جلسة العمل الرابعة :الحراسة القضائية

تهدف هذه الجلسة إلى عرض ومناقشة:
 .1األسباب الموجبة لتعيين حارس قضائي
 .2مهام الخبير إذا كان حارسا قضائيا
 .3مسؤولية الخبير

القاضي الرئيس محمود عدنان مكيّه
•

•

•
•
•

إجازة في الحقوق وحائز على دبلوم معهد الدروس القضائية اللبناني ودبلوم دراسات معمّقة في
قانون األعمال وشهادة من معهد الدروس القضائية في فرنسا
قاض لألمور المستعجلة في بيروت ومستشار لدى محكمة
دخل إلى سلك القضاء حيث شغل منصب ٍ
االستئناف في بيروت كما شغل منصب رئيس محكمة الدرجة األولى في بيروت ورئيس المحكمة
الجمركية في لبنان وانتدب مؤخرا كمستشار لدى محكمة التمييز
انتخب عن لبنان كمستشار قانوني لالتحاد العربي للمساحة
استاذ محاضر في عديد من الجامعات اللبنانية ولدى معهد التدرج في نقابة المحامين ومدرب ضمن
مشروع التأهيل المستمر للقضاة في معهد الدروس القضائية في بيروت
له العديد من الدراسات والمؤلفات القانونية المنشورة

الدكتور داوود يوسف صبح
•
•
•
•
•
•
•
•

ممارس للمهنة منذ سنة  1979وعضو نقابة خبراء المحاسبة منذ 1994
مستشار كروهوروث بروفاشيونال أوديترز ،أعضاء كروهوروث الدولية
عضو هيئة اإلشراف على الرقابة النوعية في النقابة
عضو اللجنة التنفيذية في إعداد دليلي الرقابة النوعية ومراجعة النظير ودليل ملف التدقيق
استاذ جامعي ،باحث وكاتب قانوني
شارك ضمن لجنة إعداد دليل الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الصادرة عن لجنة الرقابة
على المصارف
له عدة مؤلفات مهنية حول مواضيع تدقيق البيانات المالية ومراقبة الجودة وتبييض االموال والسرية
المصرفية والتدقيق الداخلي
شارك في االشراف على اعداد وفي مناقشة العديد من االطروحات ورسائل شهادة الدكتوراه
والدراسات العليا

الدكتورعبده جميل غصوب
•
•
•
•
•
•
•

محام باالستئناف والتمييز ومستشار قانوني ومحكم متخصص في النزاعات الدولية
إجازة في الحقوق الفرنسية وإجازة في الحقوق اللبنانية
دبلوم دراسات عليا في القانون الخاص ودكتوراه في الحق الدولي الخاص
خبير قانوني معتمد لدى عدة منظمات دولية وعربية
استاذ جامعي ،باحث وكاتب قانوني
شارك في العديد من المؤتمرات الحقوقية الدولية
شارك في االشراف على اعداد وفي مناقشة العديد من االطروحات ورسائل شهادة الدكتوراه
ودبلوم الدراسات العليا العائدة للقانون الخاص

