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 السيرة العلمية 

 
 البيانات الشخصية 

 فخري صبري محمد راضي  االسم

 م .23/6/1972مدينة خانيونس   –قطاع غزة  -فلسطين   مكان وتاريخ الميالد

 
 الشهادات العلمية 

دكتوراه شررررروقة وقانوم قسررررا اقارن اقمرارم من  امقة  م درمام ا  رررر مية   .1
الحقوق الخاصةة ااسسةرف  ا الرشةريإل امسةالما   :"، بقنوام  2007عام  

 ."م1949واتفاقية جنيف الثالثة لعام 
ما ستير شروقة وقانوم قسا اقارن اقمرارم من  امقة  م درمام ا   مية   .2

وسةةةةةةةةةةالةد نجبةار المةء ب للق الو ةا  اةالحقوق   "م ، بقنوام:2002عررام  
 . "المء نة  ا الرشريإل امسالما وقانون اممارات

 م .1996بكاقورووس شروقة من اقجامقة ا   مية بغزة عام  .3
 

 الخبرات العلمية 
قلتقليا اقماتوح    ةفي  رررامقرررة ا مررر نرررااررري اقرايس قلألرررررررررررررر وم ا  ررراد ميرررة   1

 وحتى تاروخن .  1/9/2020من
في  امقة  واقتقليا ا  ا ي (   -عميد كلية اقتربية ) اقدرا ات ا   مية   .2

، ومحاضررر ققدة    1/9/2020وحتى   1/9/2010منقلتقليا اقماتوح   ةا م
 مواد في كلية اقألرطة واقرانوم وكلية اقتربية .

 



من  قلتقليا اقماتوح  ةكلية اققلوم اقألررررررررطية واقرانونية في  امقة ا م  عميد .3
 .  1/9/2010إقى    1/3/2009
 

   في اقمج ت اققلمية عضو في قجنة تحكيا ا بحاث .4
في مجلرة  رامقرة ا مرة قلبحر   قجنرة تحكيا ا بحراث  في   عضررررررررررررررو - 

 اققلمي .

قلدرا رررررررررررررات مجلة اال تهاد  قجنة تحكيا ا بحاث في في   عضرررررررررررررو - ب
 اقرانونية واالقتصاد ة . اقمركز اقجامقي قتامنغست. اقجزاار

. اقمركز  آفرراع علميررة  مجلة قجنررة تحكيا ا بحرراث في  في    عضررررررررررررررو - ت
 اقجامقي قتامنغست. اقجزاار

عضو في قجنة تحكيا ا بحاث في مجلة اقواحات قلبحوث و  - ث
 .  امقة غردا ة. اقجزاار اقدرا ات

ا بحاث في مجلة اقألهاب.  امقة عضو في قجنة تحكيا  -ج
 اقوادي. اقجزاار 

عضو في قجنة تحكيا ا بحاث في مجلة آفاع فكروة.  امقة   -ح
  ي قي اقيابس  يدي بلقباس. اقجزاار

  جباقبرنام مناقألررة ما سررتير في   اد مية ا دارة واقسرريا ررة قلدرا ررات اققليا  .6
 م2018تحصص اقرانوم وا دارة اقمألترك مع  امقة ا قصى  

دورة تدروبية في اقمجلس اقتألرررررروقي " دورة اقألرررررهيد  رررررقيد صررررريام قلتدروي   .6
 .  2/8/2009إقى    26/7/2009 اعة من  18اقبرقماني بواقع 

 محكا قانوني بألهادة مقتمدة من وزارة اققدل اقالسطينية  .7

 خطيي متطوع في مسا د وزارة ا وقاف في اقمحافظة اقو طى بغزة . .8

مدرس تربية إ  مية في مقهد اقتكنوقو يا اقتطبيرية في مدينة اققين حتى  .9
 م .2008نها ة اقاصل ا ول  

 راعة ( مع  امقة    12قمدة يومين ) ورشرة عمل برعا ة اقصرليي ا حمر   .10
 م .23/11/2011-22ا مة حول اقرانوم اقدوقي ا نساني 



 
 

 السنء  ا قرا ات القرآن الكريم

 ا  ازة باقسند في اقررآم اقكروا براووة شقبة عن عاصا . .1

 ا  ازة باقسند في اقررآم اقكروا براووة حاص عن عاصا . .2

 اقررآم اقكروا بروا ة ورش عن نافع .ا  ازة باقسند في  .3

 ا  ازة باقسند في اقررآم اقكروا بروا ة قاقوم عن نافع . .4

 ا  ازة باقسند في اقررآم اقكروا بروا ة اقسو ي عن  بي عمر . .5

 ا  ازة باقسند في اقررآم اقكروا بروا ة اقدوري عن  بي عمر . .6

 
 

 وأوراق العمد  البحوث والمؤتمرات

 أوال: البحوث المحكمة 

بحر  محكا في مجلرة اال تهراد قلردرا ررررررررررررررات اقررانونيرة واالقتصرررررررررررررراد رة .   .1
حماية الموارد الطبيعية   "بقنواماقمركز اقجامقي قتامنغسرررررررررررررت. اقجزاار  

"   بيب الشةريعة امسةالمية والقانون الءولا امنسةانا  ا وقل الناالات
 م2021  -29العءد  

بحر  محكا في مجلرة اال تهراد قلردرا ررررررررررررررات اقررانونيرة واالقتصرررررررررررررراد رة .   .2
" اسسير المرتاق بيب الشريعة  اقمركز اقجامقي قتامنغست. اقجزاار بقنوام  

 م .2016اققدد اققاشر امسالمية والقانون الءولا امنسانا " 

قةةانون  تررراب محكا في مجلرررة كليرررة اقزوتونرررة قلبحررر  اققلمي بقنوام "   .3
" على طرورة اقتقليا اقماتوح   -زواج وطالق –ل الشةةةةةةةةخصةةةةةةةةية  اسحوا

 م.2015قجامقة ا مة قلتقليا اقماتوح،  



بقنوام "   .4 قلبحرررر  اققلمي،  حق بحرررر  محكا في مجلررررة  ررررامقررررة ا مررررة 
"  االرتفاق االطريق  ا الشةريعة امسةالمية والقانون المءنا الفلسةطينا

 م.2014اققدد اقرابع 

حق المرور مجلة  امقة ا مة قلبح  اققلمي، بقنوام "بح  محكا في  .5
" اققدد اقثاق   ا الطريق بيب الشةةةةةةريعة والقانون المءنا الفلسةةةةةةطينا

 م.2013

بح  محكا في مجلة كلية اقألرروقة واقرانوم باقجامقة ا  ر مية بقنوام  .6
الحقوق العينيةة لسسةةةةةةةةةير  ا الفقة  امسةةةةةةةةةالما مإل معةا ةءة جنيف "  

 . 2011يونيو  –اققدد اقثاني  –مجلد اقتا ع عألر " اق  الثالثة
 المؤتمراتثانيا: 

حقوق الاوجة للق الاوج  ا الشريعة امسالمية "  بح  محكا بقنوام .1
 م. 11/3/2019 امقة ا  راء "  وقانون اسحوال الشخصية الفلسطينا

الهجمةات العشةةةةةةةةةواليةة  ا الشةةةةةةةةةريعةة بحر  محكا ) مألررررررررررررررترك ( بقنوام"  .2
بررراقجرررامقرررة ا  رررررررررررررر ميرررة    امسةةةةةةةةةالميةةة والقةةانون الةةءولا امنسةةةةةةةةةةةانا  "

   م.28/9/2015

ورقة لمد اعنوان " دور اممام الشيبانا  ا نثرا  القانون الءولا  .3
امنسانا  ا العهء العباسا "  ا مؤتمر " القانون الءولا امنسانا  ا  

 م2013امسالم " القا رة  برا ر 
" في أولوية العلوم العلمية  ا الشةةةةةةةةةريعة امسةةةةةةةةةالميةبقنوام"بح  محكا  .4

م تمر كلية اقألرروقة واقرانوم  "آفاع اققمل ا  ر مي اقمقاصرر وضروابطن"  
 .15/12/2012باقجامقة ا   مية.  

لالقة الحكام االعلما  بح  محكا في م تمر اققلماء واقع وآمال  بقنوام "  .5
ي نظمتن  مقية اقردس قلبحوث  " اقذ  ا توجي  السةةةةةةةةياسةةةةةةةةة الشةةةةةةةةرلية

 .  27/9/2011-26واقدرا ات ا   مية .



ورقة عمل في اقم تمر ا ول قلألررررررررررطة اقالسرررررررررطينية ... تحد ات وانجازات  .6
"  جامعة اسمة للرعليم المفروح ودور ا  ا دلم جهاز الشةةةرطة الفلسةةةطينية بقنوام "  
 اقم تمر .. وعضو اقلجنة اققلمية في 2010  غسطس 

 ثالثا: أوراق العمد

كلية اققلوم اقألررطية واقرانوم واقع ... وطموح   –ورقة عمل في يوم درا ري  .1
"  واقإل ومسةةةرقبد ةلية العلوم الشةةةرطية والقانون  بقنوام "  –بجامقة ا مة  

 . وعضو اقلجنة اققلمية في اقيوم اقدرا ي .  25/5/2010
ورشة عمل مع منظمات حروع ا نسام في  امقة ا مة  ورقة عمل في  .2

 .  2010. ابرول لقوبة املءام وموقف امسالم منها حول 
اسسرف الفلسطينيون بيب سنءان االحرالل ..   –ورقة عمل في يوم درا ي  .3

على  رض اقجامقة ا  رر مية فرع اقجنوب مع  مقية  -ومطرقة الرسةوية  
 .2009 برولإواقمحررون.  واعد قأل رى 
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