
                 نبذة تعريفية عن األستاذ الدكتور/ محمد عليوة بدار

يشغل منصبًا دائًما كرئيس لقسم القانون  حاليًا  وهو    -  1969عام  بمدينة اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية في    محمد عليوة بدار  / الدكتورولد األستاذ  ـ  

ـ وهو حالياً  ة  في نيوكاسل ـ المملكة المتحد   Nortumbria University  نورثمبريا"في جامعة    الجنائي المقارن والشريعة اإلسالمية  والقانون  الدولي  الجنائي

هو مشروع ممول من المفوضية األوروبية لتعزيز المساعدة القانونية األوروبية    EUROJUST والتابع للمنظمة األوروبية   خبير في برنامج يوروميد للعدالة

غسل األموال والجريمة  ـ علي سبيل المثال قضايا اإلرهاب و  المتعلقة بالجريمة المنظمةالمتوسطية المتبادلة بشأن التحقيق والمالحقة القضائية في القضايا    -

و"مكتب األمم   (USIP) و"معهد الواليات المتحدة للسالم" (UNICRI) عمل كخبير في "معهد األمم المتحدة اإلقليمي ألبحاث الجريمة والعدالة"  .السيبرانية

 CTBTO)ب النووية" و"اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجار (UNODC) المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة"

ـ كما حصل علي درجة الماجستير مع   "NUI, Galway أيرلندا الوطنية ـ جالواي "المقارن من جامعة  الدولي و شهادة الدكتوراة في القانون الجنائي  ـ يحمل 

حقوق اإلنسان من ذات الجامعة، وكذلك حصل علي درجة البكالوريوس في القانون )ليسانس  ل  القانون الدولي    في مجال  ى مرتبة الشرف من الدرجة األول

 .لعالقات القانونية الدولية من جامعة عين شمس ـ القاهرة الحقوق( وبكالوريوس في علوم الشرطة من كلية الشرطة ـ أكاديمية الشرطة ـ القاهرة ـ ودبلوم في ا

كما  ـ    yBrunel Universit  (2007 -2013)  ـ لندنجامعة برونيل  ب   كلية الحقوق   في ومحاضر وأستاذ مساعد   القانونية  ـ شغل سابقاً منصب مدير الدراسات 

ا بالجامعة  زائرً   اأستاذً عمل    Durham University"  (2011-2013 .)  ام هدور"جامعة    كلية الحقوق   في  مادة الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي   تدريس ب قام  

ق اإلنسان  نتهاكات حقوادعاءات  اللتحقيق في    "البحرينمملكة  "المستقلة في  عمل عضًوا )محققًا( في لجنة التحقيق    (.2018يوليو    -األلمانية في القاهرة )يناير  

بلداً في   35ُدعي العديد من المرات لتقديم أبحاثه في المؤتمرات الدولية التي عقدت في  . 2011في فبراير / مارس ضطرابات المدنية واإلبالغ عنها خالل اإل

 . أفريقيا وآسيا والواليات المتحدة األمريكية وأوروبا

  وكيل النائب العام منصب  سابقًا    شغل  ."أفغانستان"   برنامج اإلصالح القضائي فيالسابقة وشارك في    "وسالفيايوغ"دعاء بمحكمة  بمكتب االـ سبق له العمل  

بجنوب سيناء واإلدارة العامة لمكافحة جرائم    عمل ضابًطا بالبحث الجنائي  . 2006و حتى عام   1997وقاضيًا في جمهورية مصر العربية من  بالنيابة العامة  

 (.  1997-1991بين ) في الفترة ما  األموال العامة

اتهم  وتحدي   الجماعات المسلحة المتأسلمة"( و2013كسفورد: هارت ،  )أ  في القانون الجنائي الدولي" مفهوم القصد الجنائي  "كتاب  منها ـ    ات مؤلفله العديد من الـ  

  30  والتي تعدت  المقاالت في الدوريات العلمية ذات الصلة   نشر له نشاط بارز في    . (2022)أكسفورد: هارت ،    " سالميةالدولي والشريعة اإل   الجنائي  للقانون

  المحكمة الجنائية"  في   بدراساته وقد استشهد    " التعليق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية"مثل    فصالً في كتب بارزة   20ضافة إلى  إ ـ  مقالة  

المحكمة  "  ،"األمم المتحدة للقانون الدولي  لجنة"  ،"ة االستثنائية في محاكم كمبوديادوائر األمم المتحد"  ،"المحكمة الجنائية الدولية "  ،"السابقة الدولية ليوغوسالفيا  

  .ينكذلك من قبل العلماء المتميزو "العليا لألرجنتين

وهو    " االشتراك في الجريمة في قانون العقوبات العراقي وقانون العقوبات المصري"باعداد دراسة علمية عن   أمستردام تم دعوته من قبل جامعة  ٢٠٢٠في 

وتحت اشراف المنظمة الهولنديه للبحث العلمي علي ان يتم نشر تلك الدراسات   دولة  ٧٠دراسة مقارنة لتشريعات اكثر من    من نوعه ويضم   األولمشروع  ال

   بواسطة دار نشر عالميه.   ٢٠٢٢في موسوعة علمية في عام 

في عام ٢٠٢١ تشرف الدكتور محمد بدار بقبول دعوة  من فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز المسائلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش    

والسادة المحققين القضائيين  النيابة العامة السادة القضاة والسادة أعضاء والتي تهدف الي تعميق معرفة وخبرات للمشاركة كمحاضر في دورة تدريبية  

 بالقضاء العراقي في مجاالت القانون اإلنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي. 
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