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 جامعة بيرزيت -كلية الحقوق واإلدارة العامة /األكاديمي وعضو الهيئة التدريسية في دائرة العلوم السياسية

 

 نبذة تعريفية

. 1948ه من قرية لفتا المهجرة عام تنحدر عائلتو .1960حمودة في مدينة بيت لحم سنة  ىولد سميح طه عيس

شهادة البكالوريوس في تخصص دراسات الشرق األوسط من جامعة بيرزيت سنة  الراحل حمودة على حصل

، 1996الماجستير في العلوم السياسية من جامعة جنوب فلوريدا في الواليات المتحدة األمريكية سنة و، 1984

ُحرم من  إال أنه، 2002من جامعة جنوب فلوريدا سنة نسان التطبيقي في علم اإل الدكتوراةكان مرشحاً لدرجة و

 لمقاومة الفلسطينية ضد االحتالل.لمناصرته ا، بسبب االعتقال في السجون األمريكية هانيل

ً عاد سميح حمودة إلى وطنه فلسطين ليعمل أكاديمي   ً  ا شغل ، وجامعة بيرزيت -السياسية العلومفي دائرة  ومدرسا

دراسات العربية ومركز األبحاث أهمها جمعية ال ،قبل ذلك عدة مناصب في مؤسسات ومراكز بحثية متعددة

مدرساً في جامعة كذلك عمل فلوريدا، و -سالم والعالم في تامباوقسم الدراسات السياحية، ومركز دراسات اإل

التي كانت تصدر عن مؤسسة الدراسات  "حوليات القدس"تحرير دورية  رئيس، وكان جنوب فلوريدا

الفلسطينية، وأشرف حمودة على تأسيس أرشيف بلدية رام هللا، ثم ساهم في تأسيس األرشيف الرقمي لمؤسسة 

 . الفلسطينية الدراسات

اً مميزاً بحرصه على التوثيق والتراث بطريقة علمية. كان عاكفاً على العديد اً ووطني  يجس د حمودة منهجاً علمي  

 من المشاريع العلمية والبحثية، التي يؤمل أن يتابع تالميذه طريقهم فيها. 
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