السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور
محمد شالل حبيب

أوًلاً:معلوماتًشخصيةً:
ًًً-1السمًالرباعيًواللقب :محمد شالل حبيب يوسف
ًًً-2اللقبًالعلمي :أستاذ

ًً-3التحصيلًالعلمي :دكتوراه في القانون الجنائي ً
ًًً-5عنوانًالسكنًالحالي :جامعة الشارقة.

ًًتلفونًالمكتب ،0005610000640ً:فاكس.0005610000640ً:
Email : dr_alani@hotmail.com , dr_alani@sharjah.ac.ae

ثانيًاً:الشهاداتًً:
 -6شهادة البكالوريوس في القانون جامعة بغداد 6052م.
 -2درجة الماجستير في القانون الجنائي جامعة بغداد 6050م.
 -3درجة الدكتوراه في القانون الجنائي جامعة بغداد 6050م.

 -4دبلوم في القانون األوروبي – مركز الدراسات األوروبية – تورون – بولندا 6000م.
 -0دبلوم في اللغة االنجليزية – معهد اللغات – قطر 2003م.

ثالثًاً:الترقياتًالعلميةً:
 -6مدرس  /جامعة بغداد 6093 – 6050م.

 -2أستاذ مساعد /جامعة بغداد 6006 – 6093م.
 -3أستاذ  /جامعة بغداد 6006م.

1

رابعًاًً:النشاطاتًالعلميةً(ً:التأليفًوالبحثًالعلمي)ً

(أ)ًالكتبً:

 -6التدابير االحت ارزية – دراسة مقارنة ( ،رسالة قدمت لنيل درجة الماجستير)
 .6051جامعة بغداد.

 -2الخطورة اإلجرامية  -دراسة مقارنة( ،أطروحة قدمت لنيل درجة
الدكتوراه)،6090جامعة بغداد.

 -3علم اإلجرام ،6090 ،بغداد.

 -4المختصر في الفقه الجنائي اإلسالمي ،6090 ،بغداد.
 -0السياسة الجنائية في اإلسالم ،6090 ،بغداد.

 -1التشريع الجنائي اإلسالمي -دراسة مقارنة ،6001 ،األردن.

 -5علم اإلجرام والعقاب ،باالشتراك مع علي حسن طوالبه ،6005 ،األردن.
 -9فقه العقوبات في الشريعة اإلسالمية باالشتراك مع د .عيسى العمري،
 ،6009األردن.

 -0منهج اإلسالم في الوقاية من الجريمة ،2000 ،قطر.

 -60عولمة الجريمة ،رؤية إسالمية في الوقاية ،كتاب األمة ،العدد 605
جمادى األولى  6421هـ ،السنة الخامسة والعشرون ،قطر.

 -66شرح أحكام القسم الخاص في قانون العقوبات اإلتحادي لدولة اإلمارات

العربية المتحدة (جرائم األشخاص واألموال) دراسة تأصيلية فقهية

موازنة ،2009 ،جامعة الشارقة.

 -62أحكام القسم العام في قانون العقوبات اإلتحادي اإلماراتي ،النظرية العامة
للجريمة ،الشارقة.2060 ،

 -63أحكام القسم العام في قانون العقوبات اإلتحادي اإلماراتي ،النظرية العامة
للعقوبة ،دراسة تأصيلية فقهية موازنة ،مكتبة الجامعة ،اإلمارات العربية

المتحدة ،الشارقة6443 ،ه – 2062م ،الطبعة األولى.
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 -64أحكام القسم الخاص في قانون العقوبات االتحادي االماراتي  ،الجرائم
الواقعة على األشخاص واألموال دراسة تأصيلية فقهية موازنة ،
باإلشتراك مع الدكتور مؤيد محمد علي القضاة  ،مكتبة الجامعة ،

اإلمارات العربية المتحدة  ،الشارقة  ، 2063 ،الطبعة األولى .

 -60أصول اإلجراءات الجزائية في التشريع والفقه والقضاء  ،مكتبة الجامعة ،
اإلمارات العربية المتحدة  ،الشارقة 2060 ،م  ،الطبعة األولى .

(ب)ًالبحوثً:

 -6الجزاءات المقررة لمخالفة القوانين االقتصادية ،بحث منشور في مجلة القانون المقارن،
عدد  64لسنة  ،6092بغداد.

 -2ضمانات القضاء في التشريع الجزائري والمقارن -بحث منشور في مجلة الحقوق العدد
األول لسنة  ،6093عنابه – الجزائر.

 -3دراسة شخصية المجرم في الفلسفة الجنائية المعاصرة ،بحث منشور في مجلة القانون

المقارن ،عدد  61لسنة  ،6090بغداد.

 -4تأمالت في تربية الشباب وتحصينهم ضد الجريمة ،بحث منشور في مجلة القانون
المقارن ،عدد  60لسنة  ،6095بغداد.

 -0الشهادة وأحكامها ،دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والفقه الجنائي الوضعي ،مجلة
القانون المقارن  26لسنة  ،6090بغداد.

 -1المنهج األخالقي للشريعة وأثره في الوقاية من الجريمة ،بحث منشور في مجلة الشريعة
والقانون ،العدد  3لسنة  ،6090بغداد.

 -5دور المشاعر البشرية في تحديد المسؤولية الجنائية ،بحث منشور في مجلة الشريعة
والقانون ،العدد األول لسنة  ،6090بغداد.

 -9السبل التربوية لتحقيق الوقاية من الجرائم المرورية ،بحث منشور ضمن أعمال المؤتمر
الثالث لقادة المرور العرب -6090 ،تونس.

 -0اعتراف المتهم – حجيته وآثاره ،-دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي ،بحث مقدم إلى الندوة
الرابعة لحماية حقوق اإلنسان -6000 ،سيراكو از – ايطاليا.
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 -60التكافل االقتصادي وأثره في الوقاية من الجريمة ،بحث مقدم إلى الحلقة الدراسية
الخاصة بدور الشريعة في تحصين المجتمع ضد الجريمة ،6000 ،بغداد.

 -66دور الشريعة اإلسالمية في الحد من جرائم القتل العمد ،مجلة القانون المقارن6003 ،
– بغداد.

 -62مفهوم الوقاية في السياسة الجنائية – دراسة مقارنة ،6004 ،بغداد.

 -63تأمالت في منهج البحث العلمي ،جامعة آل البيت -6000 ،األردن.
-64

طبيعة الوقائع واألشياء وأثرها في تحديد المسؤولية الجزائية ،جامعة آل البيت،

 ،6000األردن.

 -60دور المؤسسات اإلصالحية في اإلرشاد والتوجيه المهني ،بحث مقدم إلى الندوة
العربية حول اإلرشاد والتوجيه المهني ،المنعقدة في عمان للمدة  9-0آب ( أغسطس)
 – 6001األردن.

 -61موقف السياسة الجنائية المعاصرة من األحداث والمخدرات ،بحث مقدم إلى ندوة
األحداث والمخدرات المنعقدة في جامعة أربد األهلية -6005 ،األردن.

 -65دور علم النفس اإلسالمي في تحقيق أهداف السياسة الجنائية ،بحث مقدم إلى الندوة
العلمية األولى ألقسام علم النفس بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ،في

الفترة من  63-66مايو  ،6009الدوحة – قطر.

 -69الصلح في النظام القضائي اإلسالمي ودوره في إصالح المجتمع ،بحث مقدم إلى
المنتدى القضائي األول ،في الفترة من  0-0ديسمبر  ،6009الدوحة – قطر.

 -60الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق اإلنسان في دولة قطر ،بحث مقدم إلى الدورة
الخاصة بالقوانين األوروبية ،6000/4/2 – 3/22 ،تورون – بولندا.

 -20الحماية الجنائية للبيانات المعالجة الكترونياً ،بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكمبيوتر

واالنترنت في الفترة من  ،2000/0/3-6كلية الشريعة والقانون – العين – جامعة اإلمارات

العربية المتحدة.

 -26منهج اإلسالم في الوقاية من الجريمة ،بحث مقدم إلى مؤتمر الوقاية من الجريمة في
عصر العولمة ،في الفترة مابين  ،2006/0/9-1كلية الشريعة والقانون – العين – جامعة

اإلمارات العربية المتحدة.
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 -22العقوبات المقيدة للحرية وحقوق اإلنسان بين الشريعة والقانون ،بحث مقدم إلى مؤتمر

حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون ( التحديات والحلول)  ،في الفترة من ( 0 -9 60آب)

أغسطس  ،2006 ،كلية الحقوق – جامعة الزرقاء ،األردن.

 -23جرائم التهريب الجمركي في عصر العولمة ،بحث مقدم إلى مؤتمر الجريمة
االقتصادية في عصر العولمة ،في الفترة من  ،2002/6/22-26اإلدارة العامة لشرطة

الشارقة -الشارقة – اإلمارات العربية المتحدة.

 -24إجراءات السالمة ودورها في الحد من حوادث المرور ،بحث مقدم إلى الندوة العلمية
التي أقيمت بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الثامن عشر ،الفترة من  ،2002/3/61قاعة

المؤتمرات -جامعة قطر.

 -20حقوق الصم القانونية ،بحث مقدم باالشتراك مع د .مصطفى عبد اللطيف إبراهيم إلى

الندوة العلمية السابعة لالتحاد العربي للهيئة العاملة في رعاية الصم للفترة من -29

2002/4/30م -قطر.

 -21دور اإلحصاء الجنائي في تقييم أداء عمل الشرطة ،بحث منشور في مجلة الفكر
الشرطي – مجلد ( )62عدد  4يناير  ،2004مركز بحوث الشرطة -الشارقة2003 ،م.

 -25دور القوانين االسترشادية في تحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون ،بحث مقدم إلى

الندوة اإلقليمية الخاصة بالتكامل بين دول مجلس التعاون2000 ،م -و ازرة العدل الدوحة –

قطر.

 -29العنف ضد األطفال في تصورات الشرعيين والقانونيين ،بحث مقدم إلى مؤتمر حقوق
الطفل العربي2001/4/21-20 ،م ،المجلس األعلى لشؤون األسرة -الشارقة -دولة
اإلمارات.

 -20السياسة الجنائية وأثرها في تحقيق العدالة الجنائية ،بحث مقدم إلى ندوة العدالة

الجنائية في اإلسالم – 2001/4/30 ،كلية القانون  -جامعة الشارقة – دولة اإلمارات
العربية المتحدة.

-30مدى اتفاق النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع أحكام الشريعة اإلسالمية،
بحث مقدم إلى مؤتمر مدى مواءمة التشريع الوطني في دولة اإلمارات العربية المتحدة مع

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية2005/2/62-66 ،م ،بكلية القانون -جامعة

الشارقة -دولة اإلمارات.
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 -36البعد الحضاري واألخالقي للسياسة الجنائية الوقائية في االسالم ،بحث مقدم الى

المؤتمر الدولي (أصول النظام الجنائي اإلسالمي وأثره في حفظ المدنية) ،للفترة من -23
 /20ربيع اآلخر 6420/هـ  6-20 -مايو 2009/م.

 -32التنظيم القضائي في الشريعة األسالمية ،بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي لرؤساء
المحاكم العليا في العالم/23-23 ،مارس2009/م.

 -33أضواء في القضاء والتنظيم القضائي – دراسة مقارنة ،-مجلة جامعة الشارقة للعلوم
الشرعية والقانونية.

 -34البعد الحضاري واألخالقي للسياسة الجنائية الوقائية ،قبول بالنشر ،مجلة الحقوق،
تصدرها كلية الحقوق جامعة البحرين ،المجلد السابع ،العدد الثاني ،رجب 6436ه – يوليو

2060م.

 -30وسائل الحماية الجنائية الدولية للقدس والمسجد (دراسة مقارنة)  ،مجلة الحقوق ،

جامعة الكويت  ،مجلس النشر العلمي  ،العدد  – 4السنة  ، 39ربيع األول  6431ه –

ديسمبر  2064م .

خامسًاً:المهامًالتدريسيةًوالمشاركاتًالعلميةًاألخرى:
(ًأ) الجامعاتً:

التدريس في عدة جامعات فضالً عن الجامعة األم جامعة بغداد ،وهي جامعة عنابة في
الجزائر ،وآل البيت في األردن ،وجامعة قطر ،وحالياً في جامعة الشارقة منذ

2000/0/6م وحتى اآلن.

(بً) الدراساتًاألوليةً:

تم تدريس مواد القانون الجنائي لكافة فروعها وهي قانون العقوبات القسم العام والقسم

الخاص واإلجراءات الجنائية وعلم اإلجرام والعقاب والفقه الجنائي اإلسالمي في جميع

الجامعات التي درست فيها.

(ج)ًالدراساتًالعلياً:

تم تدريس مواد القانون الجنائي مع التعمق بكافة فروعه لطلبة الماجستير والدكتوراه في كافة

الجامعات التي أشتغلت فيها.
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(د)ًنشاطاتًعلميةًأخرىً:

 -6اإلشراف على ( )63أطروحة علمية في الدكتوراه و ( )32رسالة علمية في
الماجستير ،مناقشة أكثر من ( )40أطروحة ورسالة.

 -2تقييم ( )63مجموعة من البحوث مقدمة للترقية إلى مرتبتي االستاذ المشارك
واالستاذ.

 -3مشاركة في ما يزيد عن ( )10مؤتم اًر وندوة وورشة عمل على الصعيد الوطني
واإلقليمي والدولي.
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