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 السيرة الذاتية
 شخصيةأواًل : البيانات ال

 شريف أحمد يوسف بعموشةم: ـــــــــــــــــــــــاالس
 م :=?7/=/93: الدـخ الميــتاري
 ة: فمسطينيـــــــيــــنســـالج

 متزوج :االجتماعيةالحالة 
 المــينــــــــــــة: وكيل النائب العام

 ناجي العميشارع  – النصر –غزة  –فمسطين  :العنوان الدائم
 <98?;<8<3ون: ــم التميفـرق
 >?3:8:??;3 – >7?:3>??;3: والـــــم الجـرق

 shbalousha@hotmail.com االلكتروني:البريد 
 

 العمميةالمؤهالت : ثانياً 
، سنة سكندرية ججميورية مصر العرييةإلاجامعة  ،بتقدير امتيازالقانون العام الحقوق ـ دكتوراه في  .7

 .م;837
 .م8373عام  ،جامعة األزىر بغزة ،%( 8665جيد جدًا )جتقدير ماجستير قانون عام  .8
 .م???7عام  ،جامعة األزىر بغزة ،% (8.68جيد جدًا )جتقدير ليسانس حقوق  .9
 .م9??7عام  ،كمية غزة%( <.:=جتقدير جيد ) لثانوية العامةا .:

 

 ف المشغولة الوظائ: ثالثاً 
 م.;833وكيل النائب العام من عام  .7
 م.;833م حتى 8339معاون نيابة من عام  .8
 م.8339م حتى 8337محامي مزاول من عام  .9
 م.8337م حتى ???7محامي متدرب من عام  .:

 الخبرات األكاديميةرابعًا: 
 ماجستير في القانون العام( في الجامعات الفمسطينية.مناقشة العديد من الرسائل العممية )رسائل  .7
عضو مجمس عمماء االتحاد العالمي لممؤسسات العممية، االتحاد العالمي لممؤسسات العممية، لجنان،  .8

 م. <837شير مارس لسنة 
 م.=837عضو ىيئة تحرير مجمة جامعة اإلسراء لمعموم اإلنسانية، فمسطين من شير مايو سنة  .9
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ير مجمة جيل األبحاث القانونية المعمقة، مركز جيل البحث العممي، لجنان من شير عضو ىيئة تحر  .:
 م.=837أجريل سنة 

 أحمد دراية أدرار، جامعة مخجر القانون والمجتمع، القانون والمجتمععضو ىيئة تحرير مجمة  .;
 م.?837لسنة  يوليوالجزائر، 

، كمية الحقوق والعموم السياسية، مجمة البحوث في الحقوق والعموم السياسية تحريرىيئة عضو  .>
 م.?837سنة مايو لجامعة اجن خمدون تيارت، الجزائر، 

، كمية الحقوق والعموم السياسية، التشريعات الجيئيةفي العممية عضو ىيئة تحرير مجمة البحوث  .=
 م.?837جامعة اجن خمدون تيارت، الجزائر، مايو لسنة 

 يوليو، الجزائر، الدكتور طاىر موالي سعيدةجامعة ، الدراسات الحقوقيةعضو ىيئة تحرير مجمة  .<
 م.?837لسنة 

، مجمة جامعة اإلسراء لمعموم اإلنسانيةفي  ةمن األبحاث العممية المنشور  العديدتحكيم  المساىمة في .?
 .فمسطين

الجامعة اإلسالمية لمدراسات القانونية المساىمة في تحكيم العديد من األبحاث العممية لمجمة  .73
 والشرعية، فمسطين.

، سنة إلسراء ـ فمسطينجامعة الغرض الترقية األكاديمية ـ عممية  كتب تحيكمالمساىمة في  .77
 .م>837

 

 عضوية المجان العممية لممجالت والمؤتمرات: خامساً 
 عضوية المجان العممية لممجالت  
، جامعة دمحم خيضر، بسكرة الجزائر، سجتمجر سنة لمجمة االجتهاد القضائيعضو الييئة العممية  .7

 م.=837
معيد الحقوق والعموم السياسية ، تقتصاديةلمجمة االجتهاد لمدراسات القانونية واالعضو الييئة العممية  .8

 .م<837، سنة الجزائر ،بالمركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست
جامعة ، ةيكمية الحقوق والعموم السياس، لمجمة العموم القانونية والسياسيةعضو الييئة العممية  .9

 .م<837، سنة الجزائر الشييد حّمو لخضر بالوادي،
 ،كمية الحقوق والعموم السياسية، السياسيةالعموم و البحوث في الحقوق لمجمة الييئة العممية عضو  .:

 م.<837، سنة الجزائر ،جامعة اجن خمدون تيارت
م حتى شير >837عضو المجنة العممية لمجمة جامعة اإلسراء لمعموم اإلنسانية من شير مايو سنة  .;

 م.=837مايو سنة 
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 لممؤتمرات  عضوية المجان العممية والتحضيرية 
، العممية لمؤتمر جامعة األتقصى بالشراكة مع الهيئة المستقمة لحقوق اإلنسانعضو المجنة  .7

 م.?73/837/>7، ;7الموسوم بعنوان الصحة وحقوق اإلنسان، والذي عقد جتاريخ 
 جامعة اإلسراء بالشراكةلكمية الحقوق ـ  الثالثالعممي المحكم الدولي عضو المجنة العممية لممؤتمر  .8

تعزيز حقوق المرأة الفمسطينية في ضوء االتفاقيات والتجارب الموسوم بعنوان  ،ن المرأةمركز شؤومع 
 م.?78/9/837ـ 77، والذي عقد جتاريخ الدولية

، المنعقد العممي الموسوم بعنوان "التريية عمى المواطنة وحقوق اإلنسان"ممؤتمر لعضو المجنة العممية  .9
 .مركز جيل البحث العمميم، <837/=/:7، 79ـ لجنان جومي  ججيلبمدينة 

، المنعقد بمدينة طراجمس ـ "آليات حماية الجيئةالعممي الموسوم بعنوان "مؤتمر معضو المجنة العممية ل .:
 .مركز جيل البحث العمميم، =78/837/=8، >8لجنان جومي 

ع الييئة سراء بالشراكة مممؤتمر العممي المحكم الثاني لكمية الحقوق ـ جامعة اإللعضو المجنة العممية  .;
الموسوم بعنوان تفعيل ضمانات وآليات الحماية الخاصة بمناىضة التعذيب ، المستقمة لحقوق اإلنسان

 م.=78/78/837في فمسطين، والذي عقد جتاريخ 
التحضيرية لممؤتمر العممي المحكم األول لكمية الحقوق ججامعة اإلسراءـ العممية و عضو المجنة  .>

م بعنوان الواقع الصحي في فمسطين من منظور حقوقي، والذي عقد جتاريخ الموسو فمسطين، 
 .م>73/78/837
 العمميةالخبرات سادسًا: 

 . درب في مجال القوانين الفمسطينيةمحاضر وم .7
تدريب نخبة من طمبة كميات القانون بالجامعات الفمسطينية في مسابقة المحكمة الصورية "دعوى  .8

الفمسطيني الستقالل المحاماة والقضاء "مساواة"، شير ديسمجر سنة  جزائية"، التي نظميا المركز
 م.=837

لنخبة من طمبة القانون بالجامعات الفمسطينية التي مسابقة المحكمة الصورية عضو لجنة التحكيم ل .9
 م.=837المركز الفمسطيني الستقالل المحاماة والقضاء "مساواة"، شير ديسمجر سنة  نظميا

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

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

يم محكمة صورية في مجال القضاء اإلداري ) دعوى إلغاء القرار اإلداري ( لمجموعة االشراف وتنظ .>
من المحامين المتدريين بالتعاون مع المركز الفمسطيني الستقالل المحاماة والقضاء، مساواة، خالل 

 .م8373عام 
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 المنشورة  الدراسات واألبحاث القانونيةسابعًا: 
 األبحاث العممية 
 –نوان النظام التأديجي لقضاة المحكمة الدستورية العميا في التشريع الفمسطيني بحث عممي محكم بع .7

دراسة تحميمية مقارنة، مجمة االجتياد القضائي، جامعة دمحم خيضر، بسكرة الجزائر، العدد السابع 
 م.<837عشر، سجتمجر سنة 

لتأديب القضاة في ضوء قانون السمطة القضائية مي محكم بعنوان النظام القانوني بحث عم .8
الجزائر، العدد السادس عشر، الفمسطيني، مجمة االجتياد القضائي، جامعة دمحم خيضر، بسكرة 

 م.<837سنة  مارس
بحث عممي محكم مشترك بعنوان األحكام الموضوعية لجريمة التيرب الضريجي، مجمة جامعة  .9

 م8.886يناير سنة رابع، اإلسراء لمعموم اإلنسانية، العدد ال
أحكام محكمة العدل العميا  مدى جواز الطعن بطريق اعتراض الغير عمىبحث عممي محكم بعنوان  .:

الفمسطينية، دراسة تحميمية مقارنة، مركز جيل البحث العممي، مجمة جيل األبحاث القانونية المعمقة، 
  م8.876 سنة أكتوبر عشر، الثامنالعدد 

ن شرط عدم اإلذعان لمقرار اإلداري باعتباره شرطًا لقجول دعوى اإللغاء في بحث عممي محكم بعنوا .;
ضوء أحكام محكمة العدل العميا الفمسطينية، دراسة تحميمية مقارنة، مركز جيل البحث العممي، مجمة 

 م6 8.87مارس سنة جيل األبحاث القانونية المعمقة، العدد الثاني عشر، 
شروعية ونطاق تطجيقو أمام القضاء اإلداري الفمسطيني، مجمة بحث عممي محكم بعنوان مجدأ الم .>

 م8.876يناير سنة جامعة اإلسراء لمعموم اإلنسانية، العدد الثاني، 
بحث عممي محكم بعنوان واقع القضاء اإلداري ومستقجمو في فمسطين، مجمة جامعة اإلسراء لمعموم  .=

 م8.866يوليو سنة اإلنسانية، العدد األول، 
 "،باإللغاء "دراسة تحميمية مقارنةن الشروط الواجب توافرىا في القرار اإلداري المطعون فيو بحث بعنوا .<

الدليل التدريجي السادس لجناء قدرات المحاميات الفمسطينيات في القضاء اإلداري ومكافحة الفساد، 
 م.8373المركز الفمسطيني الستقالل المحاماة والقضاء " مساواة "، ديسمجر لسنة 

م، منشور عمى موقع النيابة العامة ومواقع >833سنة  ،ادم الجزائي في التشريع الفمسطينيالتق .?
 إلكترونية أخرى.

 الكتب 
 م.<837سنة غزة، فمسطيني، مكتبة نيسان، الوجيز في القانون الدستوري ال .7
 م،كتاب عممي محك ، م<837 الطبعة الثانية، سنة، مكتبة نيسان، غزة، الفمسطينيالقضاء اإلداري  .8

 يدرس في جامعة اإلسراء ـ فمسطين.
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كتاب عممي  ،م<837سنة الطبعة الثانية، ، مكتبة نيسان، غزة مبادئ القانون اإلداري في فمسطين، .9
 يدرس في جامعة اإلسراء ـ فمسطين. ،محكم

إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري، دراسة تحميمية مقارنة، مركز الدراسات العريية لمنشر  .:
 م.>837، جميورية مصر العريية، سنة والتوزيع

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

 م.>837يورية مصر العريية، سنة مركز الدراسات العريية لمنشر والتوزيع، جم
  وأيام عممية ودراسيةالمؤتمرات ثامنًا: 

المشاركة جورقة بحثية عممية محكمة بعنوان المسئولية التأديجية لمموظفين العاممين في المين الطجية  86
ن في المؤتمر العممي الموسوم بعنوا في التشريع الفمسطيني )األطباء وأطباء األسنان(، دراسة تحميمية،

والذي عقد  الصحة وحقوق اإلنسان، جامعة األقصى بالشراكة مع الييئة المستقمة لحقوق اإلنسان،
 م.?73/837/>7، ;7 جتاريخ

دور القضاء الفمسطيني في حماية الحقوق والحريات ومناىضة ) المشاركة جبحث عممي محكم بعنوان 86
بالشراكة مع الييئة  امعة اإلسراءلكمية الحقوق ـ ج الثانيفي المؤتمر العممي المحكم  التعذيب(

فعيل ضمانات وآليات الحماية الخاصة بمناىضة تـ الموسوم بعنوان ) المستقمة لحقوق اإلنسان
، والمنشور في مجمة جامعة اإلسراء م=78/78/837والذي عقد جتاريخ ، (التعذيب في فمسطين

 م.<837العممية، العدد األول، مارس سنة  لممؤتمرات
بعنوان الضمانات الخاصة باألحداث الجانحين أثناء مرحمة االستجواب  حث عممي محكمالمشاركة بب 36

الموسوم بعنوان )حقوق  لكمية الشريعة والقانون ـ الجامعة اإلسالمية بغزة ـ في المؤتمر العممي المحكم
 م.=83/8/837ي عقد جتاريخ ذاألحداث وسجل تمكينيم من الوصول لمعدالة( وال

بعنوان المسئولية التأديجية لمطجيب في الوظيفة العامة في المؤتمر  ممي محكمالمشاركة ببحث ع 46
العممي المحكم األول لكمية الحقوق ـ جامعة اإلسراء ـ الموسوم بعنوان )الواقع الصحي من منظور 

مجمة جامعة اإلسراء لمعموم اإلنسانية، والمنشور في م، >73/78/837( والذي عقد جتاريخ حقوقي
  م8.876سنة  يوليو، الثالثالعدد 

المشاركة جورقة بحث عممية بعنوان حقوق العاممين في الوظيفة العامة في اليوم العممي الموسوم  56
، المنظم من قجل بعنوان الجوانب القانونية لمضمان االجتماعي جين القطاع العام والقطاع الخاص

 م.>88/78/837د جتاريخ العيادة القانونية في جامعة فمسطين وجامعة اإلسراء، والمنعق
المشاركة جورقة بحث عممية بعنوان آليات الحماية القانونية لممرأة في القوانين الفمسطينية في ورشة  66

عممية بعنوان آليات الحماية لمنساء وتحقيق عدالة النوع االجتماعي، المنظم من قجل جمعية المستقجل 
 م.>837/=/89لرعاية ضحايا العنف، جتاريخ 
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بعنوان في اليوم العممي  ،ـ واقع ومستقجلبعنوان النظام القضائي الفمسطيني جورقة بحثية  المشاركة 76
جمعية المستقجل لرعاية جل قالمنظم من  ي في دعم وحدة المنظومة القضائية"،دور القضاء العشائر "

 .م>7/837/?، جتاريخ IDSعيد دراسات التمية مضحايا العنف وشبكة الوصول لمعدالة و 
عقدت بالمركز القومي  ،ة في ورشة عمل لمسادة أعضاء النيابة العامة حول العمل القضائيالمشارك 86

م حتى 73/8/8379خالل الفترة من  ،لمدراسات القضائية في جميورية مصر العريية
 م.87/8/8379

 المشاركة في العديد من ورشات العمل المتعمقة بصياغة القوانين الفمسطينية والعمل القضائي.   96
 الدورات التدريبية: عاً تاس
م إلى <7/9/833ترة من دورة تدريجية إلعداد مدريين في قانون االنتخابات الفمسطيني في الف 86

 .ين العرب من أجل حقوق اإلنسان، غزةجمعية المحامم، <97/9/833
م، =9/833/<لى م إ=73/8/833تدريجية إعدادية لوكالء ومعاوني النيابة العامة في الفترة من دورة  86

 .األردن المعيد القضائي األردني،
، النيابة م>833/>/7م إلى >7/833/:7تدريجية خاصة ألعضاء النيابة العامة في الفترة من دورة  36

 .العامة في فمسطين
تدريجية لمعاوني النيابة العامة في أصول المحاكمات المدنية والتجارية، في الفترة من دورة  46

 .DPKفمسطين ومشروع سيادة القانون م، النيابة العامة في :833/;/89ـ88
النيابة  ،م8339/=/<8م إلى 8339/=/8تدريجية خاصة لمعاوني النيابة العامة في الفترة من دورة  56

 .DPKومشروع سيادة القانون العامة في فمسطين 
م إلى 8338/;/>8رة من ( في الفتساعة <>7ي والدجموماسي جواقع )تدريجية في العمل القنصمدورة  66

 .وزارة التخطيط والتعاون الدوليم، 9/8339/;8
 ><) تدريجية تمكينية في االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان والقوانين الفمسطينية النافذة جواقعدورة  76

قراطية وحقوق جمعية مركز الديم ،م93/7/8338م إلى 73/73/8337ة من ( في الفتر اعةس
 .العاممين في فمسطين

م إلى 77/8337/=8ي الفترة من ( فساعة =8جواقع )الجزائية تدريجية في اإلجراءات دورة  86
 .جامعة جيرزيت ،م83/8/8338

نفاذ  القوانين الفمسطينية،العديد من الدورات القانونية المتخصصة في مجال  96 وحقوق اإلنسان وا 
 جمعية مركز الديمقراطية وحقوق و المستقمة، الفمسطينية الييئة في والميارات اإلدارية،  ،القانون 

 .والجمعية الفمسطينية لمعموم القانونية ،مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسانو  العاممين،
 


