الجمهورية اللبنانية
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استبيـــان
دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
ـــ
اســم الدولــــة :

الجمهورية اللبنانية

االســم بالكامـــل :

مروان كمال كركبي

مكان وتاريخ الميالد :

 42آذار . 9121

الوظيفة الحاليــة :

رئيس محكمة االستئناف في بيروت (الغرفة الثالثة )

الوظائف السابقــة :

رئيس محكمة اإلفالس في بيروت

المؤهالت العلمية :

 دكتور دولة في الحقوق
 حائز على رتبة أستاذ من الجامعة اللبنانية
 المصارف األجنبية في لبنان) العقود المسماة أصول المحاكمات المدنية األحوال والحقوق العينية األصلية العقارية. القانون العقاري اللبناني عربي – فرنسي – انكليزي .جعيتا – كـسروان.

المؤلفات والبحوث :

اللغــات :
العنوان :
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استبيـــان
دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
ـــ
اســم الدولــــة :

الجمهورية اللبنانية

االســم بالكامـــل :

سامي بديع منصور

مكان وتاريخ الميالد :

 42كانون االول  – 9122برج البراجنة قضاء بعبدا

الوظيفة الحاليــة :

رئيس غرفة لدى محكمة استئناف بيروت .

الوظائف السابقــة :

 قاضي منفرد ناظر في اإليجارات واألمور المستعجلةبيروت.
 -رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة األولى في بيروت.

المؤهالت العلمية :

 -دكتوراه دولة في الحقوق .

المؤلفات :

 الوسيط في القانون الدولي الخاص سنة .9192والتغير في العقد المدني سنة .9199
 المدخل للقانون ج 9بحقوق معينة األهليةباالشتراك.

البحوث :

  41بحثا ً منشورين في مجالت القانونية اللبنانية(العدد النشر القضائية  -المجلة اللبنانية للتحكيم
العربي الدولي.

اللغــات :

 -عربي  -فرنسي .

العنوان :

قصر العدل في بيروت بمحكمة االستئناف مدينة غرفة
عاشرة – بئر حسن – الغبيري – شارع السفارات
بنيابة خياط.
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سامي بديع منصور
ــ

 دكتوراه دولة في الحقوق  ،الجامعة اللبنانية .7722 -دبلوم معهد الدروس القضائية في بيروت .7722

 أستاذ في القانون المدني في الدراسات العليا – قسم قانون األعمال (سابقا) كلية الحقوق ،الجامعة اللبنانية (سنوات  7772إلى .)7778

 أستاذ سابق في كلية الحقوق في جامعة الكسليك في مادة القانون الدولي الخاص. -أستاذ مادة المنهجية القانونية في معهد الدروس القضائية.

 أستاذ في مرحلة الدراسات العليا في مادة القانون الدولي الخاص في كلية الحقوق – جامعةبيروت العربية.

 رئيس لدى محكمة استئناف بيروت الغرفة العاشرة الناظرة في القضايا العقارية  ،والغرفةالخامسة الناظرة في قضايا اإليجارات.

 -عضو في مجلس القضاء األعلى.

المؤلفات :

*
*

دروس في المنهجية القانونية  ،الدار الجامعية  ،بيروت  4222باالشتراك مع عميد كلية

الحقوق في جامعة بيروت العربية الدكتور /عكاشة عبد العال.

القانون المدني  ،الحقوق العينية األصلية – بيروت  7777باالشتراك مع الدكتور /مروان

كركبي.

*

القانون الدولي الخاص -الدار الجامعية  7772باالشتراك مع عميد كلية الحقوق في جامعة

*

القانون المدني – المدخل إلى علم القانون  ،الجزء األول  ،القانون بيروت  7772باالشتراك

*

الوسيط في القانون الدولي الخاص – دار العلوم العربية – بيروت .7772

*

بيروت العربية الدكتور /عكاشه عبد العال.

مع الدكتور /حسن محيو.

الثبات والتغير في العقد المدني – دار الفكر اللبناني – بيروت .7782

الدراسات والتعليقات :
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الدين وتنازع القوانين في مادة اإلرث واألحوال الشخصية (المشاركة التي قدمت في المؤتمر
المنعقد في بيروت في كلية الحقوق والعلوم االقتصادية في جامعة القديس يوسف تاريخ

 42-77-78آيار عام  4222بعنوان  Droit et Religion :بمناسبة مرور  742عاما
على تأسيسها.

-4

الرقابة القضائية ببطالن القرار التحكيمي (المشاركة التي قدمت في المؤتمر المنعقد في

بيروت – قصر االونيسكو في  77و  74تشرين األول  7777في موضوع التحكيم الدولي
 ،وقد نظم هذا المؤتمر غرفة التجارة والصناعة في بيروت بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية

) (C.C.Iمنشور في المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي التي تصدر بالتعاون مع المركز
اللبناني
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للتحكيم

ومع

الجمعية

اللبنانية

للتحكيم

،

عدد

72

صفحة

وما يليها.

المسؤولية الطيبة وفق قانون  44شباط ( 7772قانون اآلداب الطيبة) (المشاركة التي قدمت
إلى المؤتمر الدولي في المسؤولية المهنية الذي انعقد في كلية الحقوق في جامعة بيروت

-2

العربية بين  3و  2نيسان .)4222

المنازعات في مادة الجنسية  :نظرات في مشروع قانون الجنسية الجديد (المشاركة التي
قدمت في الندوة التي عقدت في كلية الحقوق  ،جامعة بيروت العربية في 4222/7/42

وعنوانها :نظرات حول مشروع قانون الجنسية).
-2

الرقابة القضائية والطعن ببطالن القرار التحكيمي (المشاركة التي قدمت إلى مؤتمر التحكيم

الدولي الذي عقد في قصر االونيسكو  ،في تشرين األول  )7777المجلة اللبنانية للتحكيم

العدد ( 73تحت الطبع)
-2

مسؤولية الخبير المعين من القاضي والمحكم  ،المجلة اللبنانية للتحكيم العدد العاشر 7777

-2

استقطاب القضاة (الواقع الحالي للقضاء اللبناني والمرتجي)  ،المشاركة التي قدمت إلى

ص  22إلى . 22

المؤتمر الذي عقده المركز اللبناني للدراسات  ،بيروت في 4و 3سنة  ، 7777مجلة العدل

 7777ص  727إلى . 774
-8

عقد الفرانشيز :الحماية القانونية للفرانشيزي في النظام القانوني اللبناني (المشاركة التي
قدمت إلى المؤتمر الذي عقدته كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية باالشتراك مع جامعة

دمشق واالتحاد الفرنسي للفرانشيز – بيروت  48و  47أيار  ، )7778مجلة العدل 7777

ص  37إلى 22.
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شركة الشخص الواحد في القانون اللبناني  ،مجلة الدراسات القانونية التي تصدر عن كلية
الحقوق في جامعة بيروت العربية  7778ص  427إلى 472.

 -72الدور الحمائي للقضاء المدني للقضاء الديني في مسائل األحوال الشخصية(المشاركة

المقدمة إلى المؤتمر الذي عقده المركز اللبناني للدراسات وموضوعه آفاق القضاء  ،وذلك

في بيروت 42و 42أيلول  ، )7778مجلة الدراسات القانونية التي تصدر عن كلية الحقوق

في جامعة بيروت العربية  7777ص  722إلى  ، 782وفي مجلة العدل  7778ص 422

إلى 442.

 -77اإلحالة كمبدأ :نظرية يفرضها المنطق القانوني (بمناسبة قرار محكمة استئناف بيروت
غرفتها الثانية عشرة تاريخ  )7772/2/42مجلة العدل  7772ص  28إلى 24.

 -74حدود ومجاالت التغيير في النظام القانوني العائلي (نحو استقرار العالقات في الزواج
المدني والمختلط)  ،المجلة القانونية التي تصدر عن كلية الحقوق في جامعة الكسليك
 7772ص  32إلى .23

 -73حقوق اإلنسان العربي في الوطن العربي :لمن تقرع اجراسها  ،مجلة العدل  7777صفحة
 32إلى 22.

 -72تعليق على قرار محكمة استئناف جبل لبنان المدنية الغرفة األولى رقم  772تاريخ
 7788/77/47وموضوعه القانون الذي يحكم زواج اللبنانيين غير المسلمين المبرم مدنيا
في الخارج عندما يعقبه زواجا دينيا  ،مجلة النشرة القضائية  7788ص  287إلى 277.

 -72تعليق على قرار محكمة استئناف جبل لبنان المدنية الغرفة األولى رقم  77تاريخ  42كانون
الثاني  7782وموضوعه :أثر التقلبات النقدية على العقود المدنية  ،منشور في مجلة حاتم

جزء  777ص  47إلى 23.

 -72تعليق على قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم ( )3تاريخ  7722/3/77وموضوعه
المحكمة المختصة للنظر في الزواج المختلط المدني المبرم في الخارج  ،عندما يكون أحد

الزوجين من الجنسية اللبنانية  ،وهو مسلم والزوجة أجنبية مسيحية  ،مجلة العدل 7782

ص  738إلى 722.

 -99تعليق على قراري محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الثالثة رقم  32تاريخ  7783/77/42ورقم
 27تاريخ  7783/74/48وموضوعهما :اثر بقاء األم على جنسيتها اللبنانية أو استعادتها
لهذه الجنسية عند انحالل الرابطة الزوجية بوفاة زوجها األجنبي على جنسية أوالدها

القاصرين  ،مجلة العدل  7782ص  222إلى 223.
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 -99نظرية الجمع بين الغاء العقد وتنفيذ البند الجزائي  ،مجلة العدل  7784ص  7إلى 78.

 -91إنقاص البند الجزائي :ما ينطوي عليه من طبيعة قانونية  ،مجلة النشرة القضائية 7722
ص  7328إلى 7343.

 -42عديم التمييز :مسؤوليته المدنية في التشريع المدني اللبناني الفرنسي  ،مجلة النشرة القضائية
 7722ص  7722إلى .7422
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استبيـــان
دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
ــــ
اســم الدولــــة :

الجمهورية اللبنانية

االســم بالكامـــل :

القاضي د .سمير محمود عالية

مكان وتاريخ الميالد :

بيروت 9129/9/41

الوظيفة الحاليــة :

رئيس غرفة جزائية لدى محكمة التميز والنائب العام
الشرعي .

الوظائف السابقــة :

رئيس غرفة جزائية لدى محكمة استئناف بيروت ورئيس
محكمة المطبوعات في بيروت  ،وجرائم الغش
واالحتكار.

المؤهالت العلمية :

 دكتوراه دولة في القانون الجزائي
 شهادة معهد الدروس القضائية.
 موسوعة اجتهادات محكمة التمييز الجزائية (9أجزاء) كتب قانون العقوبات العام  ،جرائم أمن الدولة – نظريةاإلجراءات الجزائية  ،أصول القانون التجاري  ،علم
القانون والفقه اإلسالمي  ،نظام الدولة والقضاء في
اإلسالم وغيرهم.
 العرف في الفقه اإلسالمي (المجلة العربية للفقهوالقضاء  9191عدد( ، )3الحكم المنعدم  ،قوة أحكام
سلطات اإلحتالل  ،القتل المشدد  ،تغير النصوص
الجزائية  ،مدى استقالل اإلجراءات الجزائية عن
المدنية – معيار تمييز العقود اإلدارية  ،مركز الشركاء
حال اإلفالس وغير ذلك.

اللغــات :

عربية وفرنسية.

العنوان :

العمل  :محكمة التمييز اللبنانية – بيروت
المنزل :بيروت – برج أبي حيدر – جسر سليم سالم مقابل
جامع سليم سالم
تليفون المنزل  )29/111192 ( :خليوي (.)23/991119

المؤلفات :

البحوث :
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استبيـــان
دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
ـــ
اســم الدولــــة :

الجمهورية اللبنانية

االســم بالكامـــل :

مصطفى حسني العوجي

مكان وتاريخ الميالد :

حيدا سنة . 9141

الوظيفة الحاليــة :

نائب رئيس المجلس الدستوري .

الوظائف السابقــة :

 رئيس الغرفة المدنية لدى محكمة التمييز. خبير سابق لدى األمم المتحدة في الدفاع االجتماعي. عضو مجلس إدارة سابق في المركز العربيللدراسات األمنية – الرياض ومركز األمم المتحدة
في روما .
 دكتوراه في الحقوق – ماجستير في العلوم الجنائيةمن جامعة بروكسل – بلجيكا – دبلوم في القوانين
المقارنة من جامعتي باريس ودالس تلكس (
الواليات المتحدة ) .

المؤهالت العلمية :

مجال التخصص :

 -العلوم الجنائية والقوانين المدنية .

المؤلفات :

 القانون الجنائي ( جزءان ) العلوم الجنائية( جزءان ) القانون المدني ( ثالثة أجزاء ) حقوق
االنسان في الدعوى الجزائية – التأهيل االجتماعي
في المؤسسات العقابية ومؤلفات أخرى.

البحوث :

 -بحوث قانونية مختلفة مقدم لمؤتمرات دولية.

اللغــات :

 -العربية والفرنسية واالنكليزية .

العنوان :

 المجلس الدستورى – فاكس– 22/211919 :هاتف. 22/211992992 :
استبيـــان
دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
ـــ
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اســم الدولــــة :

الجمهورية اللبنانية

االســم بالكامـــل :

إبراهيم نجار

مكان وتاريخ الميالد :

طرابلس ( لبنان ) . 9129

الوظيفة الحاليــة :

وزير العدل

الوظائف السابقــة :

بروفسور ومحام

المؤهالت العلمية :

 -بروفسور – دكتوراه دولة من فرنسا .

مجال التخصص :

 -الحق الخاص .

المؤلفات :

 ( -مراجعة الالئحة ربطا ً ) .

البحوث :

 ( -مراجعة الالئحة ربطا ً ) .

اللغــات :

 -العربية والفرنسية واإلنكليزية أسباني (قليل) .

العنوان :

  99شارع مدرسة السالم – بيروت ص.ب: 991/4492تليفون-)119( )9(424922 :
فاكس.)119( )9(429192 :
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استبيـــان
دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
ـــ
اســم الدولــــة :

الجمهورية اللبنانية

االســم بالكامـــل :

القاضي  /عفيف شمس الدين

مكان وتاريخ الميالد :
الوظيفة الحاليــة :

رئيس غرفة في محكمة التمييز

الوظائف السابقــة :

قاضي منذ 9113

المؤهالت العلمية :

دكتوراه دولة في الحقوق

المؤلفات :

 حوالي خمسين مؤلفا ً في مختلف المجاالتالقانونية.

البحـوث :

 -من ضمن المؤلفات المذكورة اعاله.

اللغــات :

الفرنسية – االنجليزية.

العنوان :

بيروت – وزارة العدل
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الدراسات  :دراسات متعددة في مجالت فرنسية ولبنانية وأجنبية أهمها :
-

في Revue trimestrielle de droit civil

(دراسات عن القانون اللبناني منذ عام  7722لغاية عام .)7777
-

في Recueil Dalloz & Sirey

(دراسات متعددة تعليقا على ق اررات صادرة عن محكمة النقض الفرنسية في مواضيع
العقود التحضيرية والقانون المالي والبورصة.

-

في Revue Internationale de droit compare

-

في Travaux de IAssociation Henri Capitant

-

دراسات انتقادية متعددة في القانون اللبناني والقانون المقارن في عدة مواضيع قانونية

حول قوانين الشرق األوسط.

دراسات تمثل مساهمة لبنان.

منشورة في مجالت :العدل (نقابة المحامين في بيروت) – وحاتم (بيروت) – والشرق

األدني حواالت في القانون (بيروت) – و  MECLR , LONDONالخ..
-

دراسات متعددة حول التحكيم الداخلي والدولي  ،منشورة في المجلة اللبنانية للتحكيم

العربي والدولي.

مشاركات عديدة في مؤتمرات دولية حول القانون المدني  ،والقانوني المقارن  ،والقانون
ال دولي وحماية الملكية األدبية والفنية  ،وقوانين االستثمار  ،والتحكيم العربي والدولي ومحاضرات في
الدول العربية حول نفس الموضوع.
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