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المؤهالت العلمية:
 −الدرجة العلمية من فرنسا:
  :2001امتحان اعترف لمحكمة االستئناف في باريس  : 2003-1998دكتوراه في القانون "(معادل المكافأة بالواليات المتحدة األمريكية ؛ جامعة باريس I- )Sorbonneمع مرتبة الشرف ؛ الموضوع" :شرط التحكيم والطرف الثالث"
  :1998-1996درجة الماجستير في األعمال التجارية الدولية والعلوم السياسية (معهد الدراسات السياسية فيباريس  /العلوم بو)
  :1995-1992المعهد العالي لإلدارة  ،األعمال التجارية  ،اإلدارة والمالية. −الدرجة العلمية من لبنان و الواليات المتحدة األمريكية:
  :2012شهادة نيويورك  ،عضو في نقابة المحامين وأقرت بممارستها أمام محكمة االستئناف في نيويورك ؛والواليات المتحدة األمريكية
 ( LL.M :2002-2001كلية الحقوق في كولومبيا  /نيويورك) ؛ الطبقات الرئيسية :العقود والشركات واألدلةوالتقاضي
  :2000/1997امتحان دخول بيروت ( )1997؛ امتحان محكمة بيروت االستئنافية ()2000 " :1997-1993 -رخصة في القانون اللبناني" (شهادة في القانون اللبناني ( LL.B / J.Dمكافئ) ؛ جامعتيسانت جوزيف وال ساجيس.

سنوات الخبرة :
 17 −سنة
الخبرة في مجال التحكيم:
 −عضو سابق في فرقة العمل التابعة للجنة التنسيق الدولية بشأن "مراجعة قواعد التحكيم الخاصة بالمحكمة الجنائية
الدولية"  ،التابعة لفرقة العمل التابعة للجنة التنسيق الدولية بشأن "إنتاج الوثائق اإللكترونية في التحكيم"  ،التابعة لفرقة
العمل التابعة للمحكمة الجنائية الدولية المعنية بـ "التحكيم في الدول أو الكيانات الحكومية" ؛ عينت ICC-France
عضوا
عضوا في مجموعة العمل التابعة للجنة التنسيق الدولية بشأن تكاليف التحكيم  ،وفي ICC-Lebanon
الحالية
ً
ً
في فريق العمل المعني بقضايا التحكيم في حاالت الطوارئ
 −عضو في ( IBAالرئيس المشارك للجنة الوساطة ( )2016/2015؛ نائب رئيس المنتدى اإلقليمي العربي (منذ )2017
؛ لجنة التحكيم :المترجم الرسمي المشترك إلى العربية من قواعد  IBAلعام  2010بشأن األدلة) ؛ لجنة التحكيم

الفرنسية ( )CFA؛ ))ASA (Switzerland ،AAA / ICDR (list of arbitrators؛ ( CEPANIبلجيكا) ،
( CMAPقائمة محكمين غرفة التجارة الفرنسية) ( CAS ،LCIA ،محكم معين من قبل لبنان) و ( SIACقائمة
المحكمين) ؛ ( CIArbرئيس فرع  /فرع باريس) ؛ عضو المجلس االستشاري لـ  VIAC؛ عضو في لجنة النشر في
ICCA
اللغات:
 −العربية
 −االنجليزية
 −الفرنسية

