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المؤهالت العممية 
 
، تقدير عاـ 2009دكتوراة في العمـو السياسية، معيد البحوث والدراسات العربية، مصر،  .1

". مرتبة الشرؼ األولى"
، تقدير عاـ 2004ماجستير في العمـو السياسية، معيد البحوث والدراسات العربية، مصر،  .2

". جيد جداً "
، 2003دبمـو دراسات عميا في العمـو السياسية، معيد البحوث والدراسات العربية، مصر،  .3

". جيد جداً "تقدير عاـ 
، معدؿ 2000بكالوريوس تجارة، تخصص اقتصاد وعمـو سياسية، الجامعة اإلسالمية، غزة،  .4

 .، تقدير عاـ  جيد جداً "85.32"
%(.  88.2)، معدؿ 1996ثانوية عامة، الفرع األدبي،  .5

الخبرات العممية 

 .1/12/2015عميد البحث العممي في جامعة اإلسراء، منذ  .1
 .1/7/2015عميد كمية الحقوؽ في جامعة اإلسراء، منذ  .2
 .1/1/2017-1/1/2016عميد كمية العمـو اإلنسانية في جامعة اإلسراء لمدة عاـ مف تاريخ  .3
 .1/7/2015 وحتى 14/5/2005مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف، منذ -   حقوقيباحث .4
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 .2011يناير - 2010مدير مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف، مكتب فرع الشماؿ مف أبريؿ .5
 .2012 منذ عاـ رئيس مركز بحوث ودراسات األرض واإلنساف .6
. 2014السرطاف منذ عاـ  مرضى لرعاية أمؿ بسمة مؤسسة إدارة مجمس رئيس .7
 .محاضر غير متفرغ في جامعة القدس المفتوحةعممت ؾ .8
 – العاصمة، طرابمس الجزائر عضو مجمس عمماء االتحاد العالمي لممؤسسات العممية، طرابمس .9

 .2015لبناف منذ عاـ 
رئيس تحرير مجمة جامعة اإلسراء لمعمـو التطبيقية ومجمة جامعة اإلسراء لمعمـو اإلنسانية  .10

 .2015منذعاـ 

-ISSN 2311 محكمة عممية مجمة)اإلنساف لحقوؽ عضو ىيئة تحرير في مجمة جيؿ .11
 .بيروت العممي، لمبحث جيؿ مركز إصدار ، (3650

، تصدر عف الجمعية (محكمة)عضو ىيئة عممية في المجمة الجزائرية لمدراسات القانونية .12
 .الجزائرية العممية لمقانوف، الجزائر

 . في مجاؿ القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنسانيمحاضر ومدرب .13
دارة وتقديـ أوراؽ عمؿ في العديد مف المؤتمرات والندوات وورشات  .14 التنظيـ والمشاركة وا 

 .العمؿ
 .في العديد مف الصحؼمنشورة مقاالت ؿ كاتب .15
 ".، صحؼفضائية، إذاعية" صحفية اؿلقاءات اؿ المشاركة المستمرة في .16

المهارات 

. خبرة عالية في استخداـ برامج الحاسب اآللي، وشبكة المعمومات الدولية .1
 .إجادة المغة االنجميزية، كتابة، محادثة، قراءة .2
 .قدرة عالية في العمؿ ضمف فريؽ وتحت ضغط العمؿ ولساعات طويمة .3

 "مركز الميزان" الدراسات والتقارير والبحوث المنشورة 

 .2015أثر العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع المياه والصرؼ الصحي في قطاع غزة،  .1
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 .2014أثر العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع التعميـ في قطاع غزة،  .2
 .2014أثر العدواف اإلسرائيمي عمى الممتمكات الثقافية في قطاع غزة،  .3
 .2014الرقابة عمى األغذية وواقع الحؽ في الغذاء المناسب في قطاع غزة،  .4
 .2014الحصار يفاقـ أزمة حقوؽ اإلنساف في قطاع غزة، .5
 .2013واقع أجيزة ومواد التشخيص في مستشفيات قطاع غزة،  .6
 .2013تحديات وآماؿ، . الحقوؽ الصحية لمرضى الفشؿ الكموي .7
 .2012واقع الحؽ في الصحة لمرضى السرطاف في قطاع غزة،  .8
 .2012أثر انقطاع التيار الكيربائي عمى حقوؽ اإلنساف، .9

 .2010الحؽ في الصحة النفسية في ظؿ الحصار عمى قطاع غزة،  .10
واقع الحؽ في التعميـ العالي في ظؿ ... حماية المجتمع مف التخمؼ.. حماية الحؽ في التعميـ  .11

 .2010الحصار عمى قطاع غزة ، 
األغذية في ظؿ الحصار عمى  واقع سالمة وجودة: الحؽ في الحصوؿ عمى غذاء مناسب .12

 .2010قطاع غزة، 
 18 – 2008ديسمبر /أوؿ  كانوف27)' عممية الرصاص المصبوب'أثر العدواف اإلسرائيمي  .13

 .2009عمى خدمات الصرؼ الصحي في قطاع غزة،  (2009يناير /كانوف ثاني
 .2009أثر العدواف اإلسرائيمي عمى الحؽ في المياه في قطاع غزة،  .14
الكمػػػوي والسػرطػػػاف والقػمػػػػب،  دراسػػة لواقػػػع مػرضػػى الفشػػؿ، األمراض المزمنة في قطاع غزة .15

2008. 
 .2007واالجتماعية،  واقع المصارؼ في فمسطيف ودورىا في تنمية األوضاع االقتصادية .16
 .2007، 27/9/2007/-1/8حركة األفراد والبضائع عبر معابر قطاع غزة في الفترة مف .17
الخدمات الصحية،  تخفيض نفقات العالج في الخارج بيف ضعؼ اإلمكانيات المادية وتردي .18

2007. 
 .2006أثر انقطاع التيار الكيربائي عمى حقوؽ اإلنساف في قطاع غزة،  .19
 .2006 ،أثر مشكمة المياه عمى حقوؽ اإلنساف في قطاع غزة .20
 .2005، 2005األوضاع االجتماعية وموازنة وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية لعاـ .21
 .2005 ،2005الخدمات الصحية وموازنة وزارة الصحة لعاـ  .22
 .2005، 2005لعاـ  الحؽ في السكف المالئـ وموازنة وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف .23
 .2005، 1996/2005أداء المجمس التشريعي الفمسطيني في مجاؿ التشريع  .24
 .2005غزة،  عمى األوضاع االقتصادية بقطاع (كارني )أثر إغالؽ معبر المنطار .25
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إعداد عدد مف التقارير السنوية حوؿ واقع الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية المشاركة في  .26
 .والثقافية في قطاع غزة

 
 
 

 
بحوث ودراسات منشورة  

مجمة جيؿ حقوؽ  غزة، قطاع في الثدي سرطاف لمريضات الصحية الحقوؽ تحديات .1
 عشر، الثامف العدد العممي، البحث جيؿ مركز ،(ISSN 2311-3650)اإلنساف 

 .2017مايو

تحديات الحقوؽ الصحية لمريضات السرطاف في قطاع غزة، مجمة جامعة اإلسراء  .2
 .2017، عدد خاص، العدد الثالث، يوليو (ISSN2518-5918)المحكمة،  

 وعالج الخطر وعوامؿ اإلنذار عالمات حوؿ غزة قطاع في الجامعات طالبات مدى وعي .3
 العامة والصحة التغذية لمغذاء، الدولية المجمة في قبوؿ نشر المقالة تـ الثدي، حيث سرطاف
 2017 عاـ يناير المستدامة، بريطانيا، لمتنمية العالمي االتحاد نشر لدار التابعة

 حقوؽ جيؿ مجمة حؽ الدفاع الشرعي في القانوف الدولي حالة المقاومة الفمسطينية، .4
 .2016 التاسع، العدد العممي، البحث جيؿ مركز ،(ISSN 2311-3650)اإلنساف

محكـ نشر في العدد الخاص بالمؤتمرات  بحث المحتمة، القدس في العاـ التعميـ في الحؽ .5
(3963-2409-ISSN) لبناف، حيث تـ -الصادر عف مركز جيؿ البحث العممي

قضية وحؽ، نظمو مركز جيؿ البحث .. فمسطيف: المشاركة في البحث بمؤتمر بعنواف
 .3/12/2016-2/ لبناف-العممي بالتعاوف مع جامعة اإلسراء، طرابمس

، مجمة جيؿ حقوؽ 2014الحماية الدولية لحقوؽ الطفؿ في ظؿ العدواف عمى قطاع غزة  .6
، مركز جيؿ البحث العممي، العدد السادس والسابع، (  ISSN 2311-3650)اإلنساف
2015. 
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الحقوؽ الصحية ألطفاؿ غزة مف ذوي األمراض المزمنة، مركز بحوث ودراسات األرض  .7
 .2012واإلنساف، يونيو 

التعميـ العاـ في فمسطيف، مجمة السياسات العامة، معيد السياسات العامة، راـ اهلل، العدد  .8
 .2011، مارس (15)

السياسة الخارجية اإليرانية بيف المعمف والواقع، مجمة السياسات العامة، معيد السياسات  .9
 .2010، أكتوبر (13،14)العامة، راـ اهلل، العدد

تحميؿ لمؤسسات وعممية صنع القرار في السياسة الخارجية اإليرانية، مركز دراسات  .10
. 2010الشرؽ العربي، لندف، 

مشكمة المياه في قطاع غزة الواقع والحموؿ، اتحاد لجاف العمؿ الزراعي، غزة،  .11
2008. 

 
" مركز الميزان لحقوق اإلنسان  "أوراق حقائق منشورة

 
. 2015تحديات الحقوؽ الصحية ألطفاؿ مرضى السرطاف في قطاع غزة،  .1
. 2015تحديات الحقوؽ الصحية ألطفاؿ الفشؿ الكموي في قطاع غزة،  .2
 .2015أزمة كيرباء قطاع غزة تتفاقـ في ظؿ استمرار االنقساـ وغياب الحموؿ الواقعية، .3
 2013واقع التعميـ العاـ في قطاع غزة،  .4
 2013واقع الحؽ في السكف المالئـ في قطاع غزة،  .5
 .2013أثر انقطاع التيار الكيربائي عمى حقوؽ اإلنساف في قطاع غزة، .6
 2012عمى الحؽ في المياه،" عممية عامود السحاب"أثر العدواف اإلسرائيمي  .7
 2012عمى الحؽ في التعميـ العاـ، " عممية عامود السحاب"أثر العدواف اإلسرائيمي  .8
 .2012تحديات وآفاؽ، ...تمويؿ مؤسسات العالي .9

 .2012 تحيات وآماؿ،. واقع مرضى السرطاف في قطاع غزة .10
معابر رىينة اإلغالؽ ومعبر كـر أبو سالـ ال يمبي احتياجات .. في قطاع غزة .11

. 2011السكاف، 
مشكمة أوجدىا االحتالؿ وحموؿ قاصرة سببيا الحصار، .. مكب اليرموؾ لمنفايات .12

2011. 
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 .2011،محطات تحتاج إلى المزيد مف الرقابة. تحمية المياه .13
 .2011انتشار حشرة البعوض في قطاع غزة مشكمة تحتاج إلى حؿ، .14
 .2011واقع التعميـ العاـ في قطاع غزة مع بداية العاـ الجديد، .15
 .2011مقالع الرماؿ واقع مرير يحتاج إلى بديؿ، .16

 "مركز الميزان لحقوق اإلنسان " أوراق موقف

 .2012، "العقوبات الجماعية تغيب الحقوؽ المائية الفمسطينية."1

 منشورة غير وتقارير بحوث

 .2009 ،2005-1989 العربية مصر جميورية تجاه اإليرانية السياسة. 1

 .2007 غزة، قطاع في الغذائي األمف واقع. 2

 .2006 غزة، قطاع في اإلنساف حقوؽ عمى االرتباط فؾ خطة أثر. 3

 الخميج دوؿ تجاه اإليرانية الخارجية السياسة توجيات عمى وأثرىا اإليرانية الثورة أيديولوجية. 4
 .2003، 2003-1979 العربية،

 .2000 اإلسالمية، الشريعة ميزاف في الديمقراطية. 5

 المؤتمرات وورشات العمل

 نظمتو جامعة ،"حقوقي منظور مف الفمسطيني الصحي الواقع: بعنواف مؤتمر رئيس .1
 .10/12/2016 اإلسراء،

فمسطيف قضية وحؽ، تنظيـ مركز جيؿ البحث : رئيس المجنة العممية في مؤتمر بعنواف .2
 .3/12/2016-2العممي بالتعاوف مع جامعة اإلسراء، طرابمس لبناف، 

 والسياسة اإلدارة أكاديمية ستنظمو الرابع، القومي األمف مؤتمر في عممية لجنة عضو .3
. 2016فمسطيف، نوفمبر العميا، لمدراسات
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 القضاء توحيد آليات "عنواف تحت اإلنساف لحقوؽ الميزاف مركز تنظيـ لمؤتمر، التحضير .4
. 22/11/2015 ،"الفمسطيني

 بمورة "عنواف تحت اإلنساف لحقوؽ الميزاف مركز تنظيـ متخصصة، عمؿ، لورشة التحضير .5
. 5/11/2015،"القضائية السمطة لتوحيد مبادرة

 توحيد آليات "عنواف تحت اإلنساف لحقوؽ الميزاف مركز تنظيـ عمؿ، لورشة التحضير .6
. 17/9/2015،"الفمسطيني القضاء

دارة التحضير .7  والعدالة فمسطيف "عنواف تحت اإلنساف لحقوؽ الميزاف مركز تنظيـ مؤتمر، وا 
. 9/4/2015 ،"الدولية الجنائية المحكمة.. المنتظرة

دارتيما عمؿ لورشتيف التحضير .8  جنيؼ ومركز اإلنساف لحقوؽ الميزاف مركز تنظيـ ، وا 
 األمنية التشريعات انسجاـ مدى "عنواف تحت( ديكاؼ )المسمحة القوات عمى لمرقابة

 17-16 متتالييف يوميف مدار عمى ،"الفساد لمكافحة المتحدة األمـ اتفاقية مع الفمسطينية
/3/2015 .

دارتو لمؤتمر التحضير .9  مركز تنظيـ ،"غزة لقطاع والسياسية الجيوستراتيجية المكانة "حوؿ وا 
 عبر كاف حيث الفمسطينية، الدراسات ومؤسسة بيرزيت وجامعة اإلنساف لحقوؽ الميزاف
. 2014/ 19/11-18 ومصر، وغزة الضفة بيف كونفرانس الفيديو

دارتيا عمؿ لورشة التحضير. .10  لحقوؽ الميزاف مركز تنظيـ فييا، عمؿ ورقة وتقديـ وا 
 ،"غزة قطاع في المناسب الغذاء في الحؽ وواقع األغذية عمى الرقابة "عنواف تحت اإلنساف

12/3/2014 .

 

دارتيا، عمؿ لورشة التحضير .11  عنواف تحت اإلنساف لحقوؽ الميزاف مركز تنظيـ وا 
. 1/12/2013،"فمسطيف في االنتقالية العدالة تطبيؽ آليات"
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دارة التحضير .12  العدالة حوؿ اإلنساف، لحقوؽ الميزاف مركز تنظيـ مؤتمر، وا 
. 21/11/2013فمسطيف، في االنتقالية

 المؤسسات مف وعدد اإلنساف لحقوؽ الميزاف مركز بيف بالشراكة لمؤتمر التحضير .13
. 10/10/2013الفمسطينية، األراضي في اإلعداـ عقوبة واقع حوؿ الحقوقية،

دارتيا، عمؿ لورشة التحضير .14  عنواف تحت اإلنساف لحقوؽ الميزاف مركز تنظيـ وا 
. 18/9/2013،"والتعبير الرأي حرية في الحؽ حماية ضمانات"

دارتيا، عمؿ لورشة التحضير .15  عنواف تحت اإلنساف لحقوؽ الميزاف مركز تنظيـ وا 
. 28/8/2013 ،"المعاممة وسوء التعسفي االحتجاز مف لمحماية القانونية الضمانات"

 المؤسسات مف وعدد اإلنساف لحقوؽ الميزاف مركز بيف بالشراكة لمؤتمر التحضير .16
 بيف والخيرية األىمية الجمعيات عمى والممارسة الرسمية الرقابة أدوات" حوؿ الحقوقية،

 .22/8/2013 ،"والواقع النص

دارتيا عمؿ لورشة التحضير .17  لحقوؽ الميزاف مركز تنظيـ فييا، عمؿ ورقة وتقديـ وا 
. 29/5/2013 ،"غزة قطاع مستشفيات في الصحية الخدمات جودة "عنواف تحت اإلنساف

دارتو، متخصص لمقاء التحضير .18  تحت اإلنساف لحقوؽ الميزاف مركز تنظيـ وا 
. 2/12/2012 ،"الوطنية المصالحة إنجاح في القضائية السمطة دور تفعيؿ ' عنواف

دارتو متخصص لمقاء التحضير .19  الميزاف مركز تنظيـ فيو، عمؿ ورقة وتقديـ وا 
. 25/9/2012 ،"والمأموؿ الواقع..العالي التعميـ مؤسسات تمويؿ " بعنواف اإلنساف، لحقوؽ

دارتو، متخصص لمقاء التحضير .20  تحت اإلنساف لحقوؽ الميزاف مركز تنظيـ وا 
. 26/6/2012 ،"المصالحة بعد القضائية السمطة مستقبؿ "عنواف

دارتو متخصص لمقاء التحضير .21  لحقوؽ الميزاف مركز تنظيـ فيو، عمؿ ورقة تقديـ وا 
.                       13/6/2012 ،"وآماؿ تحديات السرطاف مرضى واقع "عنواف تحت اإلنساف
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 لحقوؽ الميزاف مركز تنظيـ فيو، عمؿ ورقة وتقديـ متخصص لمقاء التحضير .22
 ،"الفمسطينية المائية الحقوؽ تغيب اإلسرائيمية المائية السياسة "عنواف تحت اإلنساف

3/5/2012 .

 قطاع في التعميـ في الحؽ واقع عنواف تحت عمؿ ورقة وتقديـ واإلدارة التحضير .23
. 20/12/2011 في وذلؾ الميزاف، مركز ينظمو الذي الجميور واجو برنامج ضمف غزة،

دارتيا عمؿ لورشة التحضير .24  لحقوؽ الميزاف مركز تنظيـ فييا، عمؿ ورقة تقديـ وا 
 .20/10/2011 التاريخ ،"بديؿ إلى يحتاج مرير واقع الرماؿ مقالع  " عنواف تحت اإلنساف

 والشبكة الميزاف مركز بيف مشتركة عمؿ ورشة في عمؿ ورقة وتقديـ التحضير .25
 حاالت في التعميـ " عنواف تحت" آيني "الطوارئ حاالت في التعميـ لوكاالت المشتركة
 .29/7/2011 التاريخ ،"والتعافي واالستجابة الجيوزية بيف ما غزة في الطوارئ

دارتيا عمؿ لورشة التحضير .26  لحقوؽ الميزاف مركز تنظيـ فييا، عمؿ ورقة وتقديـ وا 
 الموافؽ الخميس يوـ ،'واآلفاؽ الواقع... غزة قطاع في المحالة المياه 'عنواف  تحت اإلنساف

26/5/2011 .

دارتيا عمؿ لورشة التحضير .27  لحقوؽ الميزاف مركز تنظيـ فييا، عمؿ ورقة وتقديـ وا 
 الموافؽ الخميس يوـ ،"غزة قطاع في النفسية الصحة واقع "عنواف تحت اإلنساف

9/12/2010 .

دارتيا عمؿ لورشة التحضير .28  لحقوؽ الميزاف مركز تنظيـ فييا، عمؿ ورقة وتقديـ وا 
 الموافؽ الخميس يوـ ،'غزة قطاع في العالي التعميـ عمى الحصار أثر 'عنواف تحت اإلنساف

22/4/2010 .

دارة لمؤتمر التحضير .29  ومكتب اإلنساف لحقوؽ الميزاف مركز تنظيـ فيو، جمسة وا 
 لحقوؽ العالمي اليوـ في ،16/12/2009 األربعاء اإلنساف لحقوؽ  السامي المفوض
 تحت اإلنساف لحقوؽ العالمي اإلعالف نشر عمى عاماً   61 مرور يصادؼ الذي اإلنساف
 ."المياه في والحؽ غزة" عنواف
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