د .عبد الناصر عبد الله عيادة أبو سمهدانة.
رئيس نيابة العدل العليا والدستورية.
أوال :المعلومات الشخصية
تاريخ الميالد :أكتوبر .1977
مكان الميالد :األردن.
الجنسية :فلسطيني
الحالة االجتماعية :متزوج – عدد األطفال (.)4
العنوان الحالي :فلسطين-رام الله.
ً
ثانيا :المؤهالت العلمية
 .1دكتوراه في القانون العام والمرافعات –  -2009جامعة عين شمس – القاهرة – تقدير جيد جدا
( أعلى تقدير تمنحه الجامعة حسب اللوائح المعمول بها).
 .2ماجستير قانون من جامعة عين شمس ( دبلوم القانون اإلجرائي  -2002دبلوم القانون الخاص
.)2003
 .3ليسانس حقوق وعلوم شرطية – أكاديمية الشرطة المصرية (1999 -حاصل على الترتيب األول على
الطلبة الوافدين وقلد نوط اال متياز من فخامة الرئيس محمد حسني مبارك بحضور الرئيس الراحل
ياسر عرفات).
ثالثا :الخبرات القانونية والعملية
 عمل وكيال للنائب العام في فلسطين منذ  1999/8/15حتى .2005/10/26 عمل رئيسا للنيابة في فلسطين منذ  2005/10/27حتى اآلن. قام بالمشاركة في إلقاء المحاضرات ألعضاء النيابة العامة في قطاع غزة ،كما قام بإلقاء العديد منالمحاضرات في العديد من الدورات التدريبية.
 شارك في جميع الندوات المؤتمرات الخاصة بالنيابة العامة التي عقدت في فلسطين منذ عام  1999وحتىاالن.
 مثل فلسطين في الدورة اإلقليمية الثانية لرجال القضاء والنيابة العامة العرب في مجال القانون الدولياإلنساني ،والتي عقدت بالمركز القومي للدراسات القضائية بالقاهرة خالل شهر يناير .2004
قام بالمرافعة أمام مختلف المحاكم الفلسطينية. اجتاز الدورة العامة العداد المحكم الدولي من مركز تحكيم حقوق عين شمس في أكتوبر .2009 -اجتاز الدورة المتعمقة العداد المحكم الدولي من مركز تحكيم حقوق عين شمس في نوفمبر .2009

 اجتاز دورة المنازعات االستثمارية ،والنفطية من مركز تحكيم حقوق عين شمس في مايو .2010 محكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس. عضو مؤسس في االتحاد الدولي للحقوقيين والقانونيين العرب.المؤلفات العلمية
-

الخصومة اإلدارية ومستقبل القضاء اإلداري في فلسطين ،دار النهضة العربية.

 موسوعة القضاء اإلداري في فلسطين ،الناشر دار النهضة العربية (.لقد تم طبعه في فلسطينويدرس في أكثر من جامعة الجزء األول مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال اإلدارة ،والجزء الثاني
قضاء اإللغاء).
 كتاب مجلس الدولة حامي الحقوق والحريات ،الناشر دار الفكر العربي.-

كتاب مشترك بعنوان موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري الصادر من القوات المسلحة في
مارس  ،2011المركز القومي لإلصدارات القانونية.

 موسوعة الخصومة اإلدارية في فلسطين( ،الجزء األول ،المقصود بالخصومة اإلدارية ،الجزء الثانيإجراءات التقاضي أمام محكمة العدل العليا) ،دار الفكر ،رام الله  ،فلسطين2013 ،
 الوسيط في شرح القرارات اإلدارية في فلسطين ،دار الفكر ،رام الله  ،فلسطين.2013 ، القرارات اإلدارية في النظرية والتطبيق ،المركز القومي لإلصدارات القانونية.2012 ، مبادئ الخصومة اإلدارية ،المركز القومي لإلصدارات القانونية2012 ، لجان التوفيق ،المركز القومي لإلصدارات القانونية. التعليق على قانون التحكيم المصري ،تحت اإلعداد. كتاب مشترك بعنوان شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ،دار النهضة العربية. كتاب التعليق على قانون افساد الحياة السياسية ،مشترك ،المركز القومي لالصدارات القانونية،.2014
 كتاب التعليق على قانون الضريبة العقارية ،مشترك ،المركز القومي لالصدارات القانونية.2014 ، كتاب االجراءات السابقة على رفع الدعوى االدارية ،مشترك ،المركز القومي لالصدارات القانونية،.2014
 كتاب قضاء االلغاء ،المركز القومي لالصدارات القانونية.2014 ، كتاب اجراءات الخصومة االدارية ،المركز القومي لالصدارات القانونية.2014 ، تنقيح كتب الدكتور سليمان الطماوي ،وقد صدر منها كتاب قضاء التعويض ،ومبادئ القانون االداريج ،1ج ،2ج ،3نظرية التعسف في استعمال الحق ،قضاء االلغاء ،قضاء التأديب ،دار الفكر العربي،
القاهرة ،2015 .2014 ،2013 ،الوجيز في القانون اإلداري ،الوجيز في القضاء اإلداري.
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 ومازال باقي الكتب تحت اإلعداد ولقد تم التنقيح بترشيح من دار الفكر العربي ملتزم النشر والتوزيعللدكتور سليمان الطماوي وبموافقة خطية من ورثته.
 كتاب المدخل لدراسة الخصومة اإلدارية ،أمواج للنشر والتوزيع ،عمان.2015 ، موسوعة القرار اإلداري في الفقه والقضاء مجلدين ،شركة ناس.2016 ،األبحاث العلمية
 بحث محكم بعنوان القضاء اإلداري في فلسطين ،الماضي والحاضر والمستقبل ،مجلة اتحادالجامعات العربية.2011 ،
 بحث محكم بعنوان التحكيم في منازعات االستثمار ،مجلة مصر المعاصرة.2012 ، بحث بعنوان المستوطنات اإلسرائيلية كأحد انتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي اإلنساني ،تحتالطبع.
 المشاركة في مؤتمر كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية ،ديسمبر  ،2011وتقديم بحث مشترك بعنوانشروط الترشح لرئاسة الجمهورية.
 التعليق على أحكام التحكيم الفلسطينية والتي تم نشرها في مجلة التحكيم التي تصدر في لبنان،أربع تعليقات.
 مقال بعنوان األحكام القضائية بحق األسرى ،مجلة القدس. مقال بعنوان الوضع القانوني ألسرى القدس ،مجلة القدس. مقال بعنوان ،الحرب على غزة في ميزان القانون ،مجلة القدس. المشاركة في مؤتمر كلية الحقوق ،جامعة بنها في الفترة مابين  8-7إبريل ،2012وتقديم بحث محكممشترك بعنوان مقترحات لإلصالح القضائي في مصر.
 المشاركة في مؤتمر كلية الحقوق ،جامعة اإلسكندرية ،في ديسمبر ،2012وتقديم بحث محكممشترك بعنوان" العدالة االنتقالية ولجان المصالحة".
 المشاركة في مؤتمر جامعة اسيوط وتقديم ثالثة أبحاث محكمة وهم النقابات المهنية فيدستور ، 2012المسئولية االجرائية للمحامي ،تطبيق عملي على صورتين للمسئوليه االجرائية
وهم عدم توقيع الصحيفة وعدم ارتداء روب المحاماة ،وذلك في مؤتمر القانون والممارسة
المهنية -مارس .2013
 المشاركة في مؤتمر كلية الحقوق ،جامعة المنصورة في الفترة ما بين  18-17إبريل ،2012وتقديمبحث محكم مشترك بعنوان ،نائب رئيس الجمهورية بين الواقع والمأمول.
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 المشاركة في مؤتمر كلية الحقوق -جامعة بنها في الفترة مابين  29-28ابريل  2015بعنوان الدراساتالقانونية ومستقبل الوطن -التعليم الجامعي -التنمية ،ببحث محكم بعنوان "مدى جواز حضور
محامين أجانب أمام هيئات التحكيم في منازعات االستثمار".
ً
وقضاء ،المجلة
فقها
 بحث محكم بعنوان" شروط التعيين في الوظيفة العامة في فلسطين،ً
الدولية للبحوث والدراسات اإلنسانية ،العدد ،1حزيران  ،2015سان فرانسيسكو ،الواليات المتحدة
األمريكية.
ً
قضائيا ،دراسة مقارنة ،المجلة الدولية للبحوث
 بحث محكم بعنوان" وقف تنفيذ القرار االداريوالدراسات اإلنسانية ،العدد ،2كانون األول  ،2015سان فرانسيسكو ،الواليات المتحدة األمريكية.
 المشاركة في مؤتمر جامعة االزهر بغرة ،بعنوان المعالجة التشريعية لمعايير العدالة في فلسطين،نوفمبر ،2015ببحث محكم بعنوان" مدى تحقيق القضاء االداري للعدالة في فلسطين ،الواقع
والمأمول".
-

المشاركة في مؤتمر كلية القانون والممارسة القضائية ،جامعة فلسطين ،غزة ،القانون الدولي
والسياسات الوطنية في حماية الموارد الطبيعية في فلسطين ،ديسمبر  ،2015ببحث بعنوان"
الحماية القانونية والقضائية للموارد الطبيعية في فلسطين".

-

بحث طبيعة التظلم اإلداري في فلسطين في ضوء قرار محكمة العدل العليا رقم ،2010/969
مجلة العدالة والقانون ،العدد ،21كانون الثاني  .2014رام الله.

 بحث النظم القضائية ومدى الحاجة لمجلس دولة فلسطيني ،مجلة العدالة والقانون ،العدد ،19شباط ،2013رام الله.
ً
ً
وقانونا ،الملتقى
شرعا
 بحث محكم مشترك بعنوان التشريح ونقل األعضاء بين المنع واإلباحةالدولي الثالث حول زراعة األعضاء بين الحتمية الطبية والمنظومة القانونية والضوابط الشرعية ,من -3
 4مارس  ،2013جامعة الوادي ،الجزائر.
 بحث التظلم اإلداري في فلسطين بين الوجوب والجواز ،دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكاممحكمة العدل العليا ،المجلة العربية للفقه والقضاء ،تصدرها األمانة العامة لجامعة الدول العربية،
العدد ،44ابريل .2013
 بحث سلطات قاضي االلغاء في فلسطين ،المجلة العربية للفقه والقضاء ،تصدرها األمانة العامةلجامعة الدول العربية.2016 ،
 بحث محكم بعنوان" نحو قضاء اداري الكتروني" ،مقدم لمؤتمر المواجهة التشريعية للتطورااللكتروني ،في الفترة مابين  ،2017-2/26-25جامعة األزهر بغزة .
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