
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 محمد نواف الفواعره االســـــــم 
 الزعتري/ المفرق 1/1/1791 تاريخ ومكان الميالد 

 الحقوق الكلية 

 العام القسم 
 

    المؤهالت الدراسية
 

 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 1771 جامعة مؤته قانون بكالوريوس 
 0222 جامعة بواتييه/فرنسا قانون عقوبات وعلوم جنائية ماجستير 
 0222 جامعة بواتييه/فرنسا قانون جزائي دكتوراه 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 القانون الجزائي التخصص العام 
 أصول محاكمات جزائية التخصص الدقيق 

 محاكمات جزائية, جرائم إلكترونية عقوبات خاص, أصول مـجاالت االهتمام 
 

  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
 

 كلمة( 152ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
 عنوان الرسالة: الضحية أمام العدالة الجنائية 
جاءت الرسالة للحديث عن حقوق المجني عليه في الدعوى الجزائية, من خالل تتبع حقوق المجني عليه  

لتشريعات الجزائية المقارنة وتحديدًا ) فرنسا, األردن, سوريا, مصر(, من خالل الحديث عن حقوق في ا
المجني عليه في الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق االبتدائي )الفصل األول(, ومن ثم الحديث عن حقوق 

يه في تحريك دعوى المجني عليه في مرحلة المحاكمة)الفصل الثاني(, بحث تم تناول حقوق المجني عل
الحق العام, وحقوقه في مواجهة جهة التحقيق من خالل حقه في العلم بإجراءات التحقيق وحضورها 

خطاره بسير إجراءات التحقيق في  والمشاركة في اعمال التحقيق وحقه في االطالع على اعمال التحقيق وا 
ام قاضي الحكم من خالل مناقشة ث عن حقوق المجني عليه اميالتشريعات محل الدراسة, ومن ثم الحد

 الشهود وتقديم الدفوع والطلبات والطعن باألحكام القضائية ودى تأثير ذلك على سير الدعوى العمومية.
 
 
 



  السجل الوظيفي 
 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
 محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد 

 
 

 0221-0225 آل البيتكلية الدراسات الفقهية والقانونية/ جامعة 

 0212-0229 كلية القانون/ جامعة آل البيت استاذ مساعد 
 0210-0212 المعهد العالي للقضاء/ سلطنة عمان محاضر 
الفصل الثاني/  كلية القانون/ جامعة قطر استاذ زائر 

0211/0212 
 0219-0215 كلية القانون/جامعة آل البيت أستاذ مشارك 

 
  اللجان األعمال اإلدارية و 

 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 

 رئيس قسم الدراسات القانونية في كلية الدراسات الفقهية والقانونية 

 جامعة آل البيت

حتى  41/9/8002من تاريخ 

41/9/8009. 

 

ولغاية  4/8/8042من  رئيس قسم القانون العام/كلية القانون/جامعة آل البيت من 

4/9/8042 

ولغاية  4/9/8042من تاريخ  نائب عميد كلية القانون/ جامعة آل البيت

41/9/8041 

 عضو  -2عضو اللجنة االستشارية القانونية العليا في جامعة آل البيت،  

  

لألعوام الدراسية الجامعي 

8001/8002  ،

8002/8009. 

 

 المجلس التأديبي للتحقيق بقضايا الطلبة 

 

منذ العام الجامعي 

حتى بداية  8001/8002

العام الجامعي 

، والعام 8009/8040

 .8042/8041الجامعي 

 

 محامي مزاول للمهنة 

ولغاية  8009/ 81/48من 

 تاريخه.

 

 

 عضو المجلس التأديبي للموظفين في جامعة آل البيت، للعام الجامعي 

 

 8048/8042العام الجامعي 

 

 
 
 
 
 
 



  نواتاألبحاث العلمية المنشورة آخر خمس س
 
اسم الباحث  

 )الباحثين(
 عنوان البحث والناشر والتاريخ 

دراسة  مقارنه, بحث منشور في مجلة الشريعة  –قرينة اإلدانة في التشريعات الجزائية  محمد نواف الفواعره 
, يناير/كانون الثاني 01, السنة 27والقانون, جامعة اإلمارات العربية المتحدة, العدد 

 .117, ص 0210

العمل القسري ما بين التحريم الدولي والتجريم الوطني, بحث منشور,مجلة المنارة للبحوث  محمد نواف الفواعره 
 .191, ص 0212(, أيلول 1(, العدد )02والدراسات, جامعة آل البيت, المجلد )

القانونية على قرار التوقيف في مرحلة ما قبل المحاكمة, دراسة مقارنة, منشور, القيود  محمد نواف الفواعره 
(, أيلول 1(, العدد )02مجلة المنارة للبحوث والدراسات, جامعة آل البيت, المجلد )

 .071, ص 0212
ت الرق في ثوبه الجديد ما بين التحريم الدولي والتجريم الوطني, , مجلة دراسا محمد نواف الفواعره 

 .0215, 1, العدد20علوم الشريعة والقانون, المجلد  الجامعة األردنية.
حق المتهم في الحصول على صورة من أوراق التحقيق االبتدائي, دراسة مقارنه,  محمد نواف الفواعره 

 1العدد  0219مجلد  مجلة الحقوق/جامعة الكويت.منشور/
, محمد نواف الفواعره 

 هالل الحوامده
جرائية الخاصة بمكافحة التعذيب في التشريع األردني, مقبول للنشر, األحكام اإل

 مجلة المنارة, جامعة آل البيت

 
  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
 FAUTE, DELIT, PECHE ET 

CULPABILITE: 
 ICES (institutالمنعقد في : 

catholique d`études supérieures 
FRANCE                         
LA ROCHE -SUR -YON  

محاضر/ بورقة 
 بحثية

 conférence des juristes 
francophones du Moyen orient 

, organisée par l`ambassade de 
France en Jordanie, Amman 

25-26-27 octobre 2010 

 مناقش

دالة الجنائية البديلة في التشريعات الع 
 الدولية والوطنية

 محاضر/ورقة بحثية 12/0/0219, 12. جامعة آل البيت
 
 
 
 
 
 



  الدورات التدريبية
 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

 0221 .0221دورة أسس التعليم الجامعي, جامعة آل البيت,  
لعامة والتشريعية" , التي نظمتها الشبكة محددات إصدار القانون: السياسة ا"  

القانونية للنساء العربيات بالتعاون مع وزارة العدل وجامعة بيرزيت ومؤسسة 
 األمل.

 5-1عمان , من 
 .0227تشرين األول 

األسس الفنية إلعداد التشريعات : الصياغة والمراجعة " , , التي نظمتها  
عاون مع وزارة العدل وجامعة بيرزيت الشبكة القانونية للنساء العربيات بالت

 ومؤسسة األمل

تشرين  10-7عمان من 
 0227الثاني 

ساعة تدريبية تطبيقية , , التي  10األسس السليمة للصياغة التشريعية بواقع  
نظمتها الشبكة القانونية للنساء العربيات بالتعاون مع وزارة العدل وجامعة 

 بيرزيت ومؤسسة األمل

-11 البحر الميت من
 0212شباط  12

 0211 0211أصول التحقيق الجنائي, المعهد العالي للقضاء/سلطنة ُعمان,  
 

  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 قام بتدريسها
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
   المدخل الى علم القانون 
   المبادىء العامة في قانون العقوبات 
   رائم الواقعة على األشخاصالج 
   الجرائم الواقعة على األموال 
   أصول المحاكمات الجزائية 
   الجرائم االقتصادية 
   الجرائم اإللكترونية )الحاسوب( 
   علم اإلجرام والعقاب 
قانون الجزاء)إتجار بالبشر, جرائم صحافة, حماية أسره, حماية  

 العرض(
  

كمات الجزائية) حقوق المجني عليه, اإلجراءات اصول المحا 
 الماسة بالحرية(

  

   الجرائم المستحدثه 
   المسؤولية الجزائية وموانعها 
   طرق الطعن في االحكام الجزائية 
    

 
 



  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

   
   
   
   
 
 

  المنح والجوائز التي حصل عليها 
 
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 

    
    
    
    
 
 

 


