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 ةـيرة الذاتيـالس
 

 

 حمدي محمد محمود أحمد حسين    د . /         االسم

 

 أستاذ مشارك       الدرجة العلمية / 

 

 القانون الجنائي   التخصص الدقيق : 

 

 المعهد العالي للقضاء بسلطنة عمان . و   –بكلية الحقوق  أستاذ مشاركالعمل الحالي : 

 

 م2018اتحاد المدربين العرب مارس في القانون الجنائي " معتمدة من مدرب "  حاصل على شهادة 

 

 الجنسية  / مصري 

 

 :  متزوج  االجتماعيةالحالة 

 

 م  1970/  11/  19تاريخ الميالد  / 

 

 . القومية   -الزقازيق  –محافظة الشرقية  –العنوان البريدي / جمهورية مصر العربية 

 

 falcon333f@yahoo.com العنوان اإللكتروني /  

 

  0096893596780نقال        – سلطنة عمان     :التليفون  

  

 المؤهالت العلمية و تاريخ الحصول عليها : 

 

 –م 2008 –جامعة عين شمس  –كلية الحقوق  –الدكتوراه في القانون الجنائي  درجة - 1

 .تقدير جيد جداً  

 

 جيد جداً.  عام  تقدير –م 2002/  2001كلية الحقوق   –درجة الماجستير في القانون الجنائي  - 2

 

  جداً  جيد  عام تقدير  – م 1993 – األزهر جامعة – القانون و الشريعة كلية الليسانس درجة - 3 

 

دراسة مقارنة بين القانون الجنائي و  –و عنوان الرسالة  " نقل و زراعة األعضاء بين اإلباحة و الحظر 

 الفقه اإلسالمي " 

و تتناول الرسالة التعرض لموضوع نقل و زرع األعضاء من الناحية الجنائية ، و كذلك الفقه اإلسالمي ، و 

أو تعارض ذلك مع الحماية القانونية للجسم البشري ، و قد شملت هذه الرسالة التعرض  اتفاقبيان مدى 

mailto:falcon333f@yahoo.com
mailto:falcon333f@yahoo.com
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ة لبعض باإلضاف –القانون األمريكي  –القانون اإلنجليزي  –للقوانين الجنائية المقارنة  " القانون الفرنسي 

ام " و مقارنة ذلك بأحك التشريعات العربية و منها القانون المصري و القانون الكويتي و غيره من القوانين

 .الفقه اإلسالمي  

 

 

 

 :  المنشورة المحكمة واألبحاث العلمية 

 

 منشور بمجلة –بحث بعنوان  " المسئولية الجنائية في مجال المعامالت اإللكترونية  " دراسة مقارنة  -1

  م2011العدد الثالث عشر  –جامعة األزهر  –بالدقهلية كلية الشريعة و القانون 

 

اسة الوطني  " در باالقتصادبحث بعنوان  " المسئولية الجنائية للمستثمر عن األضرار التي يلحقها  -2

اير ين –العدد الرابع عشر  –جامعة األزهر  –بالدقهلية منشور بمجلة كلية الشريعة و القانون  -مقارنة  

  م2012
 

 

لبحريني ن ادراسة تحليلية مقارنة بين القانو –بحث بعنوان  " النظام القانوني لجرائم التجمهر و الشغب  -3

 م 2013 يناير  – بمجلة معهد الدراسات القضائية بالبحرين رونشالبحث م -و المصري  "  

 

جرائم العاملون بالمؤسسات   –النظام القانوني للجرائم الملحقة بجريمة غسل األموال  بحث بعنوان " -4

امعة ج –بالدقهلية البحث منشور بمجلة كلية الشريعة و القانون دراسة مقارنة "   -المالية و الرقابية  

 م .  2013يناير   -الجزء الرابع  -العدد الخامس عشر –األزهر 

 

لة بمجنشور البحث م " دراسة مقارنة  -السياسة الجنائية لمكافحة جرائم غسل األموال بحث بعنوان  "  -5

 .م  2014 الجزء األول  – العدد السادس عشر –جامعة األزهر  –كلية الشريعة والقانون بالدقهلية 

 

 شورنالمسئولية الجنائية عن جرائم االتجار بالبشر في ضوء التشريعات المقارنة " مبحث بعنوان "  -6

 م  2015 يناير العدد السابع عشر الجزء الثاني –جامعة األزهر  -بالدقهلية بمجلة كلية الشريعة و القانون 

 
 

المعالجة التشريعية للجرائم ضد اإلنسانية من خالل النظام األساسي للمحكمة الجنائية  بحث بعنوان  " -7

 –زهر جامعة األ -الشريعة و القانون بالدقهلية دراسة تحليلية تأصيلية  " منشور بمجلة كلية  -الدولية  

 م . 2016يناير  -ألول الجزء ا -عشرثامن العدد ال
 

 

دراسة مقارنة مع التركيز على موقف المشرع ،  القانوني و اإلجرائي لالستيقاف بحث بعنوان  " النظام -8

يناير  –العدد التاسع عشر  –جامعة األزهر  –" منشور بمجلة كلية الشريعة و القانون بالدقهلية  الفرنسي 

 م .  2017

دراسة مقارنة "   –بحث بعنوان " المسئولية الجنائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي  -9

التابعة  -  journal of political science and law -منشور لدى مجلة العلوم السياسية و القانون  

العدد  –يا ألمان –برلين  –للمركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية و السياسية و االقتصادية 

 م . 2018الثامن  أبريل 
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مع التركيز على تفعيل جريمة  –جنائية لألفراد عن الجرائم الدولية مسؤولية البحث بعنوان  " ال -10

د العد –جامعة األزهر  –" منشور بمجلة كلية الشريعة و القانون بالدقهلية   دراسة تحليلية –العدوان 

 م .  2018– الجزء الخامس –العشرون 

 

 

دراسة تحليلية مقارنة ُمدَعمة  -بحث بعنوان " أثر المعاهدات الدولية على القضاء الجنائي الوطني  -11

طنة عمان سل -المعهد العالي للقضاء –" منشور بمجلة الدراسات الفقهية والقانونية  باالجتهادات القضائية

 م. 2019يناير 

 

التلوث والنفايات الخطرة في ظل التحوالت االقتصادية ائية للبيئة من نالحماية الجبحث بعنوان "  -12

لة " منشور بمج -والمصري واإلماراتي  العماني سة تحليلية مقارنة للتشريعدرا -والصناعية الحديثة 

 م. 2019 يونيو -سلطنة عمان  -المعهد العالي للقضاء –الدراسات الفقهية والقانونية 

 

 

 

 في مجال اإلشراف و مناقشة الرسائل العلمية : 

 

ن في القانوالحماية الجنائية للطفل  ) لجنة المناقشة   لرسالة ماجستير بعنوان  و عضو رئيس -1

 . م   2012فبراير  –مملكة البحرين  –جامعة المملكة  –بكلية الحقوق البحريني (  

 

المحكمة  أمامالتقاضي  إجراءات) رسالة ماجستير بعنوان و المشرف على لجنة المناقشة  عضو -2

 م  2012 مبرديسبالبحرين ، دراسة تحليلية تأصيلية  بكلية الحقوق جامعة المملكة   ( الجنائية الدولية

 

المسئولية الجزائية عن إساءة  ) لرسالة ماجستير بعنوانو الممتحن الخارجي مناقشة العضو لجنة  -3

 / 14/4 بكلية الحقوق جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان (  استخدام وسائل االتصال الحديثة

 .م 2015

 

  ( سرية التحقيق االبتدائي)  لرسالة ماجستير بعنوان  و الممتحن الخارجي مناقشةالعضو لجنة  -4

 م  .2016مايو  12بكلية الحقوق جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان 
 

 في انهاء الدعوى الجنائية "  اإلشراف الخارجي على رسالة الدكتوراه بعنوان  " الصلح و أثره -5

 . م 2015 الجزائر –جامعة عباس لغرور  – العلوم السياسيةكلية الحقوق و  
 

 

عضو لجنة المناقشة و الممتحن الخارجي لرسالة ماجستير بعنوان ) الحماية الجزائية للطفل في  -6

 م . 2017/ 6/ 20القانون العماني ( بكلية الحقوق جامعة السلطان قابوس 

 

عضو لجنة المناقشة و الممتحن الخارجي لرسالة ماجستير بعنوان ) الصلح الجزائي و أثره على  -7

 م .2017/ 7/ 19الدعوى العمومية  ( بكلية الحقوق جامعة السلطان قابوس 
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جريمة تمويل اإلرهاب في عضو لجنة المناقشة و الممتحن الخارجي لرسالة ماجستير بعنوان )  -8

 م .2017/ 9/ 6( بكلية الحقوق جامعة السلطان قابوس مقارن القانون العماني و ال

 

عضو لجنة المناقشة و الممتحن الخارجي لرسالة ماجستير بعنوان ) المسؤولية الجزائية للمسؤول  -9

  12/ 11الحكومي في الجرائم الواقعة على المال العام  ( بكلية الحقوق جامعة السلطان قابوس 

 م . 2017/

 

الدفاع الشرعي بين النظرية عضو لجنة المناقشة و الممتحن الخارجي لرسالة ماجستير بعنوان )  -10

 م .  2019/  قابوس  ديسمبر مقارنة ( كلية الحقوق جامعة السلطاندراسة  –والتطبيق 

 

 -دولة اإلمارات العربية المتحدة   –لمجلة كلية القانون بجامعة الشارقة التحكيم  محكم ضمن هيئة   -11

 . مجلة الدراسات الفقهية والقانونية بالمعهد العالي للقضاء بسلطنة عمان و

 

 

 المقاالت : الندوات العلمية و المؤتمرات و 

 

مطول و دراسة عن النظام القانوني لجرائم التجمهر و الشغب منشور بجريدة الوطن البحرينية  مقال -1 

 م .  2012/ 11/  24الثالثاء 

 

مقال بمجلة جامعة المملكة  بعنوان جرائم السب و القذف من خالل اإلنترنت و التليفون في التشريع  -2

 .  م 2013البحريني و المصري  فبراير 

 

وفقاً لقانون اإلجراءات الجزائية   ضمانات المتهم في مراحل االستدالل و التحقيق و المحاكمةوان بعن بحث  -3

 م .  2015المعهد العالي للقضاء  -الميزان  بمجلة العماني
 

ورقة عمل بعنوان )  أثر المعاهدات و االتفاقيات الدولية على التشريعات الجزائية العمانية المتعلقة    -4

في الندوة التي أقامتها وزارة العدل العمانية بالتعاون مع المعهد ( مقدمة   جريمة االتجار بالبشربمكافحة 

  .  م 2015/  10/  12العالي للقضاء يوم االثنين الموافق 

 

االتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة ومكافحة الجرائم العنصرية  بعنوان "عمل  ورقة-5

تأصيلية تحليلية مدعمة باالجتهادات  دراسة-التشريعات العمانية  والقانونية على وانعكاساتها الدستورية

لدول ا والقضائية بجامعةالقضائية "   مقدمة لورشة العمل التي يعقدها المركز العربي للبحوث القانونية 

لمعهد ا وبالتعاون معة لحقوق اإلنسان العربية بالشراكة مع المكتب اإلقليمي للمفوض السامي لألمم المتحد

  الهاشمية.األردنية  المملكة-م  2017يناير  10 ،9 بتاريخ-القضائي األردني 

 

بكات وشفي المؤتمر العلمي الدولي الثاني " المجتمع العربي  ورئاسة جلسة، بحثية،المشاركة بورقة  – 6

قسم اإلعالم بكلية اآلداب  –م 2017نوفمبر  2 –أكتوبر  31االجتماعي في عالم متغير " الفترة من  التواصل

بعنوان " المسئولية الجزائية عن إساءة  عمان،سلطنة  –جامعة السلطان قابوس  – والعلوم االجتماعية

  ".استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التشريع العماني 
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في  والمخلفات الخطرة وتداول الموادالحماية الجزائية للبيئة من التلوث  بعنوان:بورقة بحثية  المشاركة- 7

 الحقوق جامعة واالجتماعية بكلية والتحوالت االقتصاديةمؤتمر القانون  في-والمصري القانون العماني 

  م.2018أبريل  23-22السلطان قابوس الفترة من 

 

م( 7/2018ن )أهم مالمح قانون الجزاء الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني المشاركة بورقة عمل بعنوا – 8

ايو م –سلطنة عمان  –في الحلقة النقاشية المنظمة من قبل وزارة العدل بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء 

 م. 2018

 

دراسة  -الجزائية عن جرائم التهديد واالبتزاز اإللكتروني المشاركة بورقة بحثية بعنوان ) المسؤولية – 8

سلطنة عمان المعهد العالي للقضاء ب –في ندوة االبتزاز اإللكتروني بين التوعية والتجريم  –تحليلية تأصيلية( 

 م. 2019أبريل  –

 م. 2017أبريل  –بالمعهد العالي للقضاء  –ندوة اإلعالم والقانون لرئيس الجلسة الثانية  -9

 

 م2018 ديسمبر –رئيس اللجنة العلمية لندوة ) الخطأ الطبي في ميزان العدالة ( بالمعهد العالي للقضاء   -10

 

 –رئيس اللجنة العلمية لندوة ) االبتزاز اإللكتروني بين التوعية والتجريم  ( بالمعهد العالي للقضاء   -11

 م. 2019أبريل 
 

دراسة لقانون الجزاء الجديد الصادر بالمرسوم  –بحث بعنوان " تطبيق قانون الجزاء من حيث الزمان   -12

 م. 2019العدد الثاني  -بسلطنة عمان المعهد العالي للقضاء –م "  بمجلة الميزان 2018/  7السلطاني رقم 
 

مقبول م" 7/2018انون الجزاء رقم الحماية الجنائية لألخالق واآلداب العامة في نطاق قبحث بعنوان "  – 13

 .  بالمجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا بسلطنة عمان  النشر

 

 أعمال اللجان و المشاركات األخرى  : 

 

االشتراك في ورشة عمل أعدتها جامعة المملكة بالبحرين بخصوص متطلبات الجودة بالجامعة من  -1

و قد تم اجتياز اختبارات الجودة و حازت كلية الحقوق على " ثقة كاملة  " و اجتياز األربعة  م ، 2012يناير 

 مؤشرات .

 

جامعة البحرين شهر  –و الذي نظمته كلية الحقوق  – 2030المشاركة في الملتقى الحقوقي الرابع  -2

 م .  2012مارس 

 

المسئول األكاديمي لملف الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المملكة بالبحرين ، و اإلشراف على  -3

 م  .  2012عملية سير الرسائل و مناقشتها و متطلبات ذلك 

 م 2013 -2012جامعة المملكة بالبحرين   –رئيس لجنة التأديب بكلية الحقوق  -4

 

 م  2012 – 2011جامعة المملكة بالبحرين  –حقوق عضو لجنة التعليم و التعلم بكلية ال -5

 

 م  2012 – 2011 –جامعة المملكة  –عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي لطالب كلية الحقوق  -6
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 م . 2012 – 2011 –جامعة المملكة  –عضو لجنة التظلمات بكلية الحقوق  -7

 

        جامعة المجمعة  –بكلية إدارة األعمال  رئيس لجنة الجودة بقسم القانون و عضو اللجنة العامة للجودة -8

 هـ . 1435 -هـ 1434بالمملكة العربية السعودية  للعام 

 

 م  .  2016/  1015عضو اللجنة األكاديمية بالمعهد العالي للقضاء للعام  -9

 

 م 2016/  2015عضو لجنة الدراسات العليا و البحث العلمي بالمعهد العالي للقضاء للعام  -10

 

 م  .  2017/  2016عضو لجنة النشر العلمي بالمعهد العالي للقضاء للعام   -11
 

 

محاضر بالدورة التدريبية بجامعة المجمعة بعنوان ) طرق الطعن في األحكام الجزائية وفقاً لنظام  -12

 م 2013هـ ( و ذلك بشهر ديسمبر  1435اإلجراءات الجزائية السعودي الصادر عام 

 

المملكة  -جامعة المجمعة -المشاركة في المشروع التطويري لتأهيل الجامعة لالعتماد األكاديمي -13

 م .  2014فبراير  -العربية السعودية 

 

المملكة العربية  –جامعة المجمعة  –ناء وتطوير الخطط الدراسية بالمشاركة في الندوة العلمية ل -14

 م .  2014مارس  -السعودية  

 

المشاركة في تقييم مخرجات التعلم الذي أقامته وكالة الشؤون التعليمية وحدة القياس والتقويم بجامعة  -15

 م .  2014مارس  –المجمعة 

 

 – 2014رئيس لجنة القانون الجنائي لتقييم الخطة الجديدة ألقسام القانون بجامعة المجمعة للعام   -16

 م . 2014م ، و المنظم بشهر  مايو 2015

 

المشاركة في ندوة ) نحو محاكمة قانونية عادلة (  المتحدث الرئيسي للندوة  ، و التي نظمتها اللجنة  -17

 م . 2014أكتوبر  –الوطنية لحقوق اإلنسان بسلطنة عمان باالشتراك مع المعهد العالي للقضاء 

 

فحة اإلتجار بالبشر " و المشاركة و تقديم ورقة عمل بندوة  " التشريعات و اإلجراءات المتخذة لمكا -18

م برعاية وزارة الخارجية مع وزارة العدل العمانية  و ذلك بالقاعة 2015/  10/  12المنعقدة يوم االثنين 

 الرئيسية بمقر المعهد العالي للقضاء . 

 

محاضر بورشة عمل عن ) الجرائم اإللكترونية  ( لقضاة المحاكم االبتدائية و االستئناف بالمحكمة  -20

 م . 2016عليا العمانية  نوفمبر ال

 

لطنة بس سل األموال ( بالمعهد العالي للقضاءيمة غة التدريبية لكتاب العدل عن ) جرمحاضر بالدور  -21

 م  .   2016ديسمبر  عمان 
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عضاء ألمحاضر بالدورة التدريبية بالقضاء العسكري بسلطنة عمان بشأن إعداد المرافعات الجزائية  -19

 و شمل ذلك عدة دورات تدريبية  موزعة على النحو التالي :  ،العسكري القضاء 

 م 2017يناير  23م  ، 2016ديسمبر  26م   ، 2016نوفمبر 22،   م 2016أكتوبر 25  -

 

محاضر بالدورة التدريبية للقضاة المساعدين و أعضاء االدعاء العام عن ) جرائم الموظفين في قانون  – 22

 م . 2017منها جريمة الرشوة ( بالمعهد العالي للقضاء بسلطنة عمان فبراير الجزاء العماني و 

 

محاضر بالدورة التدريبية ألعضاء االدعاء العام عن ) تأثير البطالن على الحكم الصادر في الدعوى  – 20

 م. 2017سلطنة عمان ديسمبر  –الجزائية( بمجمع إدارات االدعاء العام بمسقط 

 

م( 2018/ 7النقاشية بعنوان ) مالمح قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  محاضر بالحلقة -22

 م. 2018مارس  –بالمعهد العالي للقضاء 

 

ألعضاء االدعاء العام عن ) الجوانب القانونية للجرائم الماسة بأمن الدولة( محاضر بالدورة التدريبية  -23

 م. 2019مارس  -بمقر االدعاء العام بسلطنة عمان 

 

 بمقر (في قانون الجزاء جرائم االقتصاديةمحاضر بالدورة التدريبية ألعضاء االدعاء العام عن ) ال -24

 م. 2019 أبريل  - االدعاء العام بسلطنة عمان

 

 طاراإل )  ألعضاء جهاز الرقابة المالية واإلدارية بسلطنة عمان بعنوان تدريبيةلدورات المحاضر با -25

 م. 2020يناير  –من واقع القوانين ذات الصلة( لضبطية القضائية النظري ل

 

 

 

 

 سبيل الرشاد والهادي إلى وهللا الموفق


