
Curriculum Vita 

 

1- Name:  Imad Obeid 

2- Rank:  Associated Professor 

3- Degrees with fields, institution, and date. 

B.A. in Law, University of Damascus, 1979. 

D.E.A in Criminal Law, University of Poitier, France 1986. 

Ph.D. in Criminal Law, University of Poitier, France, 1990 

 

4- Academic Experience: 

Dean of the Faculty of Law of the Virtual University, Syria( 2008 – 2011). 

Head of the Department of Criminal Law, University of Damascus (2000 – 

2004). 

Associate Professor: University of Damascus( 2000). 

Assistant Professor: University of Damascus (1992 -2000). 

 

5- Non-Academic Experience: 

Licensed attorney at Law practicing criminal law in Syria. 

Legal consultant for a number of companies in Syria. 

 

6- Certification or Professional Registrations: 

License for practicing law. 

 

7- Membership in Professional Organizations:  

Member of the Syrian Bar Association. 



 

8- Honor and Awards: 

None. 

9- Service Activities: 

 Advisory. 

 Legal aid. 

 Participation in several departmental and university committees. 

 

10- The most Important Publications in last five years: 

 

 –مقبول للنشر في مجلة دراسات  –عقد األمانة بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية  , (2015)عبيد عماد , [1] 

 .الجامعة األردنية  

مقبول للنشر في  –إشكاليات تنفيذ الحكم الجزائي بمواجهة الشخص المعنوي , (2015)الشلبي زيد , عبيد عماد , [2] 

 الجامعة األردنية. –مجلة دراسات 

 –القتل حال التلبس بالزنا في التشريع األردني مقارناً مع التشريع السوري والمصري  , (2015)عبيد عماد , [3] 

 .مقبول للنشر في مجلة دراسات الجامعة األردنية 

مقبول  -األردني مقارناً مع التشريع السوري والمصريالسرقة بين األقارب في التشريع , (2015)عبيد عماد , [4] 

 الجامعة األردنية. –للنشر في مجلة دراسات 

متى يحكم القاتل باإلعدام في القانون األردني *مقارناً مع القانون السوري  , (2015) كريمة  الطائيعبيد عماد ,[5] 

 الجامعة األردنية. -مقبول للنشر في مجلة دراسات –والمصري 

مقبول للنشر في مجلة  -دراسة مقارنة –إشكالية الخطأ كركن معنوي للقتل غير المقصود , (2015)عبيد عماد , [6] 

 .الجامعة األردنية -دراسات

دراسة  –جريمة القتل نموذجاً  –نظرية السببية في التشريع األردني  , (2015)  فهد الكساسبة  عبيد عماد ,[7] 

جامعة  -مقبول للنشر في مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية -ي والمصريمقارنة مع التشريعين السور

 .الزرقاء

الحماية الخاصة والعامة للنساء في المنازعات , (2015)الطائي كريمة, عبيد عماد , أبو غزالة شيرين ,  [8]

لعلمية للبحوث والدراسات الجمعية ا -بغداد –مقبول للنشر في مجلة العلوم القانونية والسياسية  –المسلحة 

 .االستراتيجية 



,  اإلعتراف واإلدالء بالمعلومات المستحصلة عن طريق التعذيب في (2014)الطراونة مصطفى, عبيد عماد , [9] 

الجمعية العلمية  -بغداد –مقبول للنشر في مجلة العلوم القانونية والسياسية  -المواثيق الدولية والشريعة اإلسالمية 

 والدراسات اإلستراتيجيةللبحوث 

 

11- Institutional Professional Developmental Activities in the Last Years: 

 

Attended a number of conferences on legal matters, such as transnational organized 

crime and money laundering.  

Attended a number of workshops on teaching skills and electronic learning. 

 

 

 

 

 


