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 االسم: عبدالناصر عبدهللا عيادة أبوسمهدانة. 

 .1977أكتوبر    :تاريخ امليالد

 األردن.  :مكان امليالد

 فلسطيني:  الجنسية

 (.4عدد األطفال )  –: متزوج   الحالة االجتماعية

   nassersamhdana@hotmail.com : البريد االلكتروني 

 .رام هللا  -فلسطينالعنوان الحالي :

 الوظيفة الحالية: رئيس نيابة العدل العليا والدستورية.

: املؤهالت العلمية 
ا
 ثانيا

تقدير   –القاهرة  –جامعة عين شمس  -2009 –دكتوراه في القانون العام واملرافعات  .1

 
 
 ) أعلى تقدير تمنحه الجامعة حسب اللوائح املعمول بها(.  جيد جدا

دبلوم القانون   -2002ماجستير قانون من جامعة عين شمس ) دبلوم القانون اإلجرائي  .2

 (.2003الخاص  

) حاصل على  1999 -أكاديمية الشرطة املصرية –ليسانس حقوق وعلوم شرطية  .3

تياز من فخامة الرئيس محمد حسني الترتيب األول على الطلبة الوافدين وقلد نوط االم

 مبارك بحضور الرئيس الراحل ياسر عرفات(.

 

 
ا
 : الخبرات القانونية والعملية ثالثا

 للنائب العام في فلسطين منذ    -
 
 . 26/10/2005حتى    8/1999/ 15عمل وكيال

 للنيابة في فلسطين منذ    -
 
 حتى اآلن.  27/10/2005عمل رئيسا

مرات الخاصة بالنيابة العامة التي عقدت في فلسطين منذ عام  شارك في جميع الندوات املؤت -

 االن.وحتى    1999

ل فلسطين في الدورة اإلقليمية الثانية لرجال القضاء والنيابة العامة العرب في مجال   -
 
مث

القانون الدولي اإلنساني، والتي عقدت باملركز القومي للدراسات القضائية بالقاهرة خالل شهر 

 . 2004يناير  
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 قام باملرافعة أمام مختلف املحاكم الفلسطينية. -

اجتاز الدورة العامة العداد املحكم الدولي من مركز تحكيم حقوق عين شمس في أكتوبر   -

2009 . 

اجتاز الدورة املتعمقة العداد املحكم الدولي من مركز تحكيم حقوق عين شمس في نوفمبر   -

2009 . 

والنفطية من مركز تحكيم حقوق عين شمس في مايو  اجتاز دورة املنازعات االستثمارية،  -

2010 . 

 محكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس.  -

 عضو مؤسس في االتحاد الدولي للحقوقيين والقانونيين العرب.  -

 نائب رئيس الجمعية الفلسطينية للعلوم الجنائية.  -

 مدير املجلة القانونية للنيابة العامة في فلسطين.   -

 . 2017مايو    -عمان  -دورة تدربية حول التأميناجتاز    -

  2018في يونيو ( في املعهد القضائي الفلسطيني TOTاجتاز املرحلة االولى من تدريب املدربين ) -

 .ساعة تدريبية  20بواقع  

 . 2017حاصل على دورة تدريبية حول املهارات اإلدارية في ابريل    -

 . 2017مايو    املشاركة في تدريب حول التفريغ النفس ي في  -

 .2017اجتاز دورة حول حقوق اإلنسان في مارس    -

 مدرب معتمد لدى املعهد القضائي الفلسطيني .  -

 مدرب ومقيم للمدربين في املعهد القضائي الفلسطيني.  -

 . 2018سبتمبر    -اجتاز دورة تدريبية حول التفتيش القضائي في رومانيا  -

 . 2018لواليات املتحدة االمريكية  سبتمبر/ اكتوبر  املشاركة في برنامج الزائر الدولي في ا  -

عضو اللجنة التحضيرية والعلمية ملؤتمر آفة املخدرات في فلسطين الواقع وسبل املواجهة   -

 . 2018-12  -24املنعقد في جامعة االستقالل في  

 قام بتدريب مجموعة من أعضاء النيابة العامة في املعهد القضائي الفلسطيني حول القضاء -

 . 2018-7-9 بتاريخ  االداري في فلسطين باالشتراك مع خبير فرنس ي

-9-12قام بتدريب عملي العضاء النيابة العامة حول القضاء االدراي في فلسطين بتاريخ  -

2018 . 
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 لبنان.  -طرابلس  -عضو مجلس علماء االتحاد العاملي للمؤسسات العليمة  -

 لبنان.  -القانونية املعمقةألبحاث  اعضو أسرة تحرير ومحكم في مجلة جيل    -

عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر السنوي السابع للنيابة العامة في فلسطين واملنعقد في اريحا   -

 . 2017في شهر مارس  

عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر السنوي الثامن للنيابة العامة في فلسطين واملنعقد في بيت   -

 . 2018في شهر مارس    ملح

رام   -2018ديسمبر  -رة تدريبية حول دور التفتيش القضائي وحقوق االنساناملشاركة في دو  -

 هللا.

 عضو لجنة تقييم أوراق العمل املقدمة ملؤتمر النيابة التاسع.  -

مناقش خارجي لرسالة املاجستير الخاصة بالطالبة نبيلة عوض بعنوان" املسؤولية التأديبية   -

  -في جامعة القدس   2018-12-26ية" بتاريخ واالنضباطية ملنتسبي قوى األمن الفلسطين

 أبوديس.

بعنوان" الحقوق املالية  قماجستير الخاصة بالطالبة سناء علمناقش خارجي لرسالة امل -

، جامعة القدس  2018ملوظف الالمركزية اإلقليمية للهيئات املحلية الفلسطينية" في أغسطس 

 أبوديس.

الجراءات الجوهرية في القرارات االدارية في  مشرف رئيس ي على رسالة ماجستير بعنوان ا -

 أبوديس.   -جامعة القدس 

مشرف رئيس ي على رسالة ماجستير بعنوان الرقابة القضائية على القرارات الصادرة من هيئة   -

 أبوديس.   -جامعة القدس   -التقاعد الفلسطينية

ات  ي املتخصص في املهار النيابة العامة في برنامج الدبلوم املنه على أعضاءاألكاديمي اإلشراف  -

 ، في جامعة بيرزيت. 28/02/2017القانونية بتاريخ  

  في  في النيابة العامة    ناإلداريياملوظفين    في دبلوم   على موظفي النيابة العامةاألكاديمي  اإلشراف    -

 في جامعة بيرزيت.     2017/ 26/02والعدالة بتاريخ    األمنفي قطاع    اإلداري برنامج تطوير الكادر  

 .جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعيةو هيئة تحكيم مجلة  عض  -

 عضو املنظمة العربية للقانون الدستوري.  -

 عضو اللجنة األكاديمية للمعهد القضائي الفلسطيني.  -
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 عضو لجنة التدريب القضائي املشكلة من مجلس القضاء األعلى.   -

 عضو لجنة التدريب القضائي.  -

واقع  ة التحضيرية والعلمية للمؤتمر الوطنيعضو اللجن - ) آفة املخدرات في فلسطين( ال

 . 2018-12-24وسبل املواجهة واملنعقد في جامعة الستقالل بأريحا يوم  

 

  :
ا
 املؤلفات العلمية رابعا

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

الناشر دار النهضة العربية.) لقد تم طبعه في   فلسطين،موسوعة القضاء اإلداري في  -

فلسطين ويدرس في أكثر من جامعة الجزء األول مبدأ املشروعية والرقابة على أعمال  

 اإلدارة، والجزء الثاني قضاء اإللغاء(.

 ، الناشر دار الفكر العربي.كتاب مجلس الدولة حامي الحقوق والحريات -

تعليق على اإلعالن الدستوري الصادر من القوات  كتاب مشترك بعنوان موسوعة ال -

 ، املركز القومي لإلصدارات القانونية.2011املسلحة في مارس  

املقصود بالخصومة   ،، )الجزء األول موسوعة الخصومة اإلدارية في فلسطين -

اإلدارية، الجزء الثاني إجراءات التقاض ي أمام محكمة العدل العليا(،  دار الفكر، رام 

 2013لسطين،  هللا ، ف

، دار الفكر، رام هللا ، فلسطين،  الوسيط في شرح القرارات اإلدارية في فلسطين -

2013 . 

 . 2012، املركز القومي لإلصدارات القانونية،   القرارات اإلدارية في النظرية والتطبيق -

 2012، املركز القومي لإلصدارات القانونية،  مبادئ الخصومة اإلدارية  -

 القومي لإلصدارات القانونية.   ، املركزلجان التوفيق -

 دار النهضة العربية.   كتاب مشترك بعنوان شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، -

، مشترك، املركز القومي  كتاب التعليق على قانون افساد الحياة السياسية -

 . 2014لالصدارات القانونية،  



 5 

، مشترك، املركز القومي لالصدارات  كتاب التعليق على قانون الضريبة العقارية -

 .2014القانونية،  

، مشترك، املركز القومي  كتاب الجراءات السابقة على رفع الدعوى الدارية -

 . 2014لالصدارات القانونية،  

 .2014، املركز القومي لالصدارات القانونية،  كتاب قضاء اللغاء -

 . 2014ارات القانونية،  ، املركز القومي لالصدكتاب اجراءات الخصومة الدارية -

، وقد صدر منها كتاب قضاء التعويض،  تنقيح كتب الدكتور سليمان الطماوي  -

قضاء  نظرية التعسف في استعمال الحق،، 3، ج2ج، 1ومبادئ القانون االداري ج

، الوجيز في  2015 .2014، 2013دار الفكر العربي، القاهرة،  االلغاء، قضاء التأديب، 

 وجيز في القضاء اإلداري.القانون اإلداري، ال

 .2015، أمواج للنشر والتوزيع، عمان،  كتاب املدخل لدراسة الخصومة اإلدارية -

 . 2016موسوعة القرار اإلداري في الفقه والقضاء مجلدين، شركة ناس،   -

 ، كتاب محكم، دار الشامل، نابلس.2019موسوعة القضاء االداري في فلسطين،   -

  :
ا
 األبحاث العلمية خامسا

املاض ي والحاضر واملستقبل، مجلة   حكم بعنوان القضاء اإلداري في فلسطين، بحث م .1

 . 2011اتحاد الجامعات العربية،  

 . 2012، مجلة مصر املعاصرة،  بحث محكم بعنوان التحكيم في منازعات الستثمار .2

، وتقديم بحث  2011املشاركة في مؤتمر كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية، ديسمبر  .3

 .  وط الترشح لرئاسة الجمهوريةبعنوان شر مشترك  

، وتقديم  2012إبريل 8-7املشاركة في مؤتمر كلية الحقوق، جامعة بنها في الفترة مابين  .4

 مقترحات لإلصالح القضائي في مصر. بحث محكم مشترك بعنوان  

، وتقديم بحث  2012املشاركة في مؤتمر كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية، في ديسمبر  .5

 ". العدالة النتقالية ولجان املصالحة  "محكم مشترك بعنوان

النقابات املهنية  املشاركة في مؤتمر جامعة اسيوط وتقديم ثالثة أبحاث محكمة وهم  .6

، املسئولية الجرائية للمحامي، تطبيق عملي على صورتين  2012في دستور 
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، وذلك  للمسئوليه الجرائية وهم عدم توقيع الصحيفة وعدم ارتداء روب املحاماة

 . 2013مارس    -تمر القانون واملمارسة املهنيةفي مؤ 

،  2012إبريل 18-17املشاركة في مؤتمر كلية الحقوق، جامعة املنصورة في الفترة ما بين  .7

واقع واملأمول.وتقديم بحث محكم مشترك بعنوان،    نائب رئيس الجمهورية بين ال

بعنوان   2015ابريل  29-28في الفترة مابين جامعة بنها  -املشاركة في مؤتمر كلية الحقوق  .8

التنمية، ببحث محكم بعنوان   -التعليم الجامعي -الدراسات القانونية ومستقبل الوطن

 مدى جواز حضور محامين أجانب أمام هيئات التحكيم في منازعات الستثمار". "

،شروط التعيين في الوظيفة العامة في فلسطينبحث محكم بعنوان"  .9  وقضاءا
ا
  ، فقها

، سان 2015، حزيران 1بحوث والدراسات اإلنسانية، العدداملجلة الدولية لل

 فرانسيسكو، الواليات املتحدة األمريكية. 

، دراسة مقارنة،بحث محكم بعنوان"  .10
ا
املجلة   وقف تنفيذ القرار الداري قضائيا

، سان 2015، كانون األول 2الدولية للبحوث والدراسات اإلنسانية، العدد 

 األمريكية. فرانسيسكو، الواليات املتحدة  

املشاركة في مؤتمر جامعة االزهر بغرة، بعنوان املعالجة التشريعية ملعايير العدالة في   .11

مدى تحقيق القضاء الداري للعدالة  ، ببحث محكم بعنوان" 2015فلسطين، نوفمبر 

واقع واملأمول".   في فلسطين، ال

، غزة، املشاركة في مؤتمر كلية القانون واملمارسة القضائية، جامعة فلسطين .12

القانون الدولي والسياسات الوطنية في حماية املوارد الطبيعية في فلسطين، ديسمبر  

،  ببحث بعنوان" الحماية القانونية والقضائية للموارد الطبيعية في  2015

 فلسطين". 

بحث طبيعة التظلم اإلداري في فلسطين في ضوء قرار محكمة العدل العليا رقم   .13

 رام هللا.  .2014، كانون الثاني  21لقانون، العددمجلة العدالة وا  ،969/2010

مجلة العدالة  بحث النظم القضائية ومدى الحاجة ملجلس دولة فلسطيني،  .14

 ، رام هللا.2013، شباط19والقانون، العدد  

15.  
ا
بحث محكم مشترك بعنوان التشريح ونقل األعضاء بين املنع واإلباحة شرعا

، ا
ا
اعة األعضاء بين الحتمية الطبية واملنظومة  مللتقى الدولي الثالث حول زر وقانونا

 . ، جامعة الوادي، الجزائر2013مارس    4-3القانونية والضوابط الشرعية, من  
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، دراسة تحليلية مقارنة في  بحث التظلم اإلداري في فلسطين بين الوجوب والجواز .16

ة  ضوء أحكام محكمة العدل العليا، املجلة العربية للفقه والقضاء، تصدرها األمان

 .2013، ابريل  44العامة لجامعة الدول العربية، العدد

املجلة العربية للفقه والقضاء، تصدرها  بحث سلطات قاض ي اللغاء في فلسطين،  .17

 . 2016األمانة العامة لجامعة الدول العربية،  

مقدم ملؤتمر املواجهة التشريعية   بحث محكم بعنوان" نحو قضاء اداري الكتروني"، .18

 .جامعة األزهر بغزة  ،  2017-2/ 26-25في الفترة مابين  ي،  للتطور االلكترون

بحث عن دور النيابة العامة في الدعاوى الدارية والدستورية، مقدم في مؤتمر   .19

 . 2017النيابة العامة السابع في اريحا في شهر مارس  

بعنوان  -فلسطين -بيت لحم -املشاركة في مؤتمر كلية فلسطين األهلية الجامعية .20

ببحث بعنوان " املسؤولية التأديبية للطبيب في   19/4/2017-18لطب في القانون وا

 ضوء االجتهادات القضائية".

الدوحة الثالث عشر )األديان وحقوق اإلنسان( ببحث بعنوان  املشاركة في مؤتمر  .21

الحق في حرية التنقل بين الحماية الدستورية والقضائية والتشريع اإلسالمي، في  

 . 2018/ 21/2-20الفترة مابين  

حث بعنوان الطبيعة  عامة الثامن ) حارسة العدالة( بباملشاركة في مؤتمر النيابة ال .22

 . 2018مارس    -القانونية للنيابة العامة في فلسطين، بيت لحم

بحث بعنوان" النظام القانوني للمرافق العامة في فلسطين" املجلة العربية للفقه   .23

 . 2018  -52العدد    -جامعة الدول العربية  -والقضاء

املشاركة في ورشة عمل حول دور وأثر املحاكم واملجالس الدستورية وعالقتها باملحاكم  .24

األخرى بورقة عمل بعنوان " دور املحكمة الدستورية في منظومة القضاء  الفلسطيني"  

نوفمبر   -وذلك بدعوى من املنظمة العربية للقانون الدستوري ومؤسسة كونراد اديناور 

2018 . 

) آفة املخدرات في فلسطين( الواقع وسبل املواجهة   املؤتمر الوطنياملشاركة في  .25

، ببحث مشترك ومحكم بعنوان  2018-12-24واملنعقد في جامعة االستقالل بأريحا يوم 

 .ألتحقيقيدور النيابة العامة في امللف  
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املشاركة في مؤتمر " تعزيز حقوق املرأة الفلسطينية في ظل التفاقات والتجارب    .26

ة" ببحث محكم بعنوان " الحماية الدستورية والتشريعية للمرأة في فلسطين"  الدولي

 . 2019-3-13-11في الفترة مابين    -قطاع غزة  -اإلسراءفي جامعة  

 

: املقالت والتعليق على األحكام
ا
 .سادسا

 ، مجلة القدس. مقال بعنوان األحكام القضائية بحق األسرى  .1

 ، مجلة القدس. دسمقال بعنوان الوضع القانوني ألسرى الق .2

 ، مجلة القدس. الحرب على غزة في ميزان القانون مقال بعنوان،   .3

التعليق على أحكام التحكيم الفلسطينية والتي تم نشرها في مجلة التحكيم التي تصدر   .4

 في لبنان، أربع تعليقات.


