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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السرية الذاتية
 
 
 
 

 شخصيــة:العلومات امل [1]

 املؤهـــــالت العلمية والشــــهـــادات احلـــــاصل علــــيهـــا: [2]

 :الرتبة العلمية [3]

 

 الوضع العائلي مكان المــيالد تاريخ الميـالد الجنسية الثالثي االسم

 19/1/1969 لبناني وجيه عبيدحمد أ
 -الحدادين 

 لبنان
 هلأمت

 لكهمب –الطريق العام –بلدة عني التينة  –قضاء املنية الضنية  –لبنان الشمايل  :مكان اإلقامة الحالي
  :البريد اإللكتروني  هاتف ثابت:

00961712086 هاتف نقال لالتصال:
83 

 0096171208683 هاتف نقال واتساب:

 م
 المــــؤهـــــل

)دكتوراه، ماجستير، 
 ليسانس(

تاريخ 
الحصول 

 عليه
التخصص  الكلية الجامعة التقدير

 البحثعنوان  الدقيق

 الجنان ممتاز  دكتوراه 1
الشريعة 

والدراسات 
 سالميةاإل

القانون 
 الجنائي

ثبات إطرق 
الجريمة في ضوء 

سالمية الشريعة اإل
والتكنولوجيا 

 الجنائية الحديثة

الكيمياء   اللبنانية   الكفاءة 2
  العامة

3        

 الرتبة م
 )أستاذ مساعد، مشارك، أستاذ(

تاريخ الحصول 
 المانحة للرتبة الجامعة عليه

24/10/201 مساعدستاذ أ 1
 الجنانجامعة  3

 مشاركستاذ أ 2
19-2-

 الجنانجامعة  2019

3    
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 : املقررات التي مت تدريسها [4]

 
 
 

 اإلجنازات واآلثار العلمية:  [5]

 
 إضافات أخرى: [6]

 
1 

 في تحليل المخدرات من وزارة الصحة اللبنانيةشهادة 

 
2 

 ميركيةمن وزارة العدل األ في تظهير البصمات كيميائيا  شهادة 

 
3 

 لمانياأمكتب االتحادي للشرطة الجنائية في في التعامل مع مسرح الجريمة في مجال الجرائم الخطيرة من الشهادة 

 المرحلة اسم المقرر
 مالحظات )ليسانس، ماجستير، دكتوراه(

  الجنائيالعلم   1
الدروس القضائية معهد 

التابع لوزارة العدل 
 اللبنانية

بلس وجامعة طراجامعة   الجنائيالفقه   2
 الجنان

بلس وجامعة طراجامعة   المعامالتفقه   3
 الجنان

4     

 تاريخ النشر الجهة الناشرة الكتاب عنوان 
   سالميةالمهدورة في الشريعة اإلالدماء   1
من الجريمة في ضوء الشريعة الوقاية   2

 سالميةاإل
  

   جزية والعقوباتنساني في األاإل الفقه   3
ثرها في العقوبات أة و الزوجيالعالقة   4

 الشرعية
  

الحريم له حكم ما هو "الفقهية القاعدة   5
 "حريم له

  

قضية ات واألفي الحدود والجنايالوجيز   6
 هاداتوالش

  

   في فقه المعامالت الماليةمحاضرات   7
   والضوابط الفقهية الجنائيةالقواعد   8
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لكشف على حادثتي الجنائية لمدة عشرين عاما  حيث قام بالكشف على العديد من مسارح الجريمة المختلفة في الشمال ال سيما اخبير في األدلة  4
 حريري.تفجير مسجدي التقوى والسالم في طرابلس. كما عمل مع لجنة التحقيق الدولية في مسرح جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق ال

 معة نايف العربية للعلوم األمنية في الرياض.شارك في عدة مؤتمرات في جا 5
 

 :لىإكباحث سافر  6
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية في الرياض. – 1
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في الرياض. – 2
 كلية الشريعة بجامعة قطر وكلية الشرطة في قطر. – 3
 مركز الماجد في اإلمارات العربية المتحدة. – 4
 

 


