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السيرة الذاتيـــــــة

 االسم :د.منال مروان منجد

 محل وتاريخ الوالدة :دمشق 14/10/1972 -
 الجنسية :سورية

 البريد اإللكتروني:
mmonajjed@sharjah.ac.ae 
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 المؤهالت العلمية:

 دكتوراه في القانون الجنائي بتقدير جيد جداً مع مرتبـة الرـر والتوصـية بتبـادل الرسـالة مـع
الجامعات األخرى جامعة عين رمس-جمهورية مصر العربية عام .2002

 دبلوووا درد درسوولع در ليوول اوون درعوول و در وولا بتقــدير جيــد جــداً– جلم ووة دمشووق وولا / 1996درخوري
دألول لى دردا ة./

 دبلوووا درد درسوولع در ليوول اوون در لوووا درج ل يووة بتقــدير امتيــا  -جلم ووة دمشووق وولا / 1995درخوري
دألول لى دردا ة./

 إجوول ف اوون در(عوقلبروولروريو
لى دردا ة./

بتقــدير جيــد جــداً – جلم ووة دمشووق وولا / 1994درخ وري درنوول ن

 درشهلدف درنل وية لا .1990
 تاريخ التعيين:

 م يدف ان رلية در(عوق –جلم ة دمشق بتلريخ 1995

 م يدف موادف إرى جمهورية مصر در ربية بي در لمي ل. 2002-1997


ضو هي ة تدريسيةلأستلذ مسل د نا مشلرك – جلم ة دمشق بتلريخ  2003و(تى .2014

 أرلديمن د ر ان رلية درعل و –جلم ة درشلرقة خالل در لا دردردسن .2015/2014

 أستلذ مشلرك ان رلية درعل و –جلم ة درشلرقة د تبل در م  2015/9/1و(تى دآل .
 -االختصاص:

1

دالختصلص در لا :درعل و درج د ن.

-

 المؤلفــات واألبحــاث:
 المؤلفات:
 .1قوول و در عوبوولع درخ وولص ادرج و در ا درودق ووة لووى أم و دردور ووة ودرج و در ا درودق ووة لووى دألش ووخلصا
بلرمشلررة رتلب جلم ن -م شوردع جلم ة دمشق ل. 2004

 .2قول و در عوبوولع درخوولص ادرجو در ا درودق ووة لووى داددرف در لمووة ودرجو در ا درودق ووة لووى درنعووة در لمووةا
بلرمشلررة رتلب جلم ن -م شوردع جلم ة دمشقل. 2007

 .3قوول و در عوبوولع درخوولصا درج و در ا درودق ووة لووى أم و دردورووة درخوولرجن ودرووددخلنا ت و ري
م شوردع جلم ة دمشق_ لا .2014-2013

م وورد-

 .4داجهلض ان درعل و درج ل ن-دردسة معلر ة .ددر در هضة در ربية -درعلهرف .2002
 األبحاث العلمية المنرورة والمقبولة للنرر:
 -1ا ظلا إجل دع درسوق ذدع در علط ان درعل و درسوري  -دردسة ت(ليلية – ا
ب(ث لمن م(را م شور ان مجلة جلم ة (لب اب(وث جلم ة (لبلدر دد ا79ا در لا . 2011
 -2دردريل داررترو ن ومدى (جيته ان دانبلع درج د ن ان درعل و درج د ري.

ب( ووث مش ووترك م(ر ووا م ش ووور ا وون مجل ووة جلم ووة دمش ووق رل ل وووا دالقتص وولدية ودرعل و يةلدر وودد درن وول ن-

. 2011

 -3ادرمودجهة درج ل ية رج در ا دالتجلر بلألشخلص ان درعل و درسوري -دردسة ت(ليلية-ا

ب(ووث لموون م(رووا م شووور اوون مجلووة اجلم ووة دمشووق رل لوووا دالقتصوولدية ودرعل و يووةا ل در وودد درنوول ن

. 2012
 -4ادرمودجهة درج ل ية رج در ا دارهلب ان درعل و درسوري -دردسة ت(ليليةا
ب(ث لمن م(را م شور ان مجلة جلم ة دمشق رل لوا دالقتصلدية ودرعل و يةا ل در دد درنل ن . 2014
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 -5ا درط ل ان جريمة تج يد دألط لل بعصد إشردرها ان دأل ملل درعتلرية_مجرا أا ض(ية؟ا

ب(ث لمن م(را م شور ان مجلة جلم ة دمشق رل لوا دالقتصلدية ودرعل و ية لدر دد دألول 2015

 -6درمودجهة درج ل ية رج در ا درخط

درمست(دنة ان درعل و درسوري –دردسة ت(ليلية

ب(ووث لموون م(رووا م شووور اوون مجلووة جلم ووة درب ووث رل لوووا دا سوول ية -درمجلوود  -38در وودد 41ر وولا

.2016

 -7ا درسيلسة درتشري ية ان مودجهة ج در ا درتميي ودررردهية ان درعل و دالت(لدي -دردسة ت(ليليةا
ب(ث لمن معبول رل شر ان مجلة در(عوق -جلم ة دررويع لتلريخ إجل ف در شر 2017/4/6

 -8اج در ا دررردهية -دردسة ت(ليلية معلر ةا

ب(ووث لموون معبووول رل شوور اوون مجلووة جلم ووة درشوولرقة رل لوووا درشوور ية ودرعل و يووة لتوولريخ قبووول در شوور

. 2017/4/25
 -9مجمو ة م دألب(لث درعل و ية درم شورف ان درموسو ة در ربية لا  2004-2003وم هل:

اقول و در عوبولع  -قول و در عوبوولع دالقتصولدي -غسول دألموودل -در ووو( -لروة درطوودر  -إ وولدف

دال تبلر -درتعلداا

 -10مجمو ة م دألب(لث درعل و ية درم شورف ان درموسو ة درعل و يوة درمتخصصوة ولا 2011-2010

وم هل:

ادرج در ا درودق ة لى دردي  -لا داجردا -جريمة داجهلضا
الخبرات التدريسية:

أوال – في الجامعات السورية:
 المرحلة الجامعية األولى:
 -1قانون العقوبات  -القسم العام "نظرية الجريمة ونظرية العقوبة":
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ان رل م :

 جلم ة دمشق -قسا دردردسلع درعل و ية خالل در ترف درممتدف بي ل2014-2003
 درجلم ة دالاتردضية درسورية خالل در ترف درممتدف بي ل2014 -2009

 -2قانون العقوبات  -القسم الخاص  -ويتضمن:
درج و در ا درودق ووة لووى أم و دردورووة  -درج و در ا درودق ووة لووى دألشووخلص  -درج و در ا درودق ووة لووى دألم وودل -

درج در ا درودق ة لى داددرف در لمة-
درج در ا درودق ة لى درنعة در لمة.

ان رل م :

 جلم ة دمشق  -رلية در(عوق خالل در ترف بي ل2014-2003

 جلم ة دمشق -قسا دردردسلع درعل و ية خالل در ترف بي ل2014-2004
 درجلم ة دالاتردضية درسورية لا ل2014-2010

 رلية درشري ة ودرعل و – جلم ة أا درمل – ارع دمشق خالل در ترف ل2010-2009
 -3قانون أصول المحاكمات الج ائية:
 رلية درشري ة ودرعل و – جلم ة أا درمل – ارع دمشق.

 -4قانون العقوبات العسكري:

 قسا دردردسلع درعل و ية -جلم ة دمشق.

 -5القانون الج ائي الدولي:

رلية در(عوق – جلم ة دمشق .

 -6الترريع الج ائي اإلسالمي:

 رلية درشري ة ودرعل و  -جلم ة أا درمل  -ارع دمشق .
 مرحلة الدراسات العليا -جامعة دمرق:
 .1قل و در عوبلع درخلص.
 .2لا درت(عيق درج ل ن.
 .3درم هجية در لمية.
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 .4درتشري لع درج د ية درخلصة.

لى (لعلع درب(ث ورسل ل درملجستير.

 .5داش در

لى رسل ل دردرتورده.

 .6داش در

ثانياً -في جامعة الرارقة :

 .1قل و در عوبلع در لا ل1
 .2قل و در عوبلع در لا ل2
 .3قل و در عوبلع درخلصل1
( .4عوق دا سل

 .5درعل و دردستوري

 .6م له درب(ث درعل و ن –طالب درملجستير.
----------------------------------------------- األعمال األكاديمية في اإلر ار
 .1داش و در

والمناقرة والتقويم:

لووى در ديوود م و رسوول ل درملجسووتير ودروودرتورده اوون درعوول و درج د وون اوون جلم ووة دمشووق

وجلم ة درشلرقة :م هل:

 جريمووة دررشوووف -اوون ظوول دت لقيووة دألمووا درمت(وودف رمرلا(ووة در سوولد وأنرهوول اوون درتش وري لعدرج د ية دروط ية.ل جلم ة دمشق

 ج در ا دال تددء لى ظا درم لرجة دآلرية ان درعل و درج د ري ودرمعلر .لجلم ة دمشق در يلبة در لمة در سررية -دردسة معلر ة.لجلم ة دمشق -دالمت لع

مسل دف شخص ان (لرة خطر ادردسة معلر ةا.لجلم ة دمشق

 -مدى صال(ية درتطبيعلع دربرمجية م(الً رج در ا دألمودل.لجلم ة دمشق

 درمودجه و و ووة درج ل ي و و ووة رل و و وودخول غي و و وور درمش و و ووروع ا و و وون ق و و وول و دخ و و ووول ودقلم و و ووة دألجل و و ووبداملردتن.لجلم ة درشلرقة .

 در(ملية درج ل ية رلملرية در ررية -دردسة معلر ة لجلم ة درشلرقة5

 در(ملية درج ل ية رذوي دا لقة -دردسة معلر ةلجلم ة درشلرقة . -جريمة داضردر بلرملل در لا –دردسة معلر ةل جلم ة درشلرقة .

 ضوومل لع درم(لرمووة در لدرووة واع ولً رعوول و داج وردءدع درج د يووة داموولردتن -د درسووة معلر ووةلجلم ة درشلرقة .

 درمودجهووة درج ل يووة رج و در ا درت ظوويا دارهوولبن اوون ضوووء درعوول و دالت(وولدي رقووا /7/رس و ة 2014ان ش

مرلا(ة درج در ا دارهلبية – دردسة معلر ةلجلم ة درشلرقة .

 .2درمش وولررة ا وون م لقش ووة رس وول ل ملجس ووتير ودرت ووورده ا وون ج وولم تن دمش ووق و(ل ووب وجلم ووة درش وولرقة
وجلم ة جمل وأرلديمية درشلرقة رل لوا درشرطية.
 .3تعووويا أب(وولث لميووة رصوولرا مجلووة جلم ووة دمشووق رل لوووا دالقتصوولدية ودرعل و يووة ،و مجلووة ب(وووث
جلم ووة (ل ووب .ومجل ووة درع وول و – و درف در وودل درس ووورية .ومجل ووة جلم ووة درش وولرقة ومجل ووة جلم ووة
جمل رل لوا درعل و ية وغيرهل م درمجالع درم(رمة.

 .4داش در

لى درم يدي درموادي رل(صول لى شهلدف دردرتورده.

 .5درمشوولررة ب و وردق موول اوون در ديوود م و در وودودع درعل و يووة درتوون عوودع اوون ر(وولب رليووة درعوول و -
جلم ة درشلرقة.

 خبـــرات أخرى:


ضو مجل

قسا درعل و درج د ن ان جلم ة دمشق م  2003ورغلية .2014

 م سق معررا قل و در عوبلع -1ظرية درجريمةا ان درجلم ة دالاتردضية درسورية.
 أستلذف ان درم(لملف ان علبة درم(لمي – ارع دمشق د تبل دًر م

لا .2003

 درمشلررة ان دد م درلجل درعل و ية درمتخصصة.
 درترلي


بلرت(عيق م ر لسة درجلم ة ان مخلر لع أ ضلء درهي ة درتدريسية.

ضوية در ديد م درلجل

لى مستوى درعسا ودررلية ودرجلم ة ان جلم ة درشلرقة.

( ضور در ديد م در دودع ودرمؤتمردع درتن عدع ان رلية درعل و جلم ة درشلرقة.
-----------------------------------

 المهــــارات:
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 اللغـــــــــــة :إتعل درلغة دا جلي ية م(لدنةً ورتلبةً.

 الحاسوب(:لصلة لى شهلدف قيلدف در(لسوب).(ICDL
-----------------------------------
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