
ي الدو�ي   ورةد
ي الدو�ي والقانون الجنائئ

ي القانون اإل�سائف
 تدر�ب أساس�ة �ف

 تار�ــــخ الوحدة التدر�ب�ة 
 

 # الوحدة التدر�ب�ة  الُمحا�ف 

 د. محمد هالل  آ�ار / مايو  6األسب�ع الموافق لـ  
ن للقانون   أستاذ مساعد، أ�اد�م�ة مورت�ي

 جامعة وال�ة أوهايو 
 : ي

وين �د اإلل��ت   helal.18@osu.eduال�ب

ي  
ي والقانون الجنايئ

القانون الدو�ي اإل�ساين
 الدو�ي  كجزء من القانون الدو�ي العام

1 

 الس�د جون بالوز��ه  آ�ار / مايو  12األسب�ع الموافق لـ  
هيئة القضاء العسكري للوال�ات   مد�ي عام، 

   المتحدة
�د  : ال�ب ي

وين  األل��ت
john.balouziyeh@dentons.com 

 

 2 تصن�ف األفعال العدوان�ة واألشخاص

 آ�ار / مايو  17  األسب�ع الموافق ل
 

 الس�د شعوان جبار�ن 
 المدير العام، مؤسسة الحق 

 : ي
وين �د االل��ت  ال�ب

shawan@alhaq.org 
 

 3 جرائم الحرب 

ي  آ�ار / مايو  24  األسب�ع الموافق ل  د. ك��م المفيت
 أستاذ، جامعة القد�س يوسف، 

وت   ب�ي
 : ي

وين �د االل��ت  ال�ب
karim.elmufti@gmail.com 

  

 4 اإلبادة الجماع�ة 

 د. ا�اد ن�  آ�ار / مايو  31  لاألسب�ع الموافق 
ق االوسط وشمال   مدير المكتب اإلقل��ي لل�ش

اف��ق�ا التابع لمكتب لألمم المتحدة لتنسيق  
 الشؤون اإل�سان�ة 

�د  : ال�ب ي
وين  اإلل��ت

 nasri@un.org 

 الجرائم ضد اإل�سان�ة 
 I الجزء 

5 

ح��ران /   7  األسب�ع الموافق ل
 يونيو 

 د. ا�اد ن� 
ق االوسط وشمال   مدير المكتب اإلقل��ي لل�ش

اف��ق�ا التابع لمكتب لألمم المتحدة لتنسيق  
 الشؤون اإل�سان�ة 

�د  : ال�ب ي
وين  اإلل��ت

 nasri@un.org 

 الجرائم ضد اإل�سان�ة 
 II الجزء 

6 

ح��ران /    14 األسب�ع الموافق لـ
 يونيو 

 را د. محمد بد
ي الدو�ي  

ي القانون المقارن والقانون الجنايئ
أستاذ �ن

 والقانون اإلسال�ي 
�ا   جامعة نورثم�ب

�د  : ال�ب ي
وين  اإلل��ت

mohamed.badar@northumbria.ac.uk 
 

ي الجرائم الدول�ة 
 7 اشكال المشاركة �ن

ح��ران /    21 األسب�ع الموافق ل
 يونيو 

 د. محمد هالل 
ن للقانون   أستاذ مساعد، أ�اد�م�ة مورت�ي

 جامعة وال�ة أوهايو 
�د  : ال�ب ي

وين   helal.18@osu.eduاإلل��ت

 8 المسؤول�ة العل�ا عن الجرائم الدول�ة
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ح��ران /  28ـ األسب�ع الموافق ل
 يونيو 

ي   د. ك��م المفيت
 أستاذ، جامعة القد�س يوسف، 

وت   ب�ي
 : ي

وين �د االل��ت  ال�ب
karim.elmufti@gmail.com 

 

المحا�مات العادلة بموجب القانون 
 الدو�ي 

9 

 را د. محمد بد  تموز / يوليو 5األسب�ع الموافق لـ 
ي الدو�ي  

ي القانون المقارن والقانون الجنايئ
أستاذ �ن

 والقانون اإلسال�ي 
�ا   جامعة نورثم�ب

�د  : ال�ب ي
وين  اإلل��ت

mohamed.badar@northumbria.ac.uk 
 

ي اإلسالم 
قانون تنظ�م قواعد الحرب �ن

 . ي اإلسال�ي
 والقانون الجنايئ

10 
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