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 :المستوى العلمي
  

ي كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ، فالدولي شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي -

  .2008، ) جامعة المنار(

، )شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية(شهادة الماجستير في القانون الجنائي،   -

 .2002/2003من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس في السنة الدراسية 

وم السياسية بتونس سنة كلية الحقوق والعلمن ) شعبة قضائية(شهادة البكالوريوس في القانون  

2000/2001. 
 

شهادة في اللغة الفرنسية من معهد بورقيبة للغات الحية في تونس العاصمة مدتها سنة   -

 .كاملة

شهادة الكفاءة في المحاماة بتونس، حيث كنت محامياً مزاوالً ومباشراً للمهنة لمدة سنة   -

 .واحدة

 .ماة في مدينة نابلسأستاذ محامي لمزاول مهنة المحا -

 .95/96من مدرسة عتيل الثانوية لسنة  )التوجيهي فرع علمي(شهادة الثانوية العامة  -
 

 :المستوى العملي واالنجازات العلمية والعملية
  

جرام والعقاب تحت علوم الجنائية وخصوصاً في علم اإلرسالة الماجستير في ال تدعدأ -

  .صفحة 130التي تتكون من ) السجنداخل أساليب المعاملة العقابية (عنوان 

تحت  الحماية الجنائية للمدنيين"ت عنوان تحالدولي في القانون الجنائي  رسالة الدكتوراه -

 .صفحة  500التي تتكون من " االحتالل العسكري



 .اإلشراف على رسائل الماجستير ومناقشتها -

العديد من الملفات والتقارير المتعلقة في العديد من القضايا خصوصاً في القانون  عددتأ -

 .الجزائي

 .محامي مستشار في القضايا القانونية -

  

 :لدي خبرة في التدريس
  

  )سابقاً(:في الجامعة العربية األمريكية، في القانون الجنائي محاضر -

 : حيث درست المواد التالية -

  ).جراءات الجزائيةقانون اإل(ية ول المحاكمات الجزائأص .1

 .الجرائم االقعة على األموال .2

 .جرام والعقابعلم اإل .3

 .الجرائم الواقعة على أمن الدولة .4

  ).سابقاً(محاضر في جامعة القدس المفتوحة فرع طولكرم للمساقات القانونية  -

قانون كلية القانون ، في القانون الجنائي، وال-أستاذ مساعد في جامعة النجاح الوطنية -

الجنائي الدولي، محاضر لمواد القانون الجنائي والقانون الجنائي الدولي لطالب 

 .البكالوريوس والماجستير

 .اإلشراف على رسائل الماجستير ومناقشتها -

  :االنجازات العلمية
 المشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية، وتقديم أوراق عمل متنوعة .1

  .ن الندوات العلمية وتقديم أوراق عمل متنوعةالمشاركة في العديد م .2

بحث مقدم إلى نقابة المحامين من أجل الحصول على شهادة األستاذية في المحاماة، تحت  .3

مع دراسة تحليلية ونقدية الى قانون  عنوان، أساليب المعاملة العقابية داخل السجن،

 " .الصالح الفلسطينيللتأهيل وا 1998

نون الجنائي الدولي على مواقع جامعة النجاح، وفي نشرات أبحاث منشورة في القا  .4

 .المؤتمرات والندوات
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