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البيانات األكاديمية:
 أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق – جامعة القاهرة.
 عين معيدا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ثم تدرج في الوظائف األكاديمية إلى درجة األستاذية.
 عضو الجمعية املصرية للقانون الجنائي في جمهورية مصر العربية.
 إعارة بصفة عضو هيئة تدريس إلى كلية القانون بجامعة قطر من .2018 – 2008
 أستاذ زائر لكلية القانون بجامعة قطر .2008/2007
 محاضر بمركز الدراسات القانونية والقضائية  -وزارة العدل  -دولة قطر.
 أستاذ منتدب بكلية أحمد بن محمد العسكرية  -دولة قطر.
 أستاذ منتدب بكلية الشرطة – دولة قطر.
 محكم لألبحاث القانونية في العديد من املجالت القانونية العربية.
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املؤهالت العلمية:
 حصل على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي من كلية حقوق باريس سان-مور /جامعة باريس
ً
« 12فال دو مارن» بتقدير مشرف جدا ،أكتوبر .2004
ً
 حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية من جامعة القاهرة ،بتقدير جيد جدا ،دور
مايو  ،1995أول الدفعة.

ً
 حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من جامعة القاهرة ،بتقدير جيد جدا ،دور
مايو  ،1994أول الدفعة.

ً
 حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة ،بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف ،دور مايو
.1993

الجوائز العلمية:
 جائزة التميز في البحث العلمي ،كلية القانون – جامعة قطر ،العام األكاديمي .2013/2012
 جائزة التميز في التدريس ،كلية القانون – جامعة قطر ،العام األكاديمي .2012/2011
 جائزة أ .د .أحمد لطفى السيد للتفوق العلمي املمنوحة ألول دبلوم القانون العام ،مايو .1994
 درع التفوق العلمي مقدم من الجمعية العلمية للبحث الجنائي بكلية الحقوق – جامعة القاهرة
ألول دبلوم العلوم الجنائية ،مايو .1995
 درع التفوق العلمي مقدم من الجمعية العلمية للقانون العام بكلية الحقوق – جامعة القاهرة
ألول دبلوم القانون العام ،مايو .1994
 جائزة أ .د .أحمد فتحي سرور للتفوق العلمي واملمنوحة ألنبغ طالب في مادة اإلجراءات الجنائية،
مايو .1993
 جائزة أ .د .على بدوى للتفوق العلمي واملمنوحة ألنبغ طالب في القانون الجنائي مع الشريعة
اإلسالمية ،مايو .1993
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 جائزة أ .د .سميحة القليوبي للتفوق العلمي واملمنوحة ألنبغ طالب في القانون التجاري ،مايو
.1993
 جائزة املرحوم /محمد رشدي للتفوق العلمي املمنوحة ألنبغ طالب في القانون التجاري ،مايو
.1993

األبحاث املنشورة( :مجالت محكمة)
 )1الحماية الجنائية في مجال زراعة األعضاء البشرية ،دراسة تحليلية نقدية في ضوء
تشريعات مصر والكويت وقطر.
بحث منشور في مجلة الحقوق ،مجلة علمية محكمة يصدرها مجلس النشر العلمي بجامعة
الكويت ،يونيو .2017
 )2سرية التحقيق االبتدائي  -بين مقتضيات املصلحة العامة ومتطلبات الحق في املعرفة،
دراسة في القانونين املصري والفرنس ي.
بحث منشور في مجلة القانون واالقتصاد ،مجلة علمية محكمة تصدرها كلية الحقوق -
جامعة القاهرة ،العدد  89لسنة .2016
 )3التطبيق بأثر فوري لقواعد تنظيم واختصاص القضاء الجنائي.
بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون ،مجلة علمية محكمة

تصدرها كلية القانون

بجامعة اإلمارات العربية املتحدة،العدد  ،59السنة الثامنة والعشرون ،يوليو .2014
 )4املسؤولية والتعويض عن أوامر الحبس االحتياطي  -دراسة مقارنة في القانونين املصري
والفرنس ي.
بحث منشور في املجلة األردنية في القانون والعلوم السياسية ،مجلة علمية محكمة تصدر
عن اللجنة العليا للبحث العلمي في اململكة األردنية الهاشمية ،املجلد الخامس ،العدد
الثاني ،يوليو .2013
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 )5مبدأ التقاض ي على درجتين ودوره في تدعيم العدالة وتحقيق املساواة أمام القضاء الجنائي؛
تطبيق املبدأ أمام محاكم الجنايات في القانونين الفرنس ي والقطري.
بحث منشور في املجلة القانونية والقضائية ،دورية محكمة تصدر عن مركز الدراسات
القانونية والقضائية ،وزارة العدل ،دولة قطر ،العدد الثاني ،السنة السادسة ،ديسمبر
.2012
 )6الرقابة القضائية على أوامر الحبس االحتياطي واإلفراج املؤقت  -دراسة مقارنة في كل من
القانون القطري واملصري والفرنس ي.
بحث منشور في املجلة القانونية والقضائية ،دورية محكمة تصدر عن مركز الدراسات
القانونية والقضائية ،وزارة العدل ،دولة قطر ،العدد الثاني ،السنة الثالثة ،ديسمبر .2009
 )7فاعلية الوساطة في إنهاء الخصومة الجنائية  -دراسة تحليلية مقارنة.
بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون ،مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية القانون –
جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،العدد  ،40السنة الثالثة والعشرون ،أكتوبر .2009

األبحاث املقبولة للنشر:
 )1ضمانات الحماية الجنائية ملمارسة مهنة املحاماة  -دارسة تحليلية نقدية.
بحث مقبول للنشر في مجلة القانون واالقتصاد ،مجلة علمية محكمة تصدرها كلية
الحقوق  -جامعة القاهرة ،ديسمبر .2016
 )2إلغاء الحصانة البرملانية اإلجرائية بين الواقع واملأمول  -دراسة مقارنة.
بح ث ثثث مقب ث ثثول للنش ث ثثر ف ث ثثي مجل ث ثثة الحق ث ثثوق للبح ث ثثوث القانوني ث ثثة واالقتص ث ثثادية ،مجل ث ثثة علمي ث ثثة
محكمة تصدرها كلية الحقوق  -جامعة اإلسكندرية ،أكتوبر .2016
 )3املواجهة الجنائية اإلجرائية للجريمة اإلرهابية  -دراسة تحليلية للنصوص التشريعية
املصرية.
بحث مقبول للنشر في مجلة القانون واالقتصاد ،مجلة علمية محكمة تصدرها كلية
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الحقوق  -جامعة القاهرة ،يونيه .2016
 )4املسؤولية الجنائية عن القتل العمد باالمتناع – بين النظرية والتطبيق.
بحث مقبول للنشر في مجلة القانون واالقتصاد ،مجلة علمية محكمة تصدرها كلية
الحقوق  -جامعة القاهرة ،ديسمبر .2015

املؤلفات القانونية( :كتب مرجعية ودراسية)
 )1ضمانات الحماية الجنائية ملهنة املحاماة  -دراسة تحليلية نقدية.
الناشر /دار النهضة العربية – القاهرة.2017 ،
 )2إلغاء الحصانة البرملانية اإلجرائية بين الواقع واملأمول  -دراسة مقارنة من منظور إقامة العدالة
الجنائية.
الناشر /دار النهضة العربية – القاهرة.2017 ،
 )3املواجهة الجنائية اإلجرائية للجريمة اإلرهابية  -دراسة تحليلية للنصوص التشريعية املصرية.
الناشر /دار النهضة العربية – القاهرة.2016 ،
 )4املسؤولية الجنائية عن القتل العمد باالمتناع بين النظرية والتطبيق ،عود على بدء بمناسبة
حكم محكمة الجنايات في قضية القرن.
الناشر /دار النهضة العربية – القاهرة.2016 ،
 )5سرية التحقيق االبتدائي بين مقتضيات املصلحة العامة ومتطلبات الحق في املعرفة – دراسة:
مقارنة في القانون والواقع املصري والفرنس ي ،نقدية ألحكام املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.
الناشر /دار النهضة العربية – القاهرة.2015 ،
 )6شرح قانون العقوبات القطري – القسم العام.
إصدارات كلية القانون – جامعة قطر.2017 ،
 )7الضوابط الحاكمة للحبس االحتياطي في القانون القطري.
إصدارات كلية القانون – جامعة قطر.2015 ،
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 )8دليل الحبس االحتياطي في القانون املصري.
الناشر /دار النهضة العربية – القاهرة.2013 ،
 )9األحكام القانونية للتبرع باألعضاء البشرية – دراسة على ضوء القانون املصري رقم  5لسنة
 2010بشأن تنظيم زرع األعضاء البشرية.
الناشر /دار النهضة العربية – القاهرة.2010 ،
)10

القواعد القانونية للحبس االحتياطي وبدائله – دراسة تحليلية نقدية.

الناشر /دار النهضة العربية – القاهرة.2010 ،
)11

ضمانات الحبس االحتياطي وبدائله في القانون القطري – دراسة مقارنة.

إصدارات جامعة قطر.2010 ،
)12

استئصال وزرع األعضاء البشرية من الوجهة القانونية.

الناشر /دار النهضة العربية – القاهرة.2009 ،
)13

استئناف أحكام محاكم الجنايات بين املعارضة والتأييد  -دراسة مقارنة.

الناشر /دار النهضة العربية – القاهرة.2008 ،
)14

سريان القاعدة الجنائية اإلجرائية من حيث الزمان.

الناشر /دار النهضة العربية – القاهرة.2008 ،
)15

الحبس االحتياطي  -دراسة مقارنة في القانونين املصري والفرنس ي.

الناشر /دار النهضة العربية – القاهرة.2007 ،
)16

دروس في علم اإلجرام.

الناشر /دار النهضة العربية – القاهرة.2006 ،

عضوية اللجان داخل جامعة قطر:
 عضو لجنة البحث العلمي بكلية القانون – جامعة قطر.2018/2017 ،
 عضو لجنة خدمة وإشراك املجتمع بكلية القانون – جامعة قطر.2017/2016 ،
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 منسق القانون الجنائي بكلية القانون – جامعة قطر.2016/2015 ،
 عضو لجنة التعيينات بكلية القانون – جامعة قطر.2016/2015 ،
 عضو لجنة الشؤون األكاديمية بكلية القانون – جامعة قطر.2015/2014 ،
 عضو ومنسق لجنة إعداد وصياغة برنامج ماجستير القانون العام ،كلية القانون – جامعة قطر،
.2015/2014
 عضو اللجنة العلمية لصياغة قضية مسابقة املحكمة الصورية العربية الثانية بجامعة قطر،
.2015/2014
 منسق لجنة مراجعة مخرجات تعلم مقررات القانون الجنائي بكلية القانون – جامعة قطر،
.2015/2014
 منسق لجنة إعداد مقترح الشهادات التخصصية بكلية القانون – جامعة قطر.2016 ،
 عضو لجان التحقيق بجامعة قطر.2014 ،
 عضو لجنة التعيينات والترقيات بكلية القانون – جامعة قطر.2014/2013 ،
 عضو لجنة وضع وصياغة قضية مسابقة املحكمة الصورية العربية األولى بجامعة قطر،
 ،2014/2013ومحكم املذكرات املكتوبة للفرق املشاركة.
 عضو لجنة اإلعداد لبرنامج املاجستير في القانون بكلية القانون – جامعة قطر.2013/2012 ،
 ممثل كلية القانون – جامعة قطر لدى مكتب تقييم مخرجات التعلم بجامعة قطر،
.2011/2010
 عضو لجنة الشؤون األكاديمية بكلية القانون – جامعة قطر.2012/2011 ،
 عضو لجنة الشؤون األكاديمية بكلية القانون – جامعة قطر.2011/2010 ،
 عضو مجلس هيئة التدريس بجامعة قطر " "Senateممثال لكلية القانون ،فبراير  – 2010يناير
 ،2012وعضو لجنة البحث العلمي باملجلس.
 عضو لجنة البحث العلمي بكلية القانون  -جامعة قطر.2010/2009 ،
 عضو لجنة تقييم مخرجات التعلم بكلية القانون  -جامعة قطر.2010/2009 ،
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عضوية اللجان خارج جامعة قطر:
 عضو لجنة التحكيم واملناقشة ألبحاث املسابقة السنوية البحثية الثالثة لوزارة الداخلية في
موضوع "االنحرافات السلوكية لطلبة املدارس ودور األمن في مواجهتها" ،يناير – مارس .2014
 عضو لجنة التحكيم واملناقشة ألبحاث املسابقة السنوية البحثية الثانية لوزارة الداخلية في
موضوع "الجرائم االقتصادية وكيفية الوقاية منها" ،مارس – ديسمبر .2011
 عضو اللجنة العلمية ملنتدى الدوحة التأسيس ي حول "املبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية
ملكافحة االتجار بالبشر" 23 – 22 ،مارس .2010
 عضو اللجنة التحضيرية ملؤتمر "التعليم القانوني في العالم العربي – الوضع الراهن وآفاق
املستقبل" 19 – 18 ،مارس .2009
 عضو لجنة صياغة البيان الختامي والتوصيات ملنتدى الفضائيات والتحدي القيمي واألخالقي
الذي يواجه الشباب الخليجي 3 – 2 ،نوفمبر .2008
 عضو لجنة الصياغة والتوصيات للمؤتمر العلمي األول ملكافحة االتجار بالبشر -بين النظرية
والتطبيق 13 – 12 ،مارس .2008

املؤتمرات والندوات العلمية واملهنية:
 املشاركة بورقة عمل بعنوان "صور املسؤولية الجنائية للطبيب واملؤسسة الطبية في مجال
زراعة األعضاء البشرية وفقا ألحكام القانون القطري رقم  15لسنة  2015بشأن تنظيم نقل
وزراعة األعضاء البشرية ،في مؤتمر القانون والطب – تحدي املستقبل املنعقد في جامعة قطر
في الفترة من  29-28فبراير .2016
 متحدث في ندوة "التوعية املرورية مسؤولية الجميع" ،املنعقدة في جامعة قطر وبمشاركة اإلدارة
العامة للمرور 19 ،أبريل .2016
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 رئيس الجلسة األولى بمؤتمر "حقوق اإلنسان والقانون الخاص – الوحدة في التنوع" تنظيم نادي
الثقافة القانونية الفرنسية بكلية القانون بجامعة قطر بالتعاون مع عدد من الجامعات
الفرنسية وبرعاية السفارة الفرنسية في دولة قطر ،املنعقد في جامعة قطر 17 ،و 18فبراير
.2016
 محاضر في الندوة التعريفية بقانون مكافحة الجرائم االلكترونية رقم  14لسنة  ،2014تنظيم
إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية القطرية 27 ،أكتوبر .2015
 متحدث ومشارك بورقة عمل بعنوان "ضمانات تنفيذ العقوبات في دولة قطر" ،في الطاولة
املستديرة الخامسة لحوار الجاليات في قطر حول موضوع الثقافة القانونية في دولة قطر ،تنظيم
مركز الدوحة الدولي لحوار األديان وكلية القانون بجامعة قطر 28 ،فبراير .2015
 متحدث وممثل كلية القانون في االجتماع التشاوري حول قانون مكافحة الجرائم االلكترونية،
الذي نظمه مركز الدوحة لحرية اإلعالم 24 ،فبراير .2015
 املتحدث الرئيس ي في ندوة علمية حول القانون القطري للجرائم اإللكترونية ،في اطار سلسلة
الندوات حول "الجديد في التشريع القطري" ،التي تنظمها كلية القانون بجامعة قطر 4 ،ديسمبر
.2014
 حضور ندوة جمعية املحامين القطريين حول " معوقات سير الخصومة القضائية" 26 ،يناير
.2015
 حضور ندوة كلية القانون بجامعة قطر حول " جريمة غسل األموال ودور وحدة املعلومات املالية
في مكافحتها" 11 ،ديسمبر .2014
 ممثل كلية القانون بجامعة قطر في االجتماعات التحضيرية ملؤتمر األمم املتحدة ملنع الجريمة
وتحقيق العدالة والجنائية ،الدوحة 28-27 ،سبتمبر .2014
 املشاركة بورقة عمل بعنوان " مبدأ التقاض ي على درجتين ودوره في تدعيم العدالة الجنائية
وكفالة املساواة أمام املحاكم الجنائية " ،في املؤتمر العلمي السادس لكلية الحقوق – جامعة
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اإلسكندرية بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز – واشنطن ،حول موضوع "القانون والعدالة
االجتماعية" ،مدينة اإلسكندرية 20-19 ،فبراير .2014
 املشاركة كممثل لكلية القانون – جامعة قطر في اللقاء السنوي لكليات القانون الذي تنظمه
الجمعية األمريكية لكليات القانون ،بعنوان "املشاركة العاملية واملشروعية األكاديمية" ،نيو
أورلينز ،لويزيانا ،أمريكا 7-4 ،يناير .2013
 املشاركة في منتدى الدوحة الثالث ملكافحة االتجار بالبشر ،بعنوان "اتجاهات معاصرة ملكافحة
االتجار بالبشر" ،الدوحة 23 -22 ،يناير .2013
 املشاركة في اإلعداد باإلضافة لرئاسة إحدى جلسات املؤتمر الدولي في القانون املقارن الذي
نظمته كلية القانون بجامعة قطر 8-7 ،أكتوبر .2012
 املشاركة في الندوة العاملية للتعليم القضائي والقانوني حول تطور املعايير الدولية في دولة قطر،
الدوحة 8 ،مارس  ،2012برعاية مركز الدراسات القانونية والقضائية بدولة قطر بالتعاون مع
محكمة قطر الدولية ومركز تسوية املنازعات.
 املشاركة كممثل لكلية القانون – جامعة قطر في املؤتمر اإلقليمي الثاني للقانونين الناطقين
بالفرنسية حول موضوع القانون والحقوق االقتصادية ،بيروت ،لبنان 25-24 ،مايو  ،2011تحت
رعاية وزارة العدل اللبنانية وتنظيم السفارة الفرنسية في لبنان واملكتب اإلقليمي للفرنكوفونية
باألردن.
 محاضر بالندوة القانونية تحت عنوان "أحكام املعامالت والتجارة االلكترونية" في ضوء أحكام
قانون املعامالت والتجارة االلكترونية رقم  16لسنة  ،2010ضمن فعاليات املوسم الثقافي ملركز
الدراسات القانونية والقضائية 8 ،مارس .2011
 املشاركة بورقة عمل بعنوان "التقاض ي على درجتين في الجنايات" ،في املؤتمر العلمي الثاني لكلية
الحقوق – جامعة اإلسكندرية حول موضوع "االتجاهات التشريعية الحديثة في التنظيم
القضائي" ،مدينة اإلسكندرية 11-10 ،مارس .2010
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 عضو اللجنة العلمية ملنتدى الدوحة التأسيس ي حول "املبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية
ملكافحة االتجار بالبشر" ،الدوحة 23-22 ،مارس .2010
 املشاركة في الصالون القانوني الذي نظمته جريدة الشرق القطرية والبننسوال بالتعاون مع كلية
القانون – جامعة قطر "ندوة حول املشكالت القانونية املرتبطة بتطبيق قانون الشيك الجديد"
وذلك بتاريخ  26ديسمبر  .2009املشاركة بكلمة حول الحماية الجنائية للشيك في ندوة حول
املشكالت القانونية املرتبطة بتطبيق أحكام قانون التجارة القطري الخاصة بالشيك .الصالون
القانوني لجريدة الشرق القطرية والبننسوال بالتعاون مع كلية القانون  -جامعة قطر 26 ،ديسمبر
.2009
 املشاركة بورقة عمل بعنوان "مشروعية نقل األعضاء البشرية" في املؤتمر العلمي السابع لكلية
الحقوق – جامعة جرش باململكة األردنية حول موضوع "التعامل باألعضاء البشرية في القانون
والشريعة" 7-6 ،مايو .2009
 املشاركة في جلسات وورش عمل مؤتمر "املمارسات الفضلى في التطوير املنهي" ،املنامة30-29 ،
مارس  ،2009بالتعاون بين وزارة العدل والشئون اإلسالمية بمملكة البحرين وجمعية املحامين
والقضاة األمريكيين.
 عضو اللجنة التحضيرية ملؤتمر "التعليم القانوني في العالم العربي – الوضع الراهن وآفاق
املستقبل" ،الدوحة 19-18 ،مارس  ،2009بالتعاون بين كلية القانون بجامعة قطر وجمعية
املحامين والقضاة األمريكيين.
 املشاركة بورقة عمل املحور القانوني حول موضوع "االتجار باألعضاء البشرية ،األبعاد-اآلثار-
سبل املكافحة" ،في ضوء القانون القطري رقم  21لسنة  1997بشأن تنظيم نقل وزراعة
األعضاء البشرية ،وذلك في الحلقة النقاشية املنظمة بالتعاون بين املؤسسة القطرية ملكافحة
االتجار بالبشر ومؤسسة حمد الطبية ،املنعقدة في الدوحة  12يناير .2009
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 عضو لجنة صياغة البيان الختامي وتوصيات منتدى الفضائيات والتحدي القيمي واألخالقي الذي
يواجه الشباب الخليجي ،الدوحة 3-2 ،نوفمبر  ،2008تحت رعاية املجلس األعلى لشؤون األسرة
بدولة قطر.
 عضو لجنة صياغة توصيات املؤتمر العلمي األول ملكافحة االتجار بالبشر -بين النظرية والتطبيق،
الدوحة 13-12 ،مارس  ،2008بالتعاون بين جامعة قطر ومؤسسة مكافحة االتجار بالبشر
التابعة للمجلس األعلى لشؤون األسرة بدولة قطر.

الخبرة املهنية:
 محاضر في الدورة التدريبية ملأموري الضبطية القضائية بوزارة الداخلية حول التطبيقات
العملية بشأن إجراءات الضبط والتحقيق في القانون الجنائي بدولة قطر ،وزارة الداخلية-24 ،
 26أبريل .2016
 محاضر في الدورة التدريبية ملأموري الضبطية القضائية الجدد بالهيئة العامة لألشغال
"أشغال" ،جول موضوع "الضبطية القضائية والجرائم املنصوص عليها في القانون رقم  14لسنة
 2015بتنظيم األعمال ضمن حرم الطريق" ،التي نظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد
التابع للنيابة العامة القطرية ،الدوحة  4نوفمبر .2015
 محاضر بورشة عمل "آليات التعامل مع قضايا االتجار بالبشر" ،التي نظمتها املؤسسة القطرية
ملكافحة االتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة وجامعة
الدول العربية ،ضمن البرامج التدريبية للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية للعاملين في
جهات العدالة الجنائية في مجال مكافحة االتجار بالبشر ،املنعقدة في الدوحة في الفترة من 20
 21نوفمبر .2013
 محاضر بالدورة التدريبية ملأموري الضبط القضائي بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في
موضوع " الضبطية القضائية بشأن قوانين تنظيم ومراقبة املباني" ،نظمتها وزارة البلدية،
الدوحة في الفترة من  22-18نوفمبر .2012
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 محاضر بالدورة التدريبية اإللزامية الثالثة ملساعدي النيابة العامة ،التي ينظمها مركز الدراسات
القانونية والقضائية – وزارة العدل  -دولة قطر ،محاضرات في موضوع قانون العقوبات -
القسم العام ،أبريل/مايو .2012
 محاضر بالدورة التدريبية اإللزامية الخامسة للمحامين تحت التدريب ،التي ينظمها مركز
الدراسات القانونية والقضائية – وزارة العدل  -دولة قطر ،محاضرا ت في موضوع "إجراءات
الدعوى الجنائية" ،يناير .2012
 محاضرة عن النظام القانوني الجنائي في دولة قطر تم إلقائها أما وفد وكالء النيابة من دولة
روسيا بالتنسيق مع مكتب النائب العام بدولة قطر 23 ،مارس  ،2011قاعة املؤتمرات بجامعة
قطر.
 محاضر بالدورة التدريبية اإللزامية الرابعة للمحامين تحت التدريب ،التي ينظمها مركز الدراسات
القانونية والقضائية – وزارة العدل  -دولة قطر ،محاضرات في موضوع "النيابة العامة" ،ديسمبر
.2010
 محاضر بالدورة التدريبية التخصصية الخامسة ملأموري الضبط القضائي بوزارة البلدية
والتخطيط العمراني ،التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية – وزارة العدل  -دولة
قطر ،محاضرا ت في موضوع "مهام مأموري الضبط القضائي في قانون اإلجراءات الجنائية"
أبريل .2010
 محاضر بالدورة التدريبية اإللزامية األولى للعسكريين ،التي ينظمها مركز الدراسات القانونية
والقضائية – وزارة العدل  -دولة قطر ،محاضرا ت في موضوع "مكافحة غسل األموال" ،فبراير
.2010
 محاضر بالدورة التدريبية اإللزامية الرابعة ملساعدي القضاة ،التي ينظمها مركز الدراسات
القانونية والقضائية – وزارة العدل  -دولة قطر ،محاضرات في قانون العقوبات/القسم
الخاص ،أكتوبر/نوفمبر .2009
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 محاضر بالدورة التدريبية ملنفذي القانون حول موضوع "تنظيم قانون العقوبات القطري
للجرائم التي تقع على حقوق اإلنسان األساسية :الحق في الحياة – الحق في سالمة الجسد –
الحق في الحرية  -عمل السخرة – الرق" ،والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة
قطر ،الدوحة.2009/5/20 ،
 محاضر بالدورة التدريبية اإللزامية الثانية ملساعدي النيابة العامة ،التي ينظمها مركز الدراسات
القانونية والقضائية – وزارة العدل  -دولة قطر ،محاضرات في قانون العقوبات/القسم العام،
نوفمبر/ديسمبر .2008
 محاضر بالدورة التدريبية حول دور مأموري الضبط القضائي في إنفاذ قوانين الجمارك ،التي
ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية – وزارة العدل – دولة قطر ،محاضرات حول "
مهام مأموري الضبط القضائي في قوانين اإلجراءات الجنائية والعقوبات والنيابة العامة في دولة
قطر" ،في الفترة من  15إلى  26يونيه .2008

الخبرة في مجال التدريس:
2018/2017
 تدريس مقرر قانون اإلجراءات الجنائية املقارن ،ماجستير القانون العام – جامعة قطر. تدريس مقررات قانون العقوبات القسم العام ،وقانون اإلجراءات الجنائية ،ونظرية األحكاموطرق الطعن الجنائية بكلية القانون – جامعة قطر.
2017/2016
 تدريس مقرر قانون اإلجراءات الجنائية املقارن ،ماجستير القانون العام – جامعة قطر. تدريس مقررات قانون العقوبات القسم العام ،وقانون اإلجراءات الجنائية ،ونظرية األحكاموطرق الطعن الجنائية ،وعلم اإلجرام بكلية القانون – جامعة قطر.
2016/2015
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 تدريس مقررات قانون العقوبات القسم العام ،وقانون اإلجراءات الجنائية بكلية القانون –جامعة قطر.
2015/2014
 تدريس مقررات قانون العقوبات القسم العام ،وقانون اإلجراءات الجنائية بكلية القانون –جامعة قطر.
 تدريس مقرر علم اإلجرام والعقاب بكلية الشرطة – دولة قطر.:2014/2013
 تدريس مقرر قانون اإلجراءات الجنائية بكلية القانون – جامعة قطر.:2013/2012
 تدريس مقررات قانون اإلجراءات الجنائية ،وقانون العقوبات القسم الخاص ،وعلم اإلجراموالعقاب بكلية القانون – جامعة قطر.
:2013 – 2007
 تدريس مقررات قانون اإلجراءات الجنائية ،وقانون العقوبات القسم العام ،وقانون العقوباتالقسم الخاص بكلية القانون – جامعة قطر.
:2007/2006
 تدريس مادة علم اإلجرام لطلبة الفرقة األولى ،قسم الدراسة اللغة العربية بكلية الحقوق -جامعة القاهرة.
 تدريس مادة قانون اإلجراءات الجنائية املصري "التدريب العملي" لطلبة الفرقة الرابعة  ،قسمالدراسة باللغة الفرنسية بمعهد قانون األعمال الدولية بكلية الحقوق  -جامعة القاهرة.
 تدريس مادة املصطلحات القانونية باللغة الفرنسية لطلبة الفرقة األولى ،قسم الدراسة باللغةالعربية بكلية الحقوق – جامعة القاهرة.
 املشاركة في تدريس مادة قانون العقوبات "القسم الخاص" لطلبة الفرقة الثالثة ،قسمي الدراسةباللغة العربية واللغة اإلنجليزية بكلية الحقوق  -جامعة القاهرة.
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:2006/2005
 تدريس مادة علم اإلجرام لطلبة الفرقة األولى  -قسم الدراسة باللغة العربية بكلية الحقوق –جامعة القاهرة.
 تدريس مادة علمي اإلجرام والعقاب لطلبة الفرقة األولى بكلية الحقوق -فرع الخرطوم التابعلجامعة القاهرة.
 تدريس مادة قانون اإلجراءات الجنائية املصري «التدريب العملي» لطلبة الفرقة الرابعة ،قسمالدراسة باللغة الفرنسية بمعهد قانون األعمال الدولية بكلية الحقوق – جامعة القاهرة.
 املشاركة في تدريس مادة قانون العقوبات «القسم الخاص» لطلبة الفرقة الثالثة ،قسميالدراسة باللغة العربية واللغة اإلنجليزية بكلية الحقوق -جامعة القاهرة.
:2005/2004
 تدريس مادة املنطق القانوني لطلبة الفرقة األولى  ،قسم الدراسة باللغة العربية بكلية الحقوق -جامعة القاهرة.
  -إلقاء محاضرات في أساليب البحث القانوني لطلبة الدراسات العليا  -دبلوم العلوم الجنائيةبكلية الحقوق – جامعة القاهرة.
 املشاركة في تدريس مادة قانون العقوبات «القسم الخاص» لطلبة الفرقة الثالثة ،قسميالدراسة باللغة العربية واللغة اإلنجليزية بكلية الحقوق -جامعة القاهرة  ،شملت جرائم االعتداء
على املصلحة العامة وجرائم االعتداء على األشخاص وجرائم االعتداء على األموال.

اإلشراف على األبحاث:
 اإلشراف على أبحاث ماجستير القانون العام بكلية القانون – جامعة قطر.2018 – 2017 ،
 تحكيم ومناقشة أبحاث املاجستير بكلية الدراسات اإلسالمية – جامعة حمد بن خليفة –
مؤسسة قطر.2012 ،
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 اإلشراف على أبحاث املتدربين من أعضاء النيابة العامة والقضاة واملحامين والقانونيين بإدارات
الدولة ،واملقدمة ملركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ،بدولة قطر ،من – 2009
.2013
 اإلشراف على األبحاث املقدمة في مادة اإلجراءات الجنائية من طلبة الدراسات العليا بكلية
الحقوق جامعة القاهرة املقيدين بدبلومي العلوم الجنائية والعلوم القضائية ،من – 2005
.2007
 اإلشراف وتقييم األبحاث املقدمة للحصول على درجة دبلوم الدراسات العليا – قسم الدراسات
القانونية – من الطلبة املقيدين بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية – القاهرة ،من .2007 – 2005

الدورات التدريبية وورش العمل:
 دورة "آداب وسلوك املهنة في العمل الجامعي" ،مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ،جامعة
القاهرة ،في الفترة من  25-24أغسطس .2015
 ورشة عمل حول وسائل التكنولوجيا املستخدمة في جامعة قطر بعنوان "تكنولوجيا التعليم"،
كلية القانون بجامعة قطر 12 ،فبراير .2015
 دورة "تنظيم املؤتمرات العلمية" ،مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ،جامعة القاهرة ،في
الفترة من  26-25أغسطس .2014
 دورة "نظم االمتحانات وتقويم الطالب" ،مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ،جامعة
القاهرة ،في الفترة من  24-23أغسطس .2014
 دورة "مهارات التدريس الفعال" ،مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ،جامعة القاهرة ،في
الفترة من  19-18أغسطس .2014
 دورة "أخالقيات البحث العلمي" ،مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ،جامعة القاهرة ،في
الفترة من  14-13أغسطس .2014
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 دورة "إدارة الفريق البحثي" ،مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ،جامعة القاهرة ،في الفترة
من  12-11أغسطس .2014
 منافع التدريس عند استخدام استبيان املعرفة ،فعاليات ملتقى التنمية املهنية الخامس
لتكنولوجيا التعليم ،بعنوان "نحو أفاق أوسع في التعليم والتعلم واستخدام التكنولوجيا" ،مكتب
التنمية املهنية وتطوير عمليات التعلم ،جامعة قطر 21 ،يناير .2014
 استخدام منتديات النقاش والحوار في نظام بالك بورد ملقررات كلية القانون ،مكتب التنمية
املهنية وتطوير عمليات التعلم ،جامعة قطر 17 ،أبريل .2012
 تحقيق التميز في التعليم القانوني ،كلية القانون – جامعة قطر بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا،
 26فبراير .2012
 ضمان الجودة في التعليم العالي في اململكة املتحدة ،كلية القانون – جامعة قطر بالتعاون مع
جامعة لندن 19 ،فبراير .2012
 استخدام البالك بورد بفاعلية لتعزيز التعلم النشط ،فعاليات ملتقى التنمية املهنية األول
لتكنولوجيا التعليم ،بعنوان "التعلم النشط املعتمد على التكنولوجيا" ،مكتب التنمية املهنية
وتطوير عمليات التعلم ،جامعة قطر 25 ،يناير .2012
 سياسة الترقيات ألعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر ،مكتب التنمية املهنية وتطوير عمليات
التعلم ،جامعة قطر 22 ،يناير .2012
 تمويل البحث العلمي القانوني ،كلية القانون –جامعة قطر بالتعاون مع جامعة نوتنجهام
اإلنجليزية 29 ،ديسمبر .2011
 تخطيط املقرر الدراس ي ،كلية القانون – جامعة قطر بالتعاون مع جامعة نورث كارولينا
األمريكية 24 ،سبتمبر .2011
 طرق تقييم مخرجات التعلم وأهدافها واستراتيجياتها ،مكتب التنمية املهنية وتطوير عمليات
التعلم ،جامعة قطر 13 ،سبتمبر .2011
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 مخرجات التعلم في التعليم القانوني في الواليات ملتحدة األمريكية ،كلية القانون – جامعة قطر،
 30أبريل .2011
 املمارسات الفضلى في التعليم القانوني في الواليات املتحدة األمريكية ،كلية القانون – جامعة
قطر 16 -13 ،مارس .2011
 تفعيل نظام البالك بورد في التدريس 19 ،يناير  ،2011فعاليات ملتقى التنمية املهنية الثاني
بجامعة قطر.
 تبادل الخبرات في مجالي التدريس وتحقيق املخرجات 19 ،يناير  ،2011فعاليات ملتقى التنمية
املهنية الثاني بجامعة قطر.
 سياسة الترقيات ألعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر ،مكتب التنمية املهنية وتطوير عمليات
التعلم ،جامعة قطر 27 ،ديسمبر .2010
 استخدام نظام ، The Black Board – New Versionمكتب التنمية املهنية وتطوير عمليات
التعليم ،جامعة قطر 18 ،و 25أكتوبر .2009
 دورة "االتصال الفعال" ،مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ،جامعة القاهرة ،في الفترة من
 8-6أبريل .2009
 دورة "نظام الساعات املعتمدة" ،مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ،جامعة القاهرة ،في
الفترة من  4-2فبراير .2009
 ورشة عمل حول "تصميم ملف املقرر الكترونيا" ،بمكتب التنمية املهنية وتطوير عمليات
التعليم ،جامعة قطر 18 ،و  19يناير .2009
 دورة "استخدام التكنولوجيا في التدريس" ،مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ،جامعة
القاهرة ،في الفترة من  13-11أغسطس .2008
 دورة "االتجاهات الحديثة في التدريس" ،مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ،جامعة
القاهرة ،في الفترة من  30-28يوليو .2008
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 دورة "اإلدارة الجامعية" ،مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ،جامعة القاهرة ،في الفترة
من  22-20يوليو .2008
 دورة "النشر العلمي" ،مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ،جامعة القاهرة ،في الفترة من
 16-14يوليو .2008
 استخدام نظام" ،"Black Board-1بمكتب التنمية املهنية وتطوير عمليات التعليم ،جامعة قطر،
 20و  21فبراير .2008
 ورشة عمل في موضوع "املحاضرة التفاعلية" ،مكتب التنمية املهنية وتطوير عمليات التعليم،
جامعة قطر 12 ،و  13نوفمبر .2007
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