جلسة العمل األولى :اللجوء الى الخبرة في النزاعات القضائية

 لدى قضاء العجلة لدى محاكم األساستهدف هذه الجلسة إلى عرض ومناقشة:
 .1آلية التنفيذ
 .2موجبات الخبير – رد الخبير
 .3تقديم التقرير – مفاعيله  -حقوق المتنازعين – صالحية القضاء
 .4السرية في معرض تنفيذ المهمة وبعد تقديم التقرير

النقيب األستاذ فريد جبران
•
•
•
•
•
•
•

نقيب سابق لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان
مجاز في الحقوق ومجاز في إدارة األعمال
خبير محاسبة مجاز محلف لدى المحاكم
الشريك المسؤول في آر أس أم لبنان عضو آر أس أم الدولية RSM INTERNATIONAL
عضو مجلس أمناء الجامعة الحديثة للعلوم وعضو مؤسس في نادي روتاري المتن ومحافظ سابق
محاضر في مؤتمرات مهنية وعلمية محلية ودولية
أستاذ في المحاسبة والعلوم االقتصادية

الدكتور الكسندر صقر
•
•
•
•
•
•
•

شريك في مكتب خوري للمحاماة
محام باإلستئناف ،أستاذ محاضر في جامعة القديس يوسف والجامعة اللبنانية
ٍ
عضو مجلس نقابة سابق وناشط في لجان مختلفة في النقابة
مستشار قانوني في المصارف ومجموعات الشركات في لبنان والخارج
له منشورات اكاديمية ومهنية
محاضر في العديد من المؤتمرات
محكم في عدة قضايا تحكيمية في لبنان

القاضي الرئيس حبيب فوزي مزهر
•
•
•
•
•
•
•
•

دكتوراه في الحقوق ودبلوم في القانون الخاص واجازة في الحقوق
قاضي اصيل في القضاء العدلي – معهد الدروس القضائية منذ العام 1993
رئيس محكمة الدرجة األولى في بيروت ،الغرفة الثالثة الناظرة في القضايا التجارية منذ العام
 2004لغاية تاريخه
مستشار منتدب لدى محكمة التمييز في بيروت ،الغرفة الخامسة
سابقا رئيس دائرة التنفيذ في بيروت وقاضي األمور المستعجلة في بيروت ومستشار لدى محكمة
االستئناف المدنية في جبل لبنان ورئيس مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان
أستاذ محاضر في معهد الدروس القضائية
استاذ محاضر في كليات الحقوق في الجامعات
محاضر في العديد من المؤتمرات المحلية والعربية والدولية

القاضي الرئيس أنطوان ريمون طعمة
•
•
•
•

إجازة في الحقوق ثم قاض متدرج لدى معهد الدروس القضائية
حاليا قاضي األمور المستعجلة في جديدة المتن
سابقا عضو المحكمة االبتدائية في جبل لبنان الناظرة في القضايا العقارية
من مؤلفاته االجتهاد المختار لدى محكمة األمور المستعجلة في جديدة المتن

