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   لقاضي جان داود فهدا
، عشقوت، متأهل من مهى الشرتوني وله منها 5511 -2-7مواليد  -

 .أربعة أوالد
زوق مصبح وفي  –الثانوية في مدرسة سيدة اللويزة  تلقى دروسه -

 .عينطوره –يوسف  مدرسة القديس
 –السياسية واالدارية في جامعة القديس يوسف تابع دراسته الجامعية في كلية الحقوق والعلوم  -

 (.5571)على اجازتي الحقوق اللبنانية والفرنسية  2بيروت، فحاز منها ومن جامعة ليون 
 2باريس   نال منحة من الحكومة الفرنسية للتخصص في فرنسا، فتابع تخّصصه العالي في جامعة -

لقانون المدني وشهادة في القانون السوربون، حيث حاز على دبلوم الدراسات العليا في ا –
 .المقارن

طليًعا  5592وتخرج منه في نهاية العام  ،5591دخل معهد الدروس القضائية في مطلع العام  -
 .لدورته

 
 .، وهو حاليًا في الدرجة السابعة عشرة في سّلم الدرجات5591َتعيََّن قاضًيا أصياًل في مطلع العام  -
 :ُعيَِّن في المناصب التالية -

o  في الغرفة األولى " ، مستشارا(5597-5591)في محكمة جديدة المتن " منفردا" ياقاض
في محكمة جديدة المتن " منفردا" ، قاضيا(5551-5597)لدى محكمة استئناف جبل لبنان 

، رئيَس غرفة في محكمة الدرجة األولى في بيروت (5551-5551)للمحكمة " ثم رئيسا
، النائَب العام االستئنافي في (2111-5551)رية الغرفة الناظرة في القضايا التجا –

-2112)، رئيَس غرفٍة في محكمة استئناف بيروت (2112-2111)محافظة جبل لبنان 
، والرئيَس األول (2115-2111)، مفّوَض الحكومة لدى المحكمة العسكرية (2111

 (.حتى تاريخه 2115)لمحكمة استئناف بيروت 
، ويشغل 11/5/2111لغاية  11/5/5555ء األعلى من شغَل منصَب عضٍو في مجلس القضا -

 . ، وهو عضو في الهيئة العليا للتأديب2115المنصب ذاته حاليًا اعتباًرا من حزيران 



ُعيَِّن رئيًسا للمجلس التأديبي للخبراء ومراقبي الصلح االحتياطي ووكالء التفليسة ما بين  -
 51/1/5555لخاّصة لألوقاف الذرّية منذ ، ورئيًسا للمحكمة ا51/55/2111و  5/5/5555

 . حتى تاريخه 11/1/2111ورئيًسا للجنة إستمالك جبل لبنان الشمالي منذ 
حلَّ في المرتبة األولى في االنتاجية بين قضاة لبنان، في دراسة للبنك الدولي حول االختناق  -

 .5551القضائّي، عام 
 
 حائز على -

o  (2115تموز )بط  وسام جوقة الشرف الفرنسّية من رتبة ضا ، 
o  (.2115آب )وسام جوقة الشرف من دولة المكسيك 

 
 .المعهد العالي للحقوق -استاذ محاضر في معهد الدروس القضائية، واستاذ في جامعة الحكمة -
شارك في العديد من المؤتمرات والندوات القانونية المحلية والدولية، وله عدة دراسات ومقاالت  -

 . قانونية
 .بية والفرنسية واالنكليزيةُيتقن العر -
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 .ان هذه السيرة الذاتية نشرت وفق المعلومات التي زودنا بها صاحب العالقة: مالحظة


