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  الذاتیةالسیرة 
ــم   :  حازم حمدي محمود الجمالياالســـــــــــ

ـــــــــــة  :  فلسطیني  الجنسیــــ
ـــــالد   1969:  مارس  المیــــــــــــ
ــــــــــوان ــزة                           العنــــــ         0 072599411141:  هاتف جوال:  غـــــــــ

   hazemj2010@gmail.com: برید الكتروني 
 :  متزوج الحالة االجتماعیة

  المؤهالت العلمیة:  
 1986 العامة الفرع العلمي، مدرسة الكرمل، غزة ، الثانویة.  
 ،2001 لیسانس حقوق، جامعة األزهر، غزة. 
 ،2006 معهد البحوث والدراسات العربیة، مصر، دبلوم الدراسات القانونیة. 
 ،2009 لبحوث والدراسات العربیة،  مصر،معهد ا "بتقدیر ممتاز " قانون إداريماجستیر في القانون العام.  
 2015 جامعة القاهرة، "بتقدیر جید جداً  ، " قانون إداريدكتوراه في القانون العام.  

  :  والعملیة الخبــــــــــــرات األكادیمیة
  كلیة العلوم اإلداریة واالقتصادیة - قطاع غزة  المفتوحة فروعجامعة القدس  متفرغ فيعضو هیئة تدریس غیر- ،

ستاذ القانون العام المساعد " أ 2018 –  2009والتشریعات الصحیة  ن وحقوق اإلنسانبمواد مبادئ القانو  ومحاضر
والقانون الدولي العام والقانون  فرع شمال غزة بموادة فلسطین امعغیر متفرغ" في كلیة القانون والممارسة القضائیة بج

 .2017- 2016وقانون االجراءات الجنائیة  اإلداري
  2عضو اللجنة العلمیة لمؤتمر األمن القومي الفلسطیني الرابع " مؤتمر دولي علمي محكم" المنعقد بتاریخ - 

 بالتعاون بین أكادیمیة اإلدارة والسیاسة للدراسات العلیا وجامعة األقصى. 3/11/2016
 "1المنعقد بتاریخ  عضو اللجنة العلمیة لمؤتمر األمن القومي الفلسطیني الخامس " مؤتمر دولي علمي محكم -

2/11/2017 . 
 .المشاركة بالعدید من الندوات والورش واالیام الدراسیة  

  :والعلمیة البحثیةاألنشطة  
 النیابة العامة كطرف في الدعوى الجنائیة" دراسة غیر منشورة، معهد البحوث والدراسات العربیة، مصر ". 
 " النكبة وأبعاد قضیة الالجئین حق العودة حق أصیل ال یسقط بالتقادم" ورقة عمل قدمت في الیوم الدراسي بعنوان"

 . 9/5/2011بتاریخ فرع الوسطى  في جامعة القدس المفتوحة  لمنعقدا ن"الفلسطینیی
 الحریة األكادیمیة في " الحریة األكادیمیة بین القوانین المقیدة والضوابط" ورقة عمل قدمت للیوم الدراسي بعنوان "

 . 5/3/2012في جامعة القدس المفتوحة فرع خان یونس بتاریخ  منعقدال العالي الفلسطیني"،  التعلیممؤسسات 
  امعة في مجلة ج محكم ومنشور" بحث الوضعي دراسة مقارنة وواجباته بین الشریعة اإلسالمیة والقانون"الموظف العام

 .2016مارس  األول العدد- السادس المجلد- فلسطین لألبحاث والدراسات
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 "سة اإلدارة والسیاسة بأكادیمیة اإلدارة والسیا مجلةفي   ومنشور " بحث محكمأثر الحكم الجزائي على الموظف العام
 . 2018للدراسات العلیا، العدد الثالث،

 بعنوان "  "مدى تطبیق مبادئ ومؤشرات الحكم الرشید في النظام السیاسي الفلسطیني"  ورقة عمل قدمت لندوة علمیة
في أكادیمیة السیاسة واالدارة للدراسات العلیا  منعقدةتعزیز الحكم الرشید" ال النظام السیاسي الفلسطیني ودوره في

 .4/10/2016بتاریخ 
 " باالشتراك مع  " كتاب تم إعدادهالعدل العلیا محكمةالموظف العام في ضوء قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني واجتهاد)

كادیمیة السیاسة ، ویدرس لطلبة الماجستیر في أ2017أخر) ، من منشورات مكتبة نیسان للطباعة والتوزیع غزة 
 واالدارة للدراسات العلیا.

  .تحكیم األبحاث العلمیة بغرض النشر بمجالت علمیة محكمة 
 " التنظیم التشریعي لحقوق األشخاص المعوقین وفقًا ألحكام قانون حقوق المعوقین الفلسطیني" ورقة بحثیة قدمت لیوم

في جامعة القدس المفتوحة فرع شمال  منعقدل غزة" الة في محافظة شمادراسي بعنوان " تمكین األشخاص ذوي اإلعاق
 .12/4/2017غزة بتاریخ 

  في ضوء  مقارنة ةدراسة تحلیلی في قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني انتهاء خدمة الموظف العاماعداد كتاب بعنوان
 .و آراء الفقه و أحكام القضاء اإلداري 2016قانون الخدمة المدنیة المصري لسنة 

  :المعرفون
  0097059416999 جهاد البطش رئیس جامعة القدس المفتوحة بقطاع غزة  جوال رقمأ.د./ 
  00970597926044 جوال رقم عودة الفلیت المساعد اإلداري بجامعة القدس المفتوحة بقطاع غزةأ.د./
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