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 أواًل/ المعلومات الشخصية: •

 

 مكان المــيالد تاريخ الميـالد  الجنسية االســــــم 

    

 مصر -القاهرة   1971-10-20 فـــلســــطيـــني  أشرف أحمد محمود أبو مصطفى 

معلومات 

 التواصل

 خان يونس  عنوان السكن 082082431 هاتف رقم 

 ashraf123446@hotmail.com اإللكتروني البريد  0599529908 هاتف جوال 

 ذكــــــــــــر الجنس  410033286 رقم الهوية 

 متــــــــــــــــزوج الحالةاالجتماعية مســـــــــــلم الديانة 
 

 

 

 ثانيًا/ المؤهالت العلمية •

 

 الــمؤهــل  م

تاريخ  

الحصول  

 عليها 

 بلد التخرج التخــصــــص الكلـــية الجـــــامـعـــة 

 2015 دكتوراه  1
معهد  -جامعة الدول العربية  

 البحوث والدراسات العربية 

الدراسات  

 القانونية 
 مصر  القانون الجنائي 

 2012 مــاجســـتير 1
معهد  -جامعة الدول العربية 

 البحوث والدراسات العربية 
الدراسات  

 القانونية 
 الدولي  القانون

 العام 
 مصــــــر

 2010 دبـلـوم عالـي  2
معهد  -جامعة الدول العربية  

 البحوث والدراسات العربية 
الدراسات  

 القانونية 
 مصــــــر ت قانونية دراسا

 فلسطين  القانون العام  الحقوق األزهر بغزة  جامعة 2004 الليــسانــس  3

 اليــمن  عسكرية علوم  الكلية الحربية  الكلية الحربية  1992 بكالوريوس  4

5 
الثـانوية  

 العامة 
 مصر  العلوم اإلنسانية  مدرسة  مدرسة نهضة عين شمس  1989

 
 

 

 ثالثًا/ الدورات التدريبية •

 

 

 

 

 

 الجهة المنظمة  وحتى  ابتداء من  عنوان الدورة  م
مكان 

 االنعقاد 

 4/11/1999 23/10/1999 العالقات العامة  1
هيئة التوجيه السياسي  

 والوطني 
 غــــــــزة

 

2 
المحامين الشبان في إطار  تعزيز قدرات 

 المهنة القانونية ودعم حقوق اإلنسان
20/10/2013 23/10/2013 

مركز الميزان لحقوق  

 اإلنسان 
 

 غــــــــزة

 خان يونس  المركز األمريكي  للغات  10/3/2013 1/11/2012 قواعد اللغة االنجليزية  3
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 الخبرات:  /رابعًا •
 

 

 

 

 المهارات:  /خامسًا •

 

 المــهــــارات  نوعية المهارة 

 كتابـــية

 Word  ،Excel ،Power)    -القدرة العالية في استخدام برامج الحاسب اآللي  -

point   .) 
 .  Internetالتعـامل مع برامـج الــ  -

 إمكانية الكتابة والتنسيق والطباعة على الحاسب اآللي.  -
 البيانية. إمكانية التعامل بمهارة مع قواعد البيانات واستخراج التقارير واألشكال  -

 القدرة العالية على االتصال والتواصل مع المؤسسات وكذلك الجمهور. تواصلــــية

 التحمل والصـــبر 

 تحمل ضغط العمل حتى ساعات متأخرة إن لزم األمر.  -
 إجادة تحفيز مجموعات العمل بالمشاركة على المزيد من المجهود .  -

 العمل ضمن روح الفريق.  -
 الجمهور بكل روح ريادية. التعامل مع  -

 

 سادسًا اللغات: •
 

 األبحاث المنشورة •

 مكان النشر  سنة النشر  اسم البحث 

 مجلة مركز مساواه )مجلة محكمة(  2016 الدافعة الرتكاب الجريمة  العوامل

 

 المعرفون:  /تاسعًا •
 

 

المسمى  

 الوظيفي 
 عنوان العمل المدة المؤسسة 

 الوصف الوظيفي 

 متقاعد 
جهاز األمن الوطني  

 بقطاع غزة 
 خان يونس  1992-2004

موظف عسكري في قوات  

األمن الوطني المنطقة  

 الجنوبية 

رئيس النيابة  

 العسكرية 
قيادة قوات األمن  

 الوطني 
 غــــــــــــــزة 2004-2005

مهام وكيل النيابة  

 العسكرية 

مدير الدائرة  

 القانونية 
قيادة قوات األمن  

 الوطني 
 غــــــــــــــزة 2006-2007

تخليص جميع المعامالت  

 القانونية 

 المحادثة الكتابة القراءة  اللغة

 ممتاز  ممتاز  ممتاز  العربية 

 جيد  جيد  جيد  اإلنجليزية 

 معلومات لتواصل  عنوان العمل المهنة  الشخصية

 د/ عبد القادر جراد 
مدير المكتب الفني  

 للنيابة العامة 
 0599994414 غزة 

 جامعة األزهر  محاضر  د/ نايف الفرا 
 

 0599301248ج/ 


