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 (Professor: أستاذ كرسي )الرتبة األكادميية
 

 أستاذ جامعي المهنة:
 عاما في التعليم الجامعي 20 الخبرة الجامعية:

تاريخه  2000 محاضر  وحتى  أستاذ  اللبنانية:  الجامعة  "أستاذ  في  " كرسي  برتبة 
 "بروفيسور".

 : أستاذ محاضر في جامعة القديس يوسف. 2002-2011
 

 المناصب األكاديمية: 
 : عضو الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة المتفرغين.2019 -2014



 : عضو لجنة متابعة البناء الجامعي الموحد في الشمال.2019 -2014
 الحقوق الفرع الثالث وعضو مجلس الكلية.: ممثل أساتذة كلية 2017 -2015
العلميهة للهدراسههههههههههههههان العليها في القهانون الج ا ي   لجنهة  العضههههههههههههههو حتى تاريخهه:   2013

 الجامعة اللبنانية.
 : عضو لجنة توصيف مواد القانون الج ا ي في الجامعة اللبنانية.2008

 الشهادات:
لعلوم الجنهها يههة من : حهها   على دكتوراف في الحقوق فرع القههانون الخهها  وا2000 •

بالدرجة األعلى "مشههرج جدام مت تهنئة صاصههة من لجنة جامعة مونبلييه في فرنسهها 
 .المناقشة"

الملكية الفكرية )االبتكاران   -: حا   على دبلوم الدراسههان العليا في الحقوق 1998 •
 غير مادية( من جامعة مونبلييه في فرنسا.

حقوق فرع قانون المعلوماتية في جامعة : متابعة دبلوم الدراسان العليا في ال1997 •
 لبنان(. -الحكمة )بيرون

 لبنان(. -: حا   على اإلجازة في الحقوق )بيرون1996 •
 : حا   على البكالوريا اللبنانية فرع الفلسفة.1992 •

 المنشورات العلمية:
 العقود النفطية بين التنظيم وتوزيت الحقوق  قيد الطبت.  •

المذاهب الفلسفية العقابية  مجلة الحقوق والعلوم السياسية   تطور عقوبة اإلعدام في   •
 .72   : 2015  1العدد 

   : 2015أيلول    96نحو تعريف قانوني للمياف  مجلة الحياة النيابية  المجلد   •
55. 



القدح والذم على األنترنت وعلى مواقت التواصل اإلجتماعي  مجلة العدل  السنة   •
 . 2014  العدد األول من العام 48

  89دور المجلس النيابي في إصالح قطاع األمن  مجلة الحياة النيابية  المجلد   •
 .2013كانون األول 

جرا م التعدي على األموال في قانون العقوبان اللبناني  المؤسسة الحديثة للكتاب    •
2012. 

المؤسسة االنتاجان بواسطة الحاسوب بين الحماية وتوزيت الحقوق  باللغة الفرنسية    •
   لبنان. 2006الحديثة للكتاب  

العا لية في قانون اإليجاران   • دراسة واقعية وإحصا ية حول تطبيق مبدأ الضرورة 
 .2000أمام القضاء  المؤسسة الحديثة للكتاب 

 من المقاالن العديدة وغيرها  •

 

شههارع رياا الصههلر  طرابلس  لبنان  الطابق     city complex2:  العنوان
 .الحادي عشر
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