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 سيره ذاتيه

  

 د. أيمن نصر عبدالعال محمود.))أيمن عبدالعال(( /سماال

 . مصريالجنسية/ 

 25/1/1966مواليد/ 

 ة فلسطين جامع –أستاذ مشارك بكلية القانون والممارسة القضائية  المهنة: 

 جامعة فلسطين   –عميد كلية القانون والممارسة القضائية سابقاً : 

 بها  شاركوأستاذ القانون الجنائي الم 

 غزه. –استاذ مساعد بكلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية  سابقا:/

 . رئيس قسم الشريعة والقانونو

وإدارية )نقض ودستورية عليا سنة بجمهورية مصر العربية. 35محام منذ **

 عليا(. 

 جنة الدراسات العليا. ل** عضو 

 **عضو المجلس األكاديمي االستشاري.

 بجامعة فلسطين وبالجامعات الفلسطينية. المساعد أستاذ القانون الجنائي  **

 ** المؤهالت العلمية واألعمال والخبرات السابقة: 

 بتقدير جيد . – 1987دور مايو عام  –جامعة القاهرة   –ليسانس حقوق        ·

 .1989دبلوم الدراسات العليا )جامعة القاهرة( فى العلوم الجنائية دور مايو       ·
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دبلوم الدراسات العليا ) جامعة القاهرة( فى القانون الخاص دور مايو         ·

1990 . 

 جامعة القاهرة. -  ماجستير فى القانون       ·

بعنوان )    جيد جدا– جنائيالحقوق )جامعة المنصورة( قانون  فيدكتوراه    ·

دراسة تأصيلية تحليلية   –اإلجراءات الجنائية  فيمظاهر اإلخالل بالمساواة 

 مقارنه. 

 : ومؤلفات ** أبحاث

 الجزء األول. -*شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني 

 ني. الجزء الثا-*شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني 

 . دوافع ارتكاب الجرائم تأثرا باستخدام وسائل التواصل االجتماعي وكيفية الحد منها* 
 *الحماية القانونية والنفسية للمرأة الفلسطينية. 

 *الجرائم المستحدثة. 

 *الجرائم الواقعة على النظام العام. 

 *قانون العقوبات الخاص. 

 *قانون العقوبات العام. 

 الطبيعية وأثرها على ظاهرة اإلجرام.*عوامل البيئة 

 * المسئولية المدنية المفترضة .

 *عوامل جناح األحداث. 

 .اإلجرائيالنظام  فيكأحد مظاهر وضمانات المساواة  القاضي * ضمانات حياد 

 اإلجراءات الجنائية.  فيالرسالة مظاهر اإلخالل بالمساواة  في* مؤلفنا 

 المعاصر. اإلسالمي*اتفاقية السيداو وأثرها على العمل 

 *دوافع ارتكاب الجرائم باستخدام وسائل التواصل االجتماعي وكيفية الحد منها. 

 * شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني. 
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 القتل بدافع الشرف * 

 دراسة تحليلية مقارنة -تفتيش األشخاص في حاالت التلبس*مدى دستورية 

 دراسة تحليلية مقارنة  -لمساكن في حاالت التلبسفتيش ا *مدى دستورية ت

في ضوء انضمام فلسطين  –الحماية القانونية والنفسية للمرأة الفلسطينية  *

 دراسة تحليلية مقارنة  -بحث مشترك(  –التفاقية سيداو) باحث أول 

 دراسة تـأصيلية تحليلية مقارنة  –الفلسطيني  اإلفراج بكفالة في التشريع *

 * علم الضحية )لمساق علم اإلجرام والعقاب(. 

 .مهارات التقاضي الجنائي*

 واالستجواب. *مهارات التحقيق 

 الجنائية *الطب الشرعي واألدلة  

 الطب الشرعي والمهمل الجنائي 

 ** الخبرات: 

 .  متواصلة ماعا 32لمدة واالستشارات القانونية بمهنة المحاماة   عمل دائم   ·

 بعض الجامعات المصرية.  فيالتدريس بشكل غير متفرغ        ·

 . أعمال قانونية دقيقة. 

 :  مساقات تم تدريسها**

 .الجنائي*علم اإلجرام والجزاء 

 . التجاري*القانون 

 . و للماجستيرللبكالوريوس     *قانون اإلجراءات الجزائية.

 وطالبات الماجستير(  لطالب)   القسم العام. -*قانون العقوبات

 ( ستيرلطلبة الماج..).اإلداري*القانون 

 .الجبري*التنفيذ 

 *قانون اإلجراءات المدنية والتجارية. 
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   الشريعة والقانون. في*حقوق اإلنسان 

 العامة لألعمال التجارية. *النظرية 

 * األوراق التجارية. 

 *الشركات التجارية. 

 *العقود التجارية. 

 اإلفالس.قانون *

 *فلسفة القانون. 

 *الجرائم المستحدثة. 

 *الجرائم الواقعة على النظام العام. 

 *قانون العقوبات. 

 *الطب الشرعي واألدلة الجنائية. 

 *الطب الشرعي والمعمل الجنائي. 

 * التدريب العملي بالمحكمة الصورية بالكلية. 

 ي البكالوريوس والماجستير(. ) لمرحلت * أبحاث التخرج.

 أو اشترك في مناقشتها: أشرف عليها  التيستير رسائل الماج** 

 حاتم أبو عيشه ...  /للباحث  –بدائل التوقيف في التشريع الفلسطيني  -1

 .يوسف العفيفي ..  /للباحث –الجرائم اإلليكترونية في التشريع الفلسطيني  -2

جهاد   /للباحث –الجرائم العسكرية وإجراءات محاكمة مرتكبيها   -3

 السموني... 

 محمد الدمياطي./بدائل الدعوى الجزائية في التشريع الفلسطيني .. للباحث  -4

 محمد الشوبكي.  /الجرائم االنتخابية ... للباحث -5

مصطفى  /النيابة اإلدارية وضرورتها في التشريع الفلسطيني.. للباحث   -6

 عبدالجواد.

 محمد اللحام. /القرارات بقوانين ومدى دستوريتها في فلسطين .. للباحث -7

 حمدي شاهين. /الحماية الجنائية للبيئة الهوائية.. للباحث  -8
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 .أحمد أبو عوده/أثر الحكم الجنائي على الوظيفة العامة .. للباحث  -9

عصام   /المسئولية الجزائية للطبيب في التشريع الفلسطيني.. للباحث -10

 إسماعيل. 

المحاكمة الغيابية في التشريع الجنائي الفلسطيني للباحث/عصام   -11

 طومان. 

 المصادرة في التشريع الجنائي الفلسطيني. للباحث/حمزة أبو لبدة. -12

 دافع الشرف في جريمة القتل. للباحث/حاتم طومان. -13

 عمر حبيب. /لجنائية لجرائم الفساد. للباحث المواجهة ا -14

ضوابط تفويض مأمور الضبط القضائي للتحقيق الجنائي/للباحث   -15

 مصطفى مراد.

دور مسرح الجريمة في الكشف عن القصد الجنائي في جريمة القتل   -16

 المقصود/للباحث محمد شمالي. 

جريمة اإلرهاب وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني/للباحث   -17

 غل. محمود الد

العود إلى الجريمة في التشريع الفلسطيني ..للباحث/إياد عبدالناصر   -18

 علي أبوزينة. 

..للباحث/محمد  ..تقادم الدعوى الجزائية في التشريع الفلسطيني -19

 فضل عجور.

التنظيم القانوني لنظرية الموظف الفعلي في   -20

 فلسطين...للباحث/عبدهللا الحرازين.

اإلداري الفلسطيني....دراسة رقابة المالئمة في القضاء  -21

 تحليلية....للباحثة/فاتن أيمن محمد حسان. 

أحكام اكتساب جنسية جديدة للموظف العام في  -22

 فلسطين....للباحث/عبدهللا خليل شلدان النجار.

  أنشطة أخرى:** 

 وتنظيم دبلوم التحكيم القانوني والعرفي للمخاتير الخطة الدراسية *إعداد 

  .التحكيم القانوني والعرفي والصلح الجنائي للمخاتير ورجال االصالح* مدرب 

  العديد من الدورات القانونية المتخصصة.*منح 

 * تنقيح وتعديل العديد من القوانين. 

 . وأيام دراسية عديدة * ورش عمل ومؤتمرات
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 * لقاءات  قانونية تليفزيونية وإذاعية عديدة.

 تحكيم العديد من األبحاث القانونية.   *

 القانونية. * محكم أبحاث قانونية معتمد بشكل دائم للعديد من المجالت 

 00970592626060**** موبايل رقم 

   dr.aymannasr66@gmail.com**بريد الكتروني:

 a.abdelaal@up.edu.ps 

   Dr.aymannasr@yahoo.com 
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