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 حي الشريفة  –شحيم هللا                                                              بالل محمود عثمان عبد

 لبنان -الشوف                                                                                 1/1/1979مواليد: شحيم 

 143 049 3 00961جوال:                                                                                          ني      لبنا :الجنسية

 bilal.abdallah@ul.edu.lb بريد الكتروني : 

 

 

  دكتور في الحقوق

 والعلوم السياسية واإلدارية الحقوق أستاذ في كلية

 لجامعة اللبنانيةا

 

 الدراسةو الدورات التدريبية
 

 

 -في جامعة رين األولى حول طرائق التعليم في مجال القانون : دورة تدريبية2008تشرين ثاني  - ن اولتشري -

 فرنسا.

  ل المنهجية في األعمال التطبيقية،دورة تدريبية ألساتذة كليات الحقوق في الجامعة اللبنانية حو :2006أيار  -

 -TEMPUS CEDULنوبل في فرنسا )لتعاون مع جامعة غرودة كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية باعما

Atelier didactique) . 

موضوع  جامعة مونبليية األولى، Michel BIBENTر بإشراف البروفسو الحقوقفي  ه: دكتورا2004 -2001 -

. " للصرف من العملاللبناني قانون ال فيذ القرار اخاتالمساعدة في صول إلى المعلومات و" الو األطروحة

 .مشرف جداً مع تهنئة اللجنة الفاحصةالتقدير: 

 Michelر البروفسوالمعلوماتية تحت إشراف عمقة في القانون و: دبلوم في الدراسات الم2000-2001 -

BIBENT معة مونبليية األولىجا. 

 ، تقدير حسن.الفرع الخامسكلية الحقوق ا -ةالجامعة اللبناني : اإلجازة في الحقوق اللبنانية،1996-2000 -

 قسم العلوم االختبارية.  ،البكالوريا اللبنانية: 1995-1996 -

 :اللغات

 العربية: اللغة األساسية. -

 حادثة(.م – كتابة – الفرنسية: جيد جداً )قراءة -

 وسط.االنكليزية:  -
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 ماتية:برامج المعلو الخبرة في مجال

  

Word, Access (cours d’informatique appliqué en DEA), Excel, Internet Explorer, Power point, Mind 
Manager 4.0., 2002, 2004, Front page, Visio, Inspiration Trial, Cmap Tools, File Maker Pro 6. 

 

 

 الخبرات المهنية
 

كانون منذ ، دارية واالقتصاديةعضو المجلس العلمي للمعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية واال -

 .2020الثاني 

 (.2019-2016)   الجامعة اللبنانيةفي  رئيس مركز األبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية -

.ul.edu.lbhttp://www.legiliban  

 مرفق ربًطا (.2019-2016انجازات مركز المعلوماتية القانونية )

R-fr.facebook.com/Legalinformaticscenter/posts/2223032687935377?__tn__=K-https://fr 

مشارك متطوع في فريق عمل اإلستراتيجية الوطنية اللبنانية لألمن السيبراني، الجمهورية اللبنانية، رئاسة مجلس  -

  .2019الوزراء، 

 (.2019-2016) منذ العام  كلية الحقوق والعلوم السياسية واالدارية الوحدة فيعضو مجلس  -

 .(2015 -2008الفرع الخامس ) -عضو مجلس فرع كلية الحقوق والعلوم السياسية واالدارية  -

 س:المواد قيد التدري

 نظرية العقد. -

 المسؤولية المدنية. -

 العقود المسماة. -

 .والضمان االجتماعي قانون العمل -

  :االمواد التي درست سابقً 

 الشريعة االسالمية )الفرع الفرنسي(. -

 الفرع الفرنسي(. – 2الملكية الفكرية )ماستر  -

 (.ENA - 2017 عهد الوطني لإلدارةالقانون اإلداري العام )الم -

 (.ENA - 2015  المعلوماتية القانونية )المعهد الوطني لإلدارة -

 . (صيدا – كلية الحقوق)  1التقنية العقدية في الماستر   -

 . (صيدا – كلية الحقوق)  1قانون االنترنت في الماستر  -

 .(صيدا –كلية الحقوق ) قانون حماية المستهلك -

 .(صيدا –كلية الحقوق ) ةقانون المعلوماتي -

 .(صيدا –كلية الحقوق ) عة اإلسالميةيالشر - القانون الروماني: تاريخ القوانين  -

 .صيدا( -)جل الديبقانون المدني في كلية الحقوق األعمال التطبيقية في ال -

 قانون المعلوماتية في الجامعة اإلسالمية.  -

 الجامعة اإلسالمية.األعمال التطبيقية في المعلوماتية القانونية في  -

http://www.legiliban.ul.edu.lb/
https://fr-fr.facebook.com/Legalinformaticscenter/posts/2223032687935377?__tn__=K-R


 

 

3 

 .2011أيار 

 . (Université Toulouse 1- Capitole) 1جامعة تولوز  - والعلوم السياسية أستاذ زائر في كلية الحقوق -

 .(5200على مقابلة مع اللجنة العلمية لعمادة كلية الحقوق حزيران  )بناءً  2005محاضر في كلية الحقوق  منذ  العام 

 :2005األول  تشرين -2005أيلول 

 (.ERIDالقانون في جامعة مونبليية األولى )ن فريق األبحاث في المعلوماتية ومحاضر ضم -

 : 2005تموز  -2005كانون الثاني 

مادتي أصول المحاكمات الجزائية أستاذ مالزم مجند في الشرطة العسكرية وخدمة العلم في الجيش اللبناني:  -

 محقق عدلي في الشرطة العسكرية.عدلي و عام في كٍل من دورات ضابطقانون العقوبات الو

 :2004كانون األول  -2004تموز 

 (.ERIDالقانون في جامعة مونبليية األولى )ن فريق األبحاث في المعلوماتية وباحث ضم -

 :2004حزيران  -2001األول  تشرين 

 ولى.القانون جامعة مونبليية األفي دبلوم المعلوماتية ومحاضر في المعلوماتية القانونية  -

 القانون جامعة مونبليية األولى.التدريب في دبلوم المعلوماتية و مشرف على -

 :2001 تموز -2000األول  تشرين 

انشاء موسوعة ( وERIDالقانون في جامعة مونبليية األولى )فريق األبحاث في المعلوماتية و في متدرب -

 ".ناألشخاص الطبيعيو"المعلوماتية والكترونية: 

 اشراف ولجان

 

عمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية الجامعة اللبنانية،  –ضو لجنة القانون الخاص وقانون األعمال ع -

 .  2020كانون الثاني 

 .في القانون دبلوم الدراسات العليارسائل لنيل وال الدكتوراه أطاريح اشراف على عدد من -

 ان وفرنسا.في لبن عديد من الرسائل واالطاريحعضو مناقش للمشرف و -

 عضو في العديد من اللجان الفاحصة في مجلس الخدمة المدنية. -

 

 في مجال المعلوماتية القانونية مشاريع منفذة

 

 .Accessقاعدة بيانات حول التوقيع االلكتروني منفذة على برنامج  -

 .File Makerمنفذة على برنامج  العملقاعدة بيانات متخصصة حول القانون اللبناني للصرف من   -

 القضائية. والقرارات نظام مساعد على كتابة األحكام -

    .Abstract تمستخلصالل األوتوماتيكية نظام مساعد على الكتابة -
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 ندواتمؤتمرات و

 

-21 ورشة عمل حول مخاطر تمويل االرهاب من خالل وسائل الدفع الرقمية )العمالت الرقمية( :2021أيلول  -

المركز العربي  –مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب  –ية للعلوم األمنية ، جامعة نايف العرب2021أيلول  23

 –مقر جامعة الدول العربية  ...  -للبحوث القانونية والقضائية، مجلس وزراء العدل العرب، جامعة الدول العربية 

  .  ويل اإلرهابوتم القاهرة، جمهورية مصر العربية. محاضر حول: العمالت المشفرة أداة لتبييض األموال

، رئيس جلسة: "في لبنان CNILإنشاء " يث اإلدارة في عصر التحول الرقمي"تحد: 2019تشرين األول  -

 . 2019تشرين األول  4-3، جامعة القديس يوسف ألجنبية وحماية البيانات الشخصيةالتجارب ا :بانوراما

مجلس وزراء  -جامعة الدول العربية ، برانياالجتماع الثامن للمختصين بأمن وسالمة الفضاء السي: 2019تموز  -

 .2019تموز)يوليو(  3 - 1، بيروت –المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ، العدل العرب

: المؤتمر اإلقليمي األول حول حوسبة أنظمة العمل القضائي، دولة فلسطين، السلطة القضائية، 2019حزيران  -

 .2019حزيران  20-19هاشمية، البحر الميت، المملكة األردنية ال

للتنمية  2030: المنتدى العربي الثاني رفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2019آذار  -

. محاضر حول: اإلطار القانوني لألمن 2019آذار/ مارس  21-19المستدامة بيت األمم المتحدة، بيروت، 

 السيبراني في لبنان. 

  -السيبراني  منألوا نترنتإلالعربي واجتماع الخبراء حول ترابط حوكمة ا قليميإلالحوار ا: 2018األول  كانون -

 –، بيت األمم المتحدة ARAB IGFتعزير الثقة في  الفضاء السيبراني، المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت 

والثقة في الفضاء  راني، محاضر حول : الجوانب القانونية المتعلقة باألمن السيب2018كانون األول  7-4بيروت، 

 .السيبراني في لبنان: الوضع والفجوات والتطلعات

 مركز األبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية: إطالق الموقع اإللكتروني ل2018تشرين الثاني  -

http://legiliban.ul.edu.lb مجلس  رئيسبرعاية دولة  الرقمي والمعرفة القانونية وإفتتاح أعمال مؤتمر التحول

تنظيم المؤتمر بصفة رئيس ، 2018تشرين الثاني  9-7 بيروت من السراي الكبير، سعد الحريري الوزراء السيد

 مركز المعلوماتية القانونية: تحديات التحول الرقمي.المركز ومحاضر حول : 

مجلس  -جامعة الدول العربية ، في مجال التجارة اإللكترونية ندوة علمية حول حماية المستهلك: 2018تموز  -

  .2018تموز)يوليو(  18-16، بيروت –المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ، وزراء العدل العرب

، الفرع الفرنسي -"حول الواقعية في القانون" في كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية : مؤتمر2018نيسان  -

الواقعية ومركز المعلوماتية القانونية كمرفٍق في الخدمة العامة للبحث ، محاضر حول: " 27/4/2018معة الج

 ".القانوني

"، قضايا جديدة في التدريب والبحث والممارسات المهنيةالقانون والرقمية. مؤتمر " :2017تشرين الثاني  -

 21-20، الكسليك –وجامعة الروح القدس  لبحر األبيض المتوسطلالفضاء الرقمي المفتوح  e-Omedجمعية 

" باللغة : المرفق العام الرقمي للبحث في المجال القانوني  Légiliban . محاضر حول: "2017تشرين الثاني 

 .الفرنسية

الفرع  -اسية واإلدارية " كلية الحقوق والعلوم السيالحكم القضائيندوة حول موضوع ":  2016كانون األول  -

 ، )إدارة الندوة(.2016كانون األول  1، التعاون مع مركز المعلوماتية القانونيةصيدا بس، الخام

http://legiliban.ul.edu.lb/
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 "، الجامعة اللبنانيةتحديات وأفاق المؤتمر االقليمي األول في مكافحة جرائم المعلوماتية:": 2013كانون الثاني  -

"حق  :محاضر حول ،2013كانون الثاني  19 -18بيروت،  نقابة المحامين في - اتحاد المحامين العرب -

 ".2.0المؤلف في عصر الويب 

أيار   4جامعة القديس يوسف، بيروت،  "قانون العقود وتنازع القوانين"،: طاولة مستديرة حول 2010أيار  -

2010 . 

 .2007أيار   25جامعة القديس يوسف، بيروت،  ،"التجارة االلكترونية": طاولة مستديرة حول  2007أيار  -

محاضر  ،2006أيار 11 -10لجامعة اإلسالمية ا ،"المكتبة الرقميةلبحث المعاصر وا" : مؤتمر2006أيار  -

 ".حقوق المستخدم في المكتبة الرقمية"حقوق الملكية و :حول

-23بيروت جامعة الحكمة،  ،WIPO, INPI ،الملكية الفكرية في البالد العربيةالتعليم و: 2005تشرين الثاني  -

 .2005تشرين الثاني  25

 .LIRMMالثانية،  ، جامعة مونبلييهتمثيل المعلومات والقانون: 2004أذار  -

 .2003حزيران  14 ، مونبلييهIRETIJ" الدين"العمل و : مؤتمر وطني حول2003حزيران  -

"، منظمة العمل العربية، منظمة العمل الدولية، وزارة "الصرف من الخدمة : مؤتمر وطني حول2002أيلول  -

 .2002أيلول  5-3العمل اللبنانية، بيروت، 

 ، جامعة مونبليية األولى.ERCIM، العولمةالملكية الفكرية و: 2002حزيران  -

الدراسات واألبحاثالكتب و  

 

 في قانون المعلوماتية، الجامعة اللبنانية كلية الحقوق )الفرع  دروس -                        في قانون المعلوماتية: -

 .2017الخامس(،                                                       

 الجوانب القانونية المتعلقة باألمن السيبراني والثقة في الفضاء السيبراني  -                                                      

 في لبنان: الوضع والفجوات والتطلعات.                                                       

 اإلطار القانوني لألمن السيبراني في لبنان.  -                                                

، ENA، الحق في إحترام الحياة الخاصة في ظل تفشي جائحة كورونا -  

  .2020أيار 

 وتمويل اإلرهاب، قيد النشر.  العمالت المشفرة أداة لتبييض األموال

 

 مجلس وزراء حق المؤلف في القوانين العربية، جامعة الدول العربية،  -                          في الملكية الفكرية: -

 الطبعة األولى   المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،العدل العرب،                                                        

 .2018بيروت،                                                         

 ، سنة  2، العدل، العدد حقوق المستخدم في المكتبة الرقميةحقوق الملكية و -                                                     

                                                       2009. 

 العدل، العدد  ، اتحاد المحامين العرب،. 2.0حق المؤلف في عصر الويب  -                                                     

 ، الحق )مجلة فصلية يصدرها اتحاد المحامين العرب(   2013، سنة 3                                                       
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 ، مكافحة جرائم المعلوماتية )تحديات 2013العدد األول سنة  41 السنة                                                       

 .2015وآفاق المؤتمر اإلقليمي األول( منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت                                                      

 ة: تحديات التحول الرقمي.مركز المعلوماتية القانوني -                    في المعلوماتية القانونية: -

 الواقعية ومركز المعلوماتية القانونية كمرفٍق في الخدمة العامة للبحث   -                                                                 

 .القانوني  

-  Légiliban  .العدل،  : المرفق العام الرقمي للبحث في المجال القانوني

 .)بالفرنسية( 2018، سنة 3العدد 

 .2015 قواعد البيانات القانونية، بيروت،  -                                                      

 تجربة لبنانية في قانون الصرف من    إنشاء قاعدة بيانات متخصصة، -                                                      

 )بالفرنسية(. 2008/1سنة  30أوراق جامعية، عدد الخدمة،                                                       

 .2014، سنة 3العدل، العدد  !قانون االيجارات الجديد  -                           في القانون المدني: -

 ألعمال التطبيقية. المنهجية في ا -                                                           

 الطوابق.ملكية الشقق و -                                                     

 قار المبني.عاإلسقاط من حق التمديد في عقد اإليجار لل -                                                     

 القوة الثبوتية لقيود السجل العقاري. -                                                     

 .2013، سنة 1العدل، العدد  زيادة األجور حقيقة أم وهم، -                              في قانون العمل : -

 .2013لحياة النيابية، المجلد السادس والثمانون، أذار  كذلك في ا                                                       

 محاضرات في قانون العمل، الجامعة اللبنانية كلية الحقوق )الفرع   -                                                      

 .2014الخامس(،                                                       

 السجل التجاري. -                          جاري:في القانون الت -

 أصول المحاكمة أمام محكمة األحداث.  -                          في القانون الجزائي: -

 

 الهوايات
 

 سباحة، دراجة هوائية، ...         رياضة:                                 

 تاريخ، األدب، الشعر،....ال                              :          مطالعةال

 


