
 פרופ' מוחמד ותד

במכללה למשפטים בית-הספר ודיקן חבר פרופסור הוא (LL.B., LL.M., JSD) ותד מוחמד              פרופ'

ובשנים בישראל, נוספים למשפטים ספר ובבתי בפקולטות החוץ מן מרצה צפת,             האקדמית

באוניברסיטת המדינה למדעי ובמחלקה למשפטים בבית-הספר אורח פרופסור שימש 2014-2016          

ההשוואתיים בהיבטים עוסקים מחקריו עיקר שבארצות-הברית. אירוויין, קמפוס          קליפורניה,

האחרונות ובשנים הפלילי, והמשפט החוקתי המשפט במיוחד הציבורי, המשפט של            והבינלאומיים

של בוגר הוא ותד פרופ' בישראל. ומשפט" ה"רפואה מתחום לנושאים ממחקריו חלק              הקדיש

שבאנגליה אוקספורד באוניברסיטת לימודים לרבות חיפה, באוניברסיטת למשפטים          הפקולטה

גבוהים אקדמיים לימודים השלים הוא בנוסף, ובינלאומי). השוואתי משפט ללימודי תכנית             (במסגרת

אוניברסיטת בארה"ב, קולומביה אוניברסיטת בירושלים, העברית באוניברסיטה המשפט          בתחום

בינלאומי פלילי משפט ללימודי הבינלאומי והמוסד בגרמניה המאקס-פלאנק מכון בקנדה,            טורונטו

הצטיינות בפרסי ותד פרופ' זכה לימודיו לצד בהצטיינות. ותד פרופ' סיים תיאריו כל את                באיטליה.

מלגת מינירבה, מלגת הלברט, מלגת פולברייט, מלגת היתר בין מגוונים, מחקר ובמענקי              שונים

פיקוחה תחת העליון בבית-המשפט ותד פרופ' התמחה 2003-2004 בשנים מעו"ף. ומלגת             הומבולט

העת כתב של הראשי כעורך ותד פרופ' שימש 2010-2015 בשנים דורנר. דליה השופטת כבוד                של

הוא 2012 שנת מאז ומשפט. לרפואה העולמי הארגון מטעם לאור היוצא ומשפט', 'רפואה               הבינלאומי

מחקר עמית משמש הוא 2018 מאז בישראל. העיתונות במועצת נשיאות וחבר מליאה חבר               משמש

פרופ׳ זכה 2020 בשנת בנוסף, חיפה. אוניברסיטת של ואתיקה משפט לבריאות, הבינלאומי              במרכז

אוניברסיטת של למשפטים הפקולטה מטעם המשפט, בתחום צעיר לחוקר צלטנר בפרס             ותד

הטוב הצעיר החוקר בפרס 2015 בשנת זכה הוא לכך, עובר צלטנר. וקרן הרוטרי תנועת                תל-אביב,

זכה אף לכך ועובר ישראל, ללימודי האגודה מטעם המשפט), (בתחום ישראל לימודי בתחום               ביותר

מטעם הבינלאומי, הפלילי המשפט בתחום בעולם ביותר הטוב הטוען בפרס 2008 ו- 2007               בשנים

בפעילות עוסק ותד פרופ' אלה, כל לצד בינלאומי. פלילי משפט ללימודי הבינלאומי              המוסד

מועדון לנשיא נבחר (שם היום ועד 2008 שנת מאז כרוטריון היתר בין ובחברה, בקהילה                התנדבותית

 רוטרי סטלה מאריס-חיפה לשנים 2020-2021).
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Masters of Law degree from Columbia University, where he earned as well his             
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Toronto University in Canada, where he was also a visiting scholar, and another post              
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Professor at the University of California at Irvine, both at the Department of Political              
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Justice Dalia Dorner. Between 2010-2015 he served as the Editor-in-Chief of the            

International Journal 'Medicine and Law'. And, since 2012 he serves as a member of              
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Besides, Prof. Wattad is devoted to volunteering activities in the community and the             

society, inter alia, as a Rotarian since 2008 (where he was elected as the 2020-2021               
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