السيرة الذاتية

أوالً  :البيانات الشخصية
االســـــــــــــــــــــــم :شريف أحمد يوسف بعموشة
تاري ـخ الميـالد7?=:/=/93 :م
الجـ ـنس ـ ـيـ ـ ـ ـة :فمسطيني
الحالة االجتماعية :متزوج
المــينـ ـ ـ ـ ـ ــة :وكيل النائب العام
العنوان الدائم :فمسطين – غزة – النصر – شارع ناجي العمي

رقـم التميف ـون3>8>;?98> :

رقـم الجـ ـ ـوال3;??:3:8?< – 3;??<3:?7< :
البريد االلكترونيshbalousha@hotmail.com :
ثانياً :المؤهالت العممية
 .7دكتوراه في الحقوق ـ القانون العام بتقدير امتياز ،جامعة اإلسكندرية ججميورية مصر العريية ،سنة
;837م.

 .8ماجستير قانون عام جتقدير جيد جداً ( ،)% 8665جامعة األزىر بغزة ،عام 8373م.
 .9ليسانس حقوق جتقدير جيد جداً ( ،) %8.68جامعة األزىر بغزة ،عام ???7م.
 .:الثانوية العامة جتقدير جيد (> )%=:.كمية غزة ،عام 7??9م.
ثالثاً :الوظائف المشغولة

 .7وكيل النائب العام من عام ;833م.

 .8معاون نيابة من عام 8339م حتى ;833م.

 .9محامي مزاول من عام 8337م حتى 8339م.

 .:محامي متدرب من عام ???7م حتى 8337م.

رابعاً :الخبرات األكاديمية والعممية

 .7مناقشة العديد من الرسائل العممية (رسائل ماجستير في القانون العام) في الجامعات الفمسطينية.

 .8عضو المجنة العممية لمؤتمر آليات حماية الجيئة ،المنعقد بمدينة طراجمس ـ لجنان جومي <،8
=837=/78/8م ،مركز جيل البحث العممي.
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 .9عضو المجنة العممية لممؤتمر العممي المحكم الثاني لكمية الحقوق ـ جامعة اإلسراء بالشراكة مع الييئة
المستقمة لحقوق اإلنسان ،الموسوم بعنوان تفعيل ضمانات وآليات الحماية الخاصة بمناىضة التعذيب
في فمسطين ،والذي عقد جتاريخ 837=/78/78م.

 .:عضو المجنة العممية لممؤتمر العممي المحكم األول لكمية الحقوق ججامعة اإلس ارءـ فمسطين ،الموسوم
بعنوان الواقع الصحي في فمسطين من منظور حقوقي ،والذي عقد جتاريخ 837</78/73م.

; .تدريب نخبة من طمبة كميات القانون بالجامعات الفمسطينية في مسابقة المحكمة الصورية "دعوى
جزائية" ،التي نظميا المركز الفمسطيني الستقالل المحاماة والقضاء "مساواة" ،شير ديسمجر سنة

=837م.

< .عضو لجنة التحكيم لمسابقة المحكمة الصورية لنخبة من طمبة القانون بالجامعات الفمسطينية التي
نظميا المركز الفمسطيني الستقالل المحاماة والقضاء "مساواة" ،شير ديسمجر سنة =837م.

= .تدريب نخبة من طمبة كمية الحقوق ـ جامعة األزىر بعزة لعقد محكمة صورية في دعوى جزائية،
المنظمة من قجل كمية الحقوق ججامعة األزىر ،يناير سنة =837م.

> .المشاركة في تدريب وتنظيم المحكمة الجنائية الدولية الصورية لمحاكمة مجرمي االعتداء عمى
السفينة التركية مرمرة عام 8379م.

? .االشراف وتنظيم محكمة صورية في مجال القضاء اإلداري ( دعوى إلغاء القرار اإلداري ) لمجموعة
من المحامين المتدريين بالتعاون مع المركز الفمسطيني الستقالل المحاماة والقضاء ،مساواة ،خالل
عام 8373م.

خامساً :الدراسات واألبحاث القانونية المنشورة
 األبحاث العممية

 .7بحث عممي محكم مشترك بعنوان األحكام الموضوعية لجريمة التيرب الضريجي ،مجمة جامعة
اإلسراء لمعموم اإلنسانية ،العدد الرابع ،يناير سنة 8.88م6

 .8بحث عممي محكم بعنوان مدى جواز الطعن بطريق اعتراض الغير عمى أحكام محكمة العدل العميا

الفمسطينية ،دراسة تحميمية مقارنة ،مركز جيل البحث العممي ،مجمة جيل األبحاث القانونية المعمقة،

العدد الثامن عشر ،أكتوبر سنة 8.87م6

 .9بحث عممي محكم بعنوان شرط عدم اإلذعان لمقرار اإلداري باعتباره شرطاً لقجول دعوى اإللغاء في

ضوء أحكام محكمة العدل العميا الفمسطينية ،دراسة تحميمية مقارنة ،مركز جيل البحث العممي ،مجمة

جيل األبحاث القانونية المعمقة ،العدد الثاني عشر ،مارس سنة 8.87م6

 .:بحث عممي محكم بعنوان مجدأ المشروعية ونطاق تطجيقو أمام القضاء اإلداري الفمسطيني ،مجمة
جامعة اإلسراء لمعموم اإلنسانية ،العدد الثاني ،يناير سنة 8.87م6
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; .بحث عممي محكم بعنوان واقع القضاء اإلداري ومستقجمو في فمسطين ،مجمة جامعة اإلسراء لمعموم
اإلنسانية ،العدد األول ،يوليو سنة 8.86م6

< .بحث بعنوان الشروط الواجب توافرىا في القرار اإلداري المطعون فيو باإللغاء "دراسة تحميمية مقارنة"،
الدليل التدريجي السادس لجناء قدرات المحاميات الفمسطينيات في القضاء اإلداري ومكافحة الفساد،
المركز الفمسطيني الستقالل المحاماة والقضاء " مساواة " ،ديسمجر لسنة 8373م.

= .التقادم الجزائي في التشريع الفمسطيني ،سنة <833م ،منشور عمى موقع النيابة العامة ومواقع
إلكترونية أخرى.

 الكتب

 .7القضاء اإلداري في فمسطين ،مكتبة نيسان ،غزة ،الطبعة األولى ،سنة =837م.

 .8مبادئ القانون اإلداري في فمسطين ،مكتبة نيسان ،غزة ،الطبعة األولى ،سنة =837م.
 .9إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري ،دراسة تحميمية مقارنة ،مركز الدراسات العريية لمنشر
والتوزيع ،جميورية مصر العريية ،سنة <837م.

 .:القضاء اإلداري السعودي (الكتاب األول) مجدأ المشروعية ـ ديوان المظالم ـ دعوى اإللغاء وفق نظام
المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي الصادر بالمرسوم الممكي رقم (م )9/جتاريخ 7:9;/7/88ه،

مركز الدراسات العريية لمنشر والتوزيع ،جميورية مصر العريية ،سنة <837م.
سادساً :المؤتمرات وأيام عممية ودراسية

 68المشاركة ببحث عممي محكم مشترك بعنوان (دور القضاء الفمسطيني في حماية الحقوق والحريات

ومناىضة التعذيب) في المؤتمر العممي المحكم الثاني لكمية الحقوق ـ جامعة اإلسراء بالشراكة مع

الييئة المستقمة لحقوق اإلنسان ـ الموسوم بعنوان (تفعيل ضمانات وآليات الحماية الخاصة بمناىضة
التعذيب في فمسطين) ،والذي عقد جتاريخ 837=/78/78م.

 68المشاركة ببحث عممي محكم مشترك بعنوان الضمانات الخاصة باألحداث الجانحين أثناء مرحمة
االستجواب في المؤتمر العممي المحكم لكمية الشريعة والقانون ـ الجامعة اإلسالمية بغزة ـ الموسوم

بعنوان (حقوق األحداث وسجل تمكينيم من الوصول لمعدالة) والذي عقد جتاريخ 837=/8/83م.

 63المشاركة جبحث عممي محكم بعنوان المسئولية التأديجية لمطجيب في الوظيفة العامة في المؤتمر

العممي المحكم األول لكمية الحقوق ـ جامعة اإلسراء ـ الموسوم بعنوان (الواقع الصحي من منظور

حقوقي) والذي عقد جتاريخ 837</78/73م ،والمنشور في مجمة جامعة اإلسراء لمعموم اإلنسانية،
العدد الثالث ،يوليو سنة =837م.
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 64المشاركة جورقة بحث عممية بعنوان حقوق العاممين في الوظيفة العامة في اليوم العممي الموسوم
بعنوان الجوانب القانونية لمضمان االجتماعي جين القطاع العام والقطاع الخاص ،المنظم من قجل

العيادة القانونية في جامعة فمسطين وجامعة اإلسراء ،والمنعقد جتاريخ 837</78/88م.

 65المشاركة جورقة بحث عممية بعنوان آليات الحماية القانونية لممرأة في القوانين الفمسطينية في ورشة
عممية بعنوان آليات الحماية لمنساء وتحقيق عدالة النوع االجتماعي ،المنظم من قجل جمعية المستقجل

لرعاية ضحايا العنف ،جتاريخ 837</=/89م.

 66المشاركة جورقة بحثية بعنوان النظام القضائي الفمسطيني ـ واقع ومستقجل ،في اليوم العممي بعنوان
"دور القضاء العشائري في دعم وحدة المنظومة القضائية" ،المنظم من قجل جمعية المستقجل لرعاية
ضحايا العنف وشبكة الوصول لمعدالة ومعيد دراسات التمية  ،IDSجتاريخ ?837</7/م.

 67المشاركة في ورشة عمل لمسادة أعضاء النيابة العامة حول العمل القضائي ،عقدت بالمركز القومي
لمدراسات القضائية في جميورية مصر العريية ،خالل الفترة من 8379/8/73م حتى

8379/8/87م.

 68المشاركة في العديد من ورشات العمل المتعمقة بصياغة القوانين الفمسطينية والعمل القضائي.

سابعاً :الدورات التدريبية

 68دورة تدريجية إلعداد مدريين في قانون االنتخابات الفمسطيني في الفترة من 833>/9/7م إلى
833>/9/97م ،جمعية المحامين العرب من أجل حقوق اإلنسان ،غزة.

 68دورة تدريجية إعدادية لوكالء ومعاوني النيابة العامة في الفترة من 833=/8/73م إلى >833=/9/م،
المعيد القضائي األردني ،األردن.

 63دورة تدريجية خاصة ألعضاء النيابة العامة في الفترة من 833</7/7:م إلى 833</</7م ،النيابة
العامة في فمسطين.

 64دورة تدريجية لمعاوني النيابة العامة في أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،في الفترة من
88ـ833:/;/89م ،النيابة العامة في فمسطين ومشروع سيادة القانون .DPK

 65دورة تدريجية خاصة لمعاوني النيابة العامة في الفترة من 8339/=/8م إلى >8339/=/8م ،النيابة
العامة في فمسطين ومشروع سيادة القانون .DPK

 66دورة تدريجية في العمل القنصمي والدجموماسي جواقع (>< 7ساعة) في الفترة من <8338/;/8م إلى
;8339/9/8م ،و ازرة التخطيط والتعاون الدولي.

 67دورة تدريجية تمكينية في االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان والقوانين الفمسطينية النافذة جواقع (<>
ساعة) في الفترة من 8337/73/73م إلى 8338/7/93م ،جمعية مركز الديمقراطية وحقوق

العاممين في فمسطين.
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 68دورة تدريجية في اإلجراءات الجزائية جواقع (= 8ساعة) في الفترة من =8337/77/8م إلى
8338/8/83م ،جامعة جيرزيت.

 69العديد من الدورات القانونية المتخصصة في مجال القوانين الفمسطينية ،وحقوق اإلنسان وانفاذ
القانون ،والميارات اإلدارية ،في الييئة الفمسطينية المستقمة ،وجمعية مركز الديمقراطية وحقوق
العاممين ،ومكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان ،والجمعية الفمسطينية لمعموم القانونية.
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