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نشر ات   2020  -12  -23-22ددى علمية فاحي و  و قعيةا  فمنعقي باوديخ    –بلعينو من أجل طلبانو  
عير خوة بلقوئع    –مجلة  ففاح  فات تصيدهو  لية  فاربية  أل و ية / جومعة ر وفت / مجلة علمية مح مة  

 بحث مح م   فمؤتمر  فيوفت  الاار ضت  ألول 

اشريعية فمعويير  فعي فة ات السطين ات  فمؤتمر  فسنل   فر بع  فمح م و فذ  نظماه  لية  فحقلق   فمعوفجة  ف .6
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 بحث مح م   قاصور ة" تفعيل رود  ألطر  فاشريعية ات مل جتة  فاحي و   فسيو ية و الجاموعية و ال 
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  بحث مح م  
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لل  فمالمح  فيوفية فلنيوبة  فعومة ات السطين " عالقة  فنيوبة  فعومة   فمشود ة ات  فمؤتمر  فيوفت ح .10
 . 2017-مر ز مسوو ا -مؤتمر -بوفسلطة  فاشريعية و فانفيذ ة و فقفوئية ودقة بحثية



 فمشود ة بلدقة بحثية ات  فمؤتمر  فعليمت  فذ  نظماه  فملية  فجومعية فلعللم  فاطبيقية بعنل ن "  .11
 فجومعو   ففلسطينية "بعنل ن تقييم  فليمو   فعيور ة  فات تقيمتو شب ة علن فللصلل   أاوق تعليم  فقونلن ات

 2013 فى  فعي فة ورودهو ات تعزيز  فمسوءفة  الجاموعية و القاصور ة ودقة بحثية  بامبر 
ملحيا   .12 تشريعية  نحل  يو ة  بعنل ن  عمل  ودشة  ات  فلعللم  - فمشود ة   فجمعية  ففلسطينية 

 . م2000 فقونلنية

 ودقة بحثية   فقونلنيةا اوق  فلجريمة. ممجلة  فمبيأ  فقونلنت  .13
 ودقة بحثية مسوو ااو فقونلن م بمجلة  فعي فةبحث حلل  فوفة  فياوع منشلد  "  .14
 ودقة بحثية بمجلة بوفملية  فجومعية فلعللم  فاطبيقية  فقوضت منشلدبحث حلل ملوصمة  .15
  مجلهةم فجنهوئيهة  حق  فماتم ات مرحلهة  فاحقيق  الباهي ئت واقهًو فلمعهويير  فهيوفيهة وقهونلن  إلجر ء    .16

 ودقة بحثية . اوق  فقونلنيةا
 ودقة بحثية  فقونلنيةامجلة آاوق م فجنوئت.  إلثبو  ات  فقونلن  .17
  ممجلة آاوق  فقونلنيةا.مبيأ  فعالنية  فهههههمونة من ضهههههمونو   فماتم ات قونلن  إلجر ء    فجنوئية   .18

 ودقة بحثية
آاوق  فقونلنية + نشههر   وحيا  فمرأا ات  فمجلس    ممجلةقر ءا ات مشههروع قونلن  فطفل  ففلسههطينت   .19

 .ودقة بحثية فاشريعت 
 ودقة بحثية نظرية  فبطالن ات  فقونلن  فجنوئت  ففلسطينت ممجلة آاوق  فقونلنيةا. .20
 ودقة بحثية ممجلة آاوق  فقونلنيةا. - ضمونو   فماتم ات  ال اجل ب و فمل جتة .21
 ودقة بحثية  فميز ناحقلق  فماتم واقًو فلمعويير  فيوفية و التفوقيو   فيوفية مبوفاعوون مع مر ز  .22
 ودقة بحثية  فمل طناات  فتيئة  فمساقلة فحقلق  ممحوضرارد  ة حلل  فنظم  النالوبية  فعوفمية  .23

ى ثالث تعليقو  على  ح وم قفوئية صوردا عن  عي ر مر جعة قونلنية تافمن  فاعليق عل .24
 رد  ة قونلنية  2017/  10/ 9 فمح مة  فعليو بغزا " حلل  فحق ات تش يل  فجمعيو  " باوديخ 
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 2020 عبي  فقورد جر را  دمع  في ال  –جومعة  ال ر ء  –ااوب مشارك   فقونلن  فيوفت  إلنسونت  .10

 عبي  فقورد جر را دل مع  في ا –جومعة  ال ر ء  – مقيمو  ات  فقونلن  فيوفت  إلنسونت رد  ة مشار ة .11

  بوحث مشودك-مالحظو  على قونلن  إلجر ء    فجز ئية  .12

 فعي فة  الناقوفية    تقرير  فعي فة  الناقوفية ات السهههطين، ددية مؤ هههسهههو   فمجامع  فمينت بشهههأن إرموج  فيو  .13
 2021 مسوو اامشودك ممر ز  بوحث- فمصوفحةات 

 2013  غزا- دئيست ثالسطين بوحرد  ة حلل و قع  فنظوم  فقونلنت ات  .14

بههههههههههههههههوحههههههههههههههههث  37 -36 "  فعير فاعليق على  الح وم و فاشريعو   فل درا ات مجلة  فعي فة و فقونلن " مسوو ا  .15
 2020دئيست

 عي ر مر جعة قونلنية تافهههههمن  فاعليق على ثالثة  ح وم قفهههههوئية صهههههوردا عن  فمح مة  فعليو بغزا " حلل  .16
 2017/  10/ 9 ل ضميرمؤ سة  – فحق ات تش يل  فجمعيو  " مر جعة قونلنية 

-قهههونلنيهههة  رد  هههههههههههههههههة   2011مر جعة  فقل نين بشأن  فمعوملة  فعقوبية فإلحي ث ات  فاشريع  ففلسطينت عوم  .17
 2011 ففمير  ؤ سةم
 

   :االشراف ومناقشة رسائل الماجستير
-مشرف -جر ئم إ ر ئيل ات السطين نملذجو د وفة موجساير   – فجريمة  فيوفية من منظلد  فقونلن  فيوفت  .1

 2016-6-1 فعليو اور مية  إلر دا و فسيو ة فليد  و  أ

أاور مية  إلر دا  -مشرف -د وفة موجساير -رد  ة مقودنة  – مشروعية  فصل  و فصلدا ات  الثبو   فجنوئت  .2
 2018  فعليو  و فسيو ة فليد  و   

-منوقش -د وفة موجساير   خاصوصو  جتو   فشرطة  ففلسطينية ات مجوفت  ففبط  إلر د  و فقفوئت   .3
 2017اور مية  إلر دا و فسيو ة فليد  و   فعليو أ

أاور مية  إلر دا  -منوقش -د وفة موجساير  تفليض مأملد  ففبط  فقفوئت ات مرحلة  فاحقيق  الباي ئت  .4
 2018  فعليو  و فسيو ة فليد  و   

- منوقش -د وفة موجساير  رد  ة تحليلية مقودنة  –ففلسطينت  فقصي  فجنوئت فجريمة  فقال ات  فاشريع    .5
 2018 فعليو اور مية  إلر دا و فسيو ة فليد  و  أ

 ال ايالل و فاحقيق  الباي ئت ات جريمة  فنيل من هيبة  فثلدا و فشعلد  فقلمت ات  فاشريع  ففلسطينت   .6
 2019 فعليوأاور مية  إلر دا و فسيو ة فليد  و  -منوقش -د وفة موجساير  



السطين   فى فالجئين    فمارتبة على داض  الحاالل  إل ر ئيلت فعلرا    فجنوئية  فيوفية فمسئلفية  .7
   2019 فعليوأاور مية  إلر دا و فسيو ة فليد  و  -منوقش -د وفة موجساير  

أاور مية  إلر دا  -منوقش -د وفة موجساير  ات حق تقرير  فمصير فلشعب  ففلسطينت  إلدهوب وأثرهو جريمة  .8
 2018  فعليو  و فسيو ة فليد  و   

أاور مية  -منوقش -د وفة موجساير  - يلية مقودنة رد  ة تحل – جريمة  فقال  فلطأ ات  فاشريع  ففلسطينت  .9
 2018-4-1  فعليو   إلر دا و فسيو ة فليد  و  

أاور مية  إلر دا و فسيو ة  -منوقش -تقورم  فيعلى  فجز ئية ات  فاشريع  ففلسطينت د وفة موجساير  .10
 2017 فعليو فليد  و   

-منوقش - ففلسطينت د وفة موجساير جريمة  فنيل من هيبة  فثلدا ومن  فشعلد  فقلمت ات  فاشريع  .11
 2018 اور مية  إلر دا و فسيو ة فليد  و   فعليو أ
- رد  ة تحليلية مقودنة  – إلعي م ات  فاشريع  ففلسطينت  تنفيذ عقلبة ح وم مصورقة  فرئيس على  .12

 2017 فعليو أاور مية  إلر دا و فسيو ة فليد  و  -منوقش -د وفة موجساير  
- د وفة موجساير   فرقوبة  فمابورفة بين  فسلطاين  فاشريعية و فانفيذ ة واقو فلقونلن  أل و ت  ففلسطينت   .13

 2016أاور مية  إلر دا و فسيو ة فليد  و   فعليو-نوقش م
-غزا"  فعيو ن  إل ر ئيلت على   فجنوئية  فيوفيةأل و ت فلمح مة  جريمة  فعيو ن ات ضلء  ح وم  فنظوم   .14

 2017  فعليو أاور مية  إلر دا و فسيو ة فليد  و  -منوقش -" د وفة موجساير  ملذجون
-منوقش -د وفة موجساير  جريمة  العاي ء على  فحق ات  فلصلصية ات ضلء  فاطلد  فامنللجت   .15

 2017 فعليو اور مية  إلر دا و فسيو ة فليد  و أ
أاور مية  إلر دا و فسيو ة  -منوقش -د وفة موجساير  رد  ة تحليلية "   فحو ب  الفت " تفايش  فنظم   .16

 2017 فعليو فليد  و   
أاور مية  -منوقش -د وفة موجساير  "  تحليله مقودنةجريمة  فقال  فلطأ ات  فقونلن  ففلسطينت " رد  ة  .17

 2017 فعليو  إلر دا و فسيو ة فليد  و  
أاور مية  -منوقش - ثبو   فقصي  فجنوئت ات جريمة  فقال  فعمي د وفة موجساير   فجريمة اترود مسرل  .18

 2018 إلر دا و فسيو ة فليد  و   فعليو 
أاور مية  إلر دا و فسيو ة  -منوقش -ات  فاشريع  ففلسطينت د وفة موجساير  DNAرفيل  فبصمة  فلد ثية  .19

   2017 فعليوفليد  و   
أاور مية  -منوقش -د وفة موجساير  فمقودن أصلل محوامو   الحي ث ات ضلء  فاشريع  ففلسطينت   .20

 2018 إلر دا و فسيو ة فليد  و   فعليو 
  – د وفة موجساير -جريمة غسيل  ألمل ل ات  فقونلن  ففلسطينت مقودنو بوفقونلن  فمصر  و فمليات  .21

 2013 -12-31غزا  – ال هر  جومعة-منوقش



-جومعة  ال هر  –ية  فجز ئية فلطبيب ات  فاشريع  ففلسطينت رد  ة تحليلية د وفة موجساير  فمسئلف .22
 2015-4-14 شرفم

 ال هر   جومعة-منوقش – فمسؤوفية  فجز ئية عن  فجر ئم  فصحفية مرد  ة تحليلية مقودنةا د وفة موجساير  .23
 30-4-2013غزا  –

  – د وفة موجساير  مقودنةا  ء  فح م مرد  ة تحليلية إحوفة  فيعلى  فجز ئية من  لطة  فاحقيق  فى قفو .24
 27-9-2012غزا  – ال هر  جومعة-منوقش

  جومعة-منوقش –د وفة موجساير   فمل عيي و فمير ات قونلن  إلجر ء    فجز ئية  ففلسطينت مرد  ة مقودنةا .25
  12-1-2010غزا  – ال هر 

د وفة    إل الميةادنة بوفقل نين  فلضعية و فشريعة جريمة  التجود بوفبشر ات  فقونلن  ففلسطينت مرد  ة مقو .26
 2019-10-16غزا – ال هر  جومعة-منوقش –موجساير 

 ال هر   جومعة-منوقش –د وفة موجساير  جر ئم  فمليد   ات  فاشريع  ففلسطينت مرد  ة تحليلية مقودنةا .27
 2013-7-21غزا  –

د وفة   تحليليةا   فحق ات حرمة  فس ن ات  فقونلن  أل و ت و فاشريعو   فجز ئية  ففلسطينية رد  ة   .28
 22-7-2013 غزا   – ال هر  جومعة-منوقش –موجساير 

-نظوم  فمجلس  فل حي فلسلطة  فاشريعية وميى اوعلياه ات  فنظوم  في الد   ففلسطينت د وفة موجساير  .29
 2014-11-12غزا –  فجومعة  إل المية  –نوقش م

د وفة موجساير   جريمة  فالوبر وإجر ء   محوامة مرتمبيتو ات  فاشريع  ففلسطينت رد  ة تحليلية مقودنة .30
 2014-3-4غزا – فجومعة  إل المية  –منوقش -

عليه ات  فجر ئم  الفمارونية ات  فاشريع  ففلسطينت رد  ة مقودنة بين  فقونلن   فلمجنت فحقلق  إلجر ئية  .31
 2020-7-19 غزا   – فجومعة  إل المية   –منوقش -عة  إل المية د وفة موجساير و فشري

منوقش  -على معيل  فجريمة ات قطوع غزا د وفة موجساير  2014عيو ن  الحاالل  إل ر ئيلت  نة  إثر .32
 2018-10-22 غزا  – فجومعة  إل المية  –

 إلصالل و فاأهيل مرد  ة مقودنة بوفشريعة   فنظوم  فقونلنت ال الي م  فقلا و أل لحة  فنودية ر خل مر از  .33
 2020-4-29 غزا –  فجومعة  إل المية  –منوقش - ال المية د وفة موجساير 

منوقش  -د وفة موجساير  مقودنةارد  ة تحليلية  –  فعلر فلجريمة بين  فاشريع  ففلسطينت و ففقه  إل المت  .34
 2016-10-26 غزا  – فجومعة  إل المية  –

 مقودنةا ية ففحو و  فجر ئم  الفمارونية ات  فاشريع  ففلسطينت مرد  ة تحليلية  فحمو ة  فقونلن  .35
 2020-11-8غزا – فجومعة  إل المية  –منوقش -د وفة موجساير  .36
- د وفة موجساير  مقودنة ...ا  رد  ة تحليليةجريمة  فاحريض على  الناحود ات  فاشريع  ففلسطينت م .37

 22021-8 غزا  –  فجومعة  إل المية  –نوقش م



مشروعية   الي م  فاقنيو   فحييثة ات  فاحقيق وحجية  العار ف  فنوتج عنه ات ضلء  فشريعة  إل المية   .38
 2020-2- 15غزا – فجومعة  إل المية  –منوقش -د وفة موجساير  

 ال المية   جومعة-منوقش –بي ئل  فيعلى  فجز ئية ورودهو ات تحقيق  فعي فة ات السطين د وفة موجساير  .39
 29-9-2013غزا  –

د وفة   مقودنةا   فجر ئم  فعس رية وإجر ء   محوامة مرتمبيتو ات  فاشريع  ففلسطينت مرد  ة تحليلية  .40
 31-5-2015غزا  – ال المية  جومعة-منوقش –موجساير 

نظوم  فمجلس  فل حي فلسلطة  فاشريعية وميى اعوفياه ات  فنظوم  في الد   ففلسطينت مرد  ة تحليليةا   .41
 2014غزا  – ال المية  جومعة-منوقش – وجساير د وفة م

د وفة   جريمة  فالوبر وإجر ء   محوامة مرتمبيتو ات  فاشريع  ففلسطينت رد  ة تحليلية مقودنة   .42
 2014-3-4غزا – فجومعة  إل المية  – منوقش -موجساير 

ة مقودنة بين  فقونلن   فحقلق  إلجر ئية فلمجنت عليه ات  فجر ئم  الفمارونية ات  فاشريع  ففلسطينت رد   .43
 2020-7-19 غزا   – فجومعة  إل المية   –منوقش -و فشريعة  إل المية د وفة موجساير 

- د وفة موجساير  على معيل  فجريمة ات قطوع غزا   2014إثر عيو ن  الحاالل  إل ر ئيلت  نة  .44
 2018-10-22 غزا  –  فجومعة  إل المية  –نوقش م

ال الي م  فقلا و أل لحة  فنودية ر خل مر از  إلصالل و فاأهيل مرد  ة مقودنة بوفشريعة   فنظوم  فقونلنت  .45
 2020-4-29 غزا –  فجومعة  إل المية  –منوقش - ال المية د وفة موجساير 

منوقش  -د وفة موجساير  مقودنةارد  ة تحليلية  –  فعلر فلجريمة بين  فاشريع  ففلسطينت و ففقه  إل المت  .46
 2016-10-26غزا – فجومعة  إل المية  –

د وفة   مقودنةا   فحمو ة  فقونلنية ففحو و  فجر ئم  الفمارونية ات  فاشريع  ففلسطينت مرد  ة تحليلية  .47
 2020-11-8غزا – فجومعة  إل المية  – منوقش -موجساير 

-  وفة موجساير د  مقودنة ...ا  رد  ة تحليليةجريمة  فاحريض على  الناحود ات  فاشريع  ففلسطينت م .48
 22021-8 غزا  –  فجومعة  إل المية  –نوقش م

مشروعية   الي م  فاقنيو   فحييثة ات  فاحقيق وحجية  العار ف  فنوتج عنه ات ضلء  فشريعة  إل المية   .49
 2020-2-15 غزا  – فجومعة  إل المية  –منوقش -د وفة موجساير 

  –ات ضلء  فاشريع  ففلسطينت د وفة موجساير  فح م  فجز ئت وأثرا على  فاعيين ات  فلظيفة  فعومة  .50
 2021 جومعة  القصى –مشرف أول 

جومعة   –منوقش خودجت  –  فاي خل بين  فسلطو  ات ظل  فقونلن  أل و ت  ففلسطينت د وفة موجساير  .51
 2020 القصى

  –ة موجساير تطبيقية د وف  إل ر ئيلية رد  ة تحليلية ففلسطينية ات  فمعاقال   فلمرأا  فحمو ة  فقونلنية  .52
 2020جومعة  القصى –مشرف ثون 
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UNDP 
فسجلن بوفاعوون مع إعطوء رود   تيديبية إلار ر قل    ألمن و فشرطة حلل  فقل نين  فشرطية وإصالل    .6

   وحل  فنز عو  فمر ز  ففلسطينت فلي مقر طية 



إعطوء رود   تيديبية حلل تيديب  فقفوا و فنيوبة  فعومة و فمحومين وملظفت  فح م  فمحلى مقفو و  فنلع   .7
 مع معتي  فحقلق بجومعة بير يت تنفيذ مر ز تومت فلايديب بغزا   الجاموعتا بوفاعوون 

 فمحوضر   حلل  فقال على خلقية  فشرف وقفو و  أل را بوفاعوون مع مر ز  إلعالم إعطوء  فعييي من   .8
  فمجامعت بغزا 

 فمشود ة ات تيديب عشر محومين ات برنومج  فمح مة  فصلدية و فذ  نظمه  فمر ز  ففلسطينت فحقلق   .9
 2015/ 22/5 النسون بغزا باوديخ 

و فات نظماتو  تيديب عير من  فطلبة  فمشود ين ات  فميد ة  فصيفي .10 فلقونلن  فيوفت  إلنسونت  ة 
   2019حزير ن / يلنيل   27و24جومعة غزا بوفاعوون مع  فلجنة  فيوفية فلصليب  ألحمر بغزا باوديخ 

و فات نظماتو   .11 فلقونلن  فيوفت  إلنسونت  تيديب عير من  فطلبة  فمشود ين ات  فميد ة  فصيفية 
 صليب  ألحمر بغزا باوديخمع  فلجنة  فيوفية فل  المة بوفاعوون جومعة 

 فيودا  فايديبية  فات نظماتو  فجمعية  ففلسطينية     فشبوب ات فمشود ة ات تيديب عير من  فمحومين   .12
و فماعلقة ب " تنمية قيد      2004أغسطس    19 فى    2004يلفيل    24فلعللم  فقونلنية خالل  ففارا من  

  فمحومين  فشبوب " 
تيديب عير من  فملظفي .13 " بوفاعوون مع  فمشود ة ات  إعي ر  فاشريعو   فقونلنية  "  فيو   ن حلل 

 2006/ 20/3وفغو ة  18/3/2006خالل  ففارا  –غزا  –ريل ن  فملظفين  فعوم 
  1999  -3-25-7-27 فمشود ة ات  فبرنومج  فايديبت حلل " صيوغة  فاشريعو  " خالل  ففارا   .14

 فقوهرا و فذ  نظماه  لية  القاصور و فعللم  فسيو ية بجومعة  
 1994من  فميدبين فالنالوبو  ات تشرين  ألول عوم  يرتيديب ع .15
 فمشود ة ات  فيودا  فايديبية ضمن مشروع تعزيز  فحمو ة  فقونلنية فإلحي ث على خالف مع   .16

 مع  فتيئة  ففلسطينية فالجئين بوفاعوون مع  ل  ية    فقونلن بوفاعوون 
 فمسوهمة ات إنجول أنشطة مشروع " منوصرا  إلعالم فحقلق  إلنسون و فعي فة منوصرا و فذ    .17

 على تنفيذهو مر ز  العالم  فمجامعت   أشرف
  فمسوهمة ات  فياوع عن  ال رى  ففلسطينيين ات  فسجلن  الحاالل  ثنوء  النافوضة  ألوفى   .18

 
 
 
 
 
 



   :تحكيم الكتب واألبحاث ورسائل الماجستير
 

تح يم  فماوب  فمل لم بعنل ن " جر ئم  العاي ء على  ألمل ل ات  فاشريع  ففلسطينت "  فسرقة و فسطل   .1
 2018و فسلب " ا و فمقيم فيى ر ئرا  فبحث  فعلمت بجومعة  ال ر ء 

  فمسوهمة ات تح يم عير من  ألبحوث  فمنشلدا ات  فعير  ألول فمجلة جومعة  ال ر ء فلعللم  إلنسونية   .2

 فل قع    ال ر ء بعنل ن فمسوهمة ات تح يم  ألبحوث  فمشود ة ات  فمؤتمر  ألول فملية  فحقلق بجومعة  .3
 2016 حقلقت باوديخ فصحت ات السطين من منظلد 

 فبحلث  فصوردا ات  فعير  فلومس فمجلة جومعة  ال ر ء فلمؤتمر      فمسوهمة ات تح يم عير من .4
 2020ر سمبر فعوم   فعلمية شتر

  -مقودنة تح يم بحث بعنل ن  دتبوط  فجر ئم ات  فشريعة  إل المية و فاشريع  فجنوئت  فلضعت رد  ة  .5
 2006 -6 -22باوديخ  –بغزا  –مجلة جومعة  أل هر 

عمورا  –جومعة  ال هر  –  فعومة ات قونلن  فعقلبو   ففلسطينت   ألح وم  –تح يم  اوب بعنل ن  .6
 2010 – فيد  و   فعليو و فبحث  فعلمت 

تح يم  فماوب  فمل لم بعنل ن "  فقفوء  إلر د  ات السطين " و فمقيم فيى ر ئرا  فبحث  فعلمت   .7
 2018بجومعة  ال ر ء 

 ففسور ات  فاشريع  ففلسطينت و فمقودن "    تح يم  فماوب  فمل لم بعنل ن "  فاعوون  فيوفت فم واحة .8
 2020 فاسليم  فمر قب و  ارر ر  فملجلر   نملذجو " باوديخ 

تح يم  اوب  فمل لم بعنل ن "تفودب  فمصوفح ات  فاشريع  ففلسطينت و فمقودن رد  ة تحليلية   .9
 . 17/9/2020تأصيلية مقودنة" جومعة  ال ر ء 

   2020تح يم  فعييي من  ألبحوث ات  فعير  فاو ع فمجلة جومعة  ال ر ء فلعللم  إلنسونية باوديخ  .10

تح يم عير من  ألبحوث  فقونلنية  فصوردا ات  فعير  فلومس فمجلة جومعة  ال ر ء فلمؤتمر     .11
 2020صيد  باوديخ شتر ر سمبر فعوم   فعلمية و فات
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