة الجامعية وزارة العدل والمعهد العالي للقضا

 

 2018/   7 /11إلى   2018  /6/  30من    : تاريخ الدورة

 تحكيم متقدمة     : اسم الدورة

 ساعة   30عدد الساعات: 

 وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء الفلسطيني وكلية العودة الجامعية اسم المؤسسة:  

 

 مفوضية التوجيه الوطني  

 

 .  1998سبتمبر   23إلى  1998مايو   23 من:  تاريخ الدورة
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  في السكرتارية وإدارة األعمال:  اسم الدورة

     السلطة الوطنية الفلسطينية _ التوجيه السياسي والوطني _ مفوضية التوجيه :  اسم المؤسسة

 .  الوطني

 

 ______________________________________ شهادات شكر وتقدير

 
دارة كلية العودة الجامعية لمشاركتي الفاعلة والتميز أثناء تولي  .شكر وتقدير من مجلس إ1

 ( 2016/ 08/ 31-2016/ 1/5)منصب عضو مجلس الكلية في الفترة 

 

ومعهد بيت الحكمة لالستشارات وحل النزاعات .شكر وتقدير من كلية العودة الجامعية 2

" مستقبل التشريعات  الدراسي )كرئيس للجنة العلمية( في إنجاح اليوم لمشاركتي الفاعلة 

 الصادرة فترة االنقسام في ظل المصالحة الفلسطينية" 

 

فاعلة في مشروع تطوير برنامج لمشاركتي الشكر وتقدير من كلية العودة الجامعية .3

  البكالوريوس العلوم القانونية واألمنية ) تقييم الخطة الدراسية ومراجعة توصيف المساقات (

 

على جهدي في إنجاح المسابقة القانونية والتي عقدت في لعودة الجامعية .شكر وتقدير من كلية ا4

 2015/ 2014الكلية في الفصل الدراسي الثاني  

 لجهودي في تنظيم جائزة المحاضر المتميز شكر وتقدير من كلية العودة الجامعية .5

 2017للعام 

 

 شكر وتقدير من أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا .6

مساقات الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  جهودي المبذولة كعضو هيئة تدريس ل على

2017 - 2018 
 ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ي
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 
 

 الدكتور/ بهاء الدين يوسف محمد السيقلي                                                                 
 
 

والقانون الدولي وعلم  ستاذ الحقوق )القانون العام أ                                              
 ( في الجامعات السياسة

محامي مزاول أمام المحاكم النظامية                                                                
 والعسكرية

 ومحكم معتمد                                                                                 
 


