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  نائل احمد محمود طه. د

  

  : المعلومات الشخصية

  اوالد 3/ متزوج    :  الحالة األجتماعية

  فلسطيني   :     الجنسية

    قلقيلية  :            مكان الوالدة           

  20/12/1965  :           تاريخ الوالدة           

        

  المؤهالت العلمية

  قانون جنائي / دكتوراه               1995
        موسكو/ جامعة موسكو الحكومية                                                                                                 

 عامقانون / ماجستير             1991

 لوريوس في القانونابك                                                                

  موسكو/ امعة الصداقة بين الشعوب ج         

  )التوجيهي ( انوية العامة ث             1984

        

  الخبرات العملية

  ".مركز القدس للمساعدة القانونية"عضو مجلس أمناء                  2009 *

/ نابلس / جامعة النجاح الوطنية / كلية القانون في استاذ مساعد   حتى اآلن -1996****                                        

  .فلسطين

  نابلس / مكتب خاص / محامي مزاول للمهنة   حتى اآلن-1997****                                        

  يننيعضو في نقابة المحاميين الفلسطي             

  

  األعمال األكاديمية والبحثية 

  في العلوم القانونيه لطلبه كليه البكالوريوس والماجستر في كلية القانون     :التدريس  *     

  :النجاح الوطنيةجامعة                        

وكذلك جامعه القـدس   الوطنيةالنجاح  ةبجامع العديد من رسائل الماجستير شراف علىإلا •

  .ديس أبو

  .تفتيش المسكن في قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني -



 .في قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني" الحبس االحتياطي"التوقيف  -

 .لالطبيعة القانونية لجريمة غسيل األموا -

 ".دراسة مقارنة"جريمة االحتيال  -

 .الحماية القانونية لألحداث الجانحين في التشريعات الفلسطينية -

 .حدود التوازن بين سلطات االدارة الضريبية وضمانات المكلفين -

 .االعتراف في قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني -

 .البطالن في قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني -

 كليه القانون جامعه النجاح\\\\الدراسات العليا\ القانون منسق القسم العام لبرنامج ماجستير •

  .لغاية اآلن 2006

 .لغاية اآلن 2004عضو مجلس كلية القانون من  •

  

  األبحاث 

  بحث حول عقوبة األعدام -1

 بحث حول النيابه العامه في فلسطين -2

 بحث حول قانون العقوبات الفلسطيني -3

 الجنائي الفلسطينيمصادر القانون  -4

  

  :ورشات عمل / ندوات / المشاركة في دورات

مين في فلسطين بالتعاون مع هيئـه سـوق راس   أورشه عمل حول قانون الت إدارةو اإلشراف*  *  *  *      

        ....2008\12\20  بتاريخ مينألتل العامةداره اإل المال

سـطيني  المشاركة في مناقشات لجنة األطر القانونيـة لمشـروع قـانوني العقوبـات الفل     -1

 .جراءات الجزائي الفلسطينيإلوال

من خالل مشـروع تعزيـز سـيادة    / شهادة مدرب حول اساليب التعلم والتعليم التفاعلي  -2

  .)اركان ( القانون 

من خالل مشروع تعزيز سـيادة  / شهادة تعلم اصول البحث القانوني والصياغة القانونية  -3

  .)اركان ( القانون 

جراءات الجزائية إلاسي للتدريب معاوني ووكالء النيابه في اتقديم ورقة عمل في اليوم الدر -4

 ."سياده" مشروع تقوية القضاة / 2007/ اهللا  رام/ 

/ نابلس / ة الدفاع عن األسرةيجمع/ ورقة عمل حول القتل بدواعي الشرف في المشاركة  -5

2005. 

 جامعـة النجـاح  /نـابلس / باحـه والتجـريم   إلجهـاض بـين ا  إلالمشاركة بندوه حول ا -6

 .2000/الوطنية



 .1998/ في تدريب وتعليم وتطوير الشرطه في العلوم الشرطيه  المشاركة -7

 .1996/ المشاركه في يوم دراسي في اكاديمية الشهيد سعد صايل  -8

  

  :رات واللغات االمه

  .جداد استخدام الحاسوب بشكل جي        :الحاسوب   *   

  األنجليزيةالعربية ، الروسية ،            :اللغات   *   

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


