
 بسم ام الرحمام الرحسمم

 ابحلرم ال احيمم

سحيم ادديم محدم محووم البلماومم/م ألستمذم ادكتور
 

:م ادررمام البححيم ادر سحيممم:مأاال-مم

 .دكتوراه فً الحقوق جامعة القاهرة  : 1982     

 .ماجستٌر فً الحقوق جامعة القاهرة : 1972     

 .لٌسانس فً الحقوق جامعة اإلسكندرٌة  : 1970     

:م ابحلرم البححيما ادررمام ألكمودححيمم:مثمنحم-

 .محاضر كلٌة الحقوق جامعة الجزائر :  1973-1982

 . السعودٌة–أستاذ مساعد بكلٌة االقتصاد واإلدارة جامعة الملك عبد العزٌز : 1990- 1973

 . الجزائر –أستاذ محاضر بكلٌة الحقوق جامعة البلٌدة :  1991-1992

 . لٌبٌا –أستاذ بكلٌة الحقوق جامعة سرت :  1997 – 1992

 . غزة –أستاذ القانون جامعة القدس المفتوحة : 2007 – 1997

 .أستاذ القانون بجامعة فلسطٌن: 2011 -2008

 .أستاذ القانون الجامعة اإلسالمٌة: 2013- 2011

 .عمٌد كلٌة القانون بجامعة غزة  :  2015 – 2012

  ..رئٌس قسم القانون الخاص جامعة غزة حتى تارٌخه  : 2016- 2015

 

 

 

 

 



:مما يم خالمم امحوومعبتم ادررمام البححيم ابم بيممإعد وهمم اتتماسمما أل ممث التتمم:مثمالممم-

 :الكتب  -1
 (االلتزامات)المبادئ العامة الجزء الثانً  -

 (المدخل لعلم القانون )دروس فً النظرٌة العامة لقانون والحق   -

 .الوجٌز فً الشرح نظام التحكٌم السعودي  -

 . الشركات – التجار – العمل التجاري –القانون التجاري اللٌبً  -

 .األوراق التجارٌة فً القانون التجاري اللٌبً  -

 .فلسفة ومناهج البحث فً العلوم القانونٌة  -

 .األوراق التجارٌة فً قانون التجارة الفلسطٌنً  -

 .القانون التجاري فً فلسطٌن  -

 .مصادر االلتزام  -

 .أحكام االلتزام  -

 .محاضرات فً قانون التحكٌم  -
 

 :األبحاث  -2

  التحكٌم الدولً بٌن النظرٌة والتطبٌق. 

 (.25 ص–م 2000أغسطس  ) العدد األول  – وزارة العدل –مجلة القانون والقضاء 

 

  ًالتوقف عن الدفع وطرق الطعن فً القرارات الصادرة عن شهر اإلفالس فً قانون اإلفالس ف

 قانون اإلفالس الفلسطٌنً

 (.293ص-1999) العدد األول – المجلد السابع –مجلة الجامعة األسالمٌة 

 

  ًالنظام العام ومسألة استبعاد تطبٌق القانون األجنب. 

 (.235 ص–م 2003) المجلد السابع – العدد الثانً –مجلة جامعة األقصً 

 

  التربٌة علً حقوق اإلنسان واقع وأفاق, 

 ( .144ص–م 2001) الجزء األول – العدد األول – المجلد الخامس –مجلة جامعة األقصً 

 

  حوالة البوالس  دراسة مقاربة. 

 (.299ص- م2000) العدد األول – المجلد الثامن –مجلة الجامعة اإلسالمٌة 

 

  نظرات حول التنظٌم األتفاقً ألثار األحكام األجنبٌة. 

 (.144 ص –م 2001) الجزء الثانً – العدد األول – المجلد الخامس –مجلة جامعة األقصً 

 

  ًالقانون األجنبً ومدي إعماله لدي القضاء الوطن. 

 (.107 ص –م 2000) العدد األول – المجلد السابع –مجلة جامعة األقصً 



 

  جزأن –اآلثار الدولٌة ألحكام دراسة مقارنة . 

 .(م 2001 ) الجزء الثانً – العدد الثانً – المجلد الخامس –مجلة جامعة األقصً 

 

  رقابة القضاء الوطنً علً عمل المحاكم. 

 –أغسطس ) – ( العدد الثانً عشر –العدد العاشر ,  - ) فً عددٌن –مجلة أفاق القانون 

 (.43 ص –م 2005

 

 :المقاالت كثيرة ومتعددة  -3
 .ال تحصر نشرت فً المجاالت المتخصصة 

 

م اتتلدلمام القببسحيحيماننخمم إعد وم تم ابلمام ابقمنونحيم اتتم قم ممم الشتل ك:مر  لممم
 مالكلمم

 .قانون التجارة الفلسطٌنً -

 .قانون الشركات التجارٌة  -

 .قانون التجارة البحرٌة  -

 .إلً غٌر ذلك من التشرٌعات  -

م

:م الشتل كم تمارشمامعحمم تلدورمم:مم م بممم

 ندوات -

 دورات  -

 

.ممعبتمرسمامماأ ممثمعبححيمم إلشل ف:مسموسممم

 ألشتل كم تم احؤاحل ام البححيم اتتمعبدام تم الم لمام القببسحيحيم غزرمم:مسم لممم

  المؤتمر الذي عقد فً جامعة األقصً حول اإلعجاز فً القرأن الكرٌم , وكان لنا بحث قدم

 .(م2000ماٌو )للمؤتمر بعنوان اإلعجاز التشرٌعً للقرآن الكرٌم 

  المؤتمر الذي عقد بالجامعة اإلسالمٌة حول الهندسة وتطورها , وكان لنا ثالثة أبحاث قدمت

 (.2003سبتمبر )للمؤتمر متعلقة  بالتحكٌم 

  ( .2004ماٌو )المؤتمر الذي عقد بجامعة األقصً حول دور الجامعات فً التنمٌة 


