
 
 
 
           

 
 سیرة ذاتیة

 
 ابراھیم:  االســـــــــم

 نجــار:  الشھـــــــــرة
 البیـــر:  اســــــــم االب
 فدوى یزبك:  اســـــــــم االم

 
 طرابلس، لبنـــان. 1941تاریخ ومحل الوالدة: 

 
 لبنانیـــــة.الجنسیــــــــــة: 

 
 یزي ـ بیروت.شارع عبد الوھاب االنكلالعنـــوان: المنزل: 

 )+961)(3(655123 -) 961)(1(333338تلفون:      
 شارع مدرسة السالم ـ بیروت.المكتب:    
 )+961)(1( 202100تلفون:      
 )+961)(1( 201974فاكس      
 ـ بیروت. 116/2270 قصر العدل: صندوق برید:   
 
 Avenue de New York ,60 العنوان في فرنسا:   

                       75016 PARIS 
   Tel: (33)(1)42 24 42 02 - Facsimile: (33)(1)42 24 42 75  
 inajjar@dm.net.lbالبرید االلكتروني:   
 http://www.dm.net.lb/rlaالعنوان االلكتروني:   
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 ).1963ـ االجازة اللبنانیة في الحقوق (الشھادات الجامعیـة:  
 ).1963لفرنسیة في الحقوق(ـ االجازة ا      
 ).1964ـ دیبلوم الدراسات القانونیة العلیا (      
 .Agrégationـ مشارك في ندوة التأھیل لمھنة التعلیم الجامعي       
)، مع         1966ـ دكتوراه دولة من جامعة باریس (حزیران             
قدمة في فرنسا          اختیاراالطروحة من افضل االطروحات الم              
، ومع تتویج لالطروحة من قبل كلیة الحقوق            1966لعام                     
في جامعة باریس، ونشرھا مع مساھمة من المجلس الوطني                          
 الفرنسي لالبحاث العلمیة.                    
 

 الوضع الجامعي:
 یل لدى كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة في الجامعة ـ بروفسور اص     

 ).1969الیسوعیة في بیروت (منذ آذار      
 ـ رئیس قسم القانون الخاص في الجامعة الیسوعیة في      
 بیروت، كلیة الحقوق.        
 ـ رئیس قسم الدراسات العلیا للقانون المصرفي واالسواق المالیة     
 یسوعیة في بیروت في الجامعة ال        
،       2، باریس1ـ استاذ زائر لدى كلیات الحقوق في فرنسا(باریس     
 )…تولوز ونانت الخ                    
 ـ بروفسور لدى "الجامعة للكل" لدى الجامعة الیسوعیة     
              Université Pour Tous) ،1999ـ1998، بیروت  
 )2002و 2001-2000و        
 ـ بروفسور لدى الجامعة اللبنانیة، دیبلوم الدراسات العلیا في      
 "المنازعات والتحكیم"، قسم الدراسات العلیا بالفرنسیة         
        )2000-2001 .( 
 ـ خبیر الدولة اللبنانیة في الفقھ لدى جامعة الدول العربیة     

 .(دلیل الخبراء العرب)                         
 ـ صاحب ورئیس تحریر ومدیر:      

 ."المجلة اللبنانیة للتحكیم العربي والدولي"     
 ) http://www.dm.net.lb/rla :1996( تصدر منذ العام     
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 ـ مدیر تحریر مجلة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة:      
 ).1975" (منذ عام الشرق االدنى، حواالت في القانون"       
 ـ عضو عدة لجان رسمیة لتوحید وتحدیث القوانین في لبنان      
 (وزارة العدل ومصرف لبنان ووزارة االقتصاد)       
 ـ عضو في جمعیات دولیة متعـددة تعنى بالقانون الخـاص      
 وبالتحكیم الدولي.        
 
 
 

 ـ محام باالستئناف لدى نقابة بیروت. الوضع المھنـي: 
 ى محكمة استئناف باریس سابقا.ـ محام لد      
 ـ محكم (تحكیم داخلي وتحكیم دولي).      
 ـ نائب الرئیس التنفیذي للجمعیة اللبنانیة للتحكیم.      
 ـ عضو المجلس االعلى للتحكیم في لبنان.      
 ـ محامي الدولة اللبنانیة في تحكیمات دولیة.      
       
 

 فرنسا ولبنانمتعددة في  الدراسات والمقاالت:
مشاركات ومحاضرات عدیدة في مؤتمرات دولیة حول القانون المدني، والقانون المقارن، 
والقانون الدولي وحمایة الملكیة االدبیة والفنیة، وقوانین االستثمار، والتحكیم العربي 

 والدولي. 
 
 
 

 المؤلفــات
 

 ).1964ـ آثار الزواج على جنسیة المرأة واوالدھا ( 1   
 ).1966ـ االطروحة اعاله ( 2    
   Les libéralités. Théorie générale, Testaments, Donations ـ التبرعات 3     

 مع مقدمة للبروفسور لویس بواییـــھ.
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 ، منشورات مكتبة لبنــان.1973ـ طبعة اولى      
 ، منشورات مكتبة لبنان.1984ـ طبعة ثانیة      
 . 1997ـ طبعة ثالثة      
 .2001ـ طبعة رابعة      
 ـ حقوق العائلة المالیة ـ المواریث، 4     
  Droit matrimonial - Successions      .مع مقدمة للبروفسور بیار كاتاال 
 .2003، طبعة ثالثة 1997، منشورات مكتبة لبنان ـ طبعة ثانیة 1983طبعة       
 ـ القاموس القانوني، فرنسي ـ عربي 5     
     Dictionnaire Juridique, Français - Arabe 
 بالمشاركة مع االستاذین یوسف شالال واحمد زكي بدوي (مصر)     
 .ثامنة، وھو الیوم في طبعتھ ال1983الطبعة االولى عام      
 .2002، الطبعة الثانیة 1991، في ھجائیة دللوز للقانون المدني، Donationـ  6     
 ، الطبعة 1993، في ھجائیة دللوز للقانون المدني،Donation entre Epouxـ  7     

 .      2004الثانیة             
 .2004، الطبعة الثانیة Pacte sur Succession Future 1994ـ  8     
 .Disposition à Titre Gratuit 1998ـ  9     
  Donation entre Epouxو Donation، كتاب یجمع Actes à Titre Gratuit (1999)ـ   10     
 . Disposition à Titre Gratuitو  Pacte sur Succession Future و        
 ، منشور في مجلة "الشرق االدنى، Les contrats d'optionـ عقود الخیار  11    

 .1990حواالت في القانون"، لعام               
 .1997)، 520/96 ـ العقود االئتمانیة، دراسة اولیة (قانون 12    

 ; Chroniques de droit privé libanais, préface J. Carbonnierـ   13            
  Avant-propos F. Terré, 2001.                                               
 .2003ـ الوكالة غیر القابلة للعزل، بیروت، 14    
 
 
 
 
 ھمھا:ـ مقاالت في دللوز االسبوعي، ا 15 

 -- La donation en possession, Dalloz, 1999. 
 -- La couverture du marché à terme, Dalloz 1993. 
 -- L'accord de principe, D. 1991. 
 -- La lettre de confort, D. 1989. 
 -- Option et substitution, D. 1988, chr. p. 135. 
 -- Clause de substitution et position contractuelle, D. 2000, p.635. 
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 -- Mandat et irrévocabilité.                
 
 
مھداة لمشاھیر رجال القانون  Mélangesـ مقاالت متعددة في مجموعات قانونیة  16 

 في فرنسا ومنھا: 
-- Le mandat post mortem, Mélanges offerts à Pierre RAYNAUD, 1985. 
-- Secret bancaire et droit de la famille, Mélanges offerts à Louis BOYER,  
    1996. 
-- L'Astrologie et le droit. L’“illicéité” au sens général et la cause du contrat,   
   Mélanges offerts à François TERRE, 1999. 
-- La notion d’ « ensemble contractuel », Mélanges offerts à M. André DECOCQ,  
    2004. 

 
 

 دراسات متعددة في مجالت فرنسیة ولبنانیة وأجنبیة أھمھا:الدراســــــات: 
 
 Revue trimestrielle de droit civilـ في    
                 لغایة عام          1966(دراسات عن القانون اللبناني منذ عام      

 للعمید جان كاربونییھ وتمھید  ) (قید الطبع) مع مقدمة2000
 للبروفسور فرنسوا تیرریھ.     
 Recueil Dalloz & Sireyـ في    
دراسات متعددة تعلیقا على قرارات صادرة عن محكمة                       
                 النقض الفرنسیة في مواضیع العقود التحضیریة والقانون المالي                  

 ورصة.والب
 Revue Internationale de droit comparéـ في    
 حول قوانین الشرق االوسط.    

 Travaux de l'Association Henri Capitantـ في 
 دراسات تمثل مساھمة لبنــــان.     
 ـ دراسات انتقادیة متعددة في القانون اللبناني والقانون المقارن   
 ورة في مجالت: العدل (نقابة المحامین في عدة مواضیع قانونیة منش     
 في بیروت) ـ وحاتم (بیـــروت) ـ والشرق االدنى حواالت      
  الــخ... MECLR, LONDONفي القانون (بیروت) ـ و     
 ـ دراسات متعددة حول التحكیم الداخلي والدولي، منشورة في المجلة     
 ي.اللبنانیة للتحكیم العربي والدول            
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