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 رمزي جريج 
 نقيب سابق للمحامين في بيروت

 
 8491آب  81  :تاريخ الوالدة
 بيروت :مكان الوالدة

 لبناني :ةـسيــالجن
 

 :الشهـــادات
 (8491)اجازة في القانون الفرنسي من كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف في بيروت  -

 (8491)يوسف في بيروت اجازة في القانون اللبناني من كلية الحقوق في جامعة القديس  -

  ق في جامعة القديس يوسف في بيروتشهادة الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقو -

(8491.) 

 
 :العنــوان المهني

 رمزي جريج وشركاه
 (مكتب محاماة)

 االشرفية، جادة شارل مالك  –مركز صوفيل 
 لبنان –بيروت 
 498 – 8 – 9/181881تلفون 
 498- 8- 111098: فاكس 

  r.joreige@rpjlawfirm.com: البريد االلكتروني

 
 :السيرة المهنيــة

 8491محام متدرج في العام  -

 8491محام باالستئناف في نقابة المحامين في بيروت منذ  -

قانون  -مدني قانون )كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف عملية في  نتمارياستاذ : سابقا -
 (.اداري

 "رمزي جريج وشركاه"مكتب  الشريك الرئيسي في -



1 
 

 عضو الشعبة الوطنية لمحكمة التحكيم الدائمة في الهاي -

 عضو لجنة تحديث القوانين في وزارة العدل -

ومن تشرين  1111الى تموز  1118عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت من تشرين الثاني  -
 1111الى تشرين االول  1111الثاني 

 1114الى تشرين الثاني  1110ن الثاني من تشريفي بيروت نقيب المحامين  -

 (التنازع االداري: المادة)استاذ محاضر في الفرع الفرنسي من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية  -

 االتحاد الدولي للمحامين عضو في -

 محكم شرف لدى غرفة التحكيم البحري في باريس -

 

 :مواد االختصاص
والدولي، قانون الشركات، القانون التجاري، القانون المصرفي والمالي، القانون االداري، التحكيم الداخلي 

 .قانون التنظيم المدني
 

 :المؤلفــات
مجلس الشورى في القانون الفرنسي وفي القانون اللبناني،  اتطلب اعادة المحاكمة ضد قرار -

في جامعة القديس ، كلية الحقوق "ابحاث في القانون اللبناني"مجلة في  ةمنشوردراسة بالفرنسية 
 .8499يوسف، 

، في "النظرية العامة للموجبات"االشراف على تنقيح واعادة النظر بمؤلف الرئيس خليل جريج،  -
 (.1119 – 8441)اربعة اجزاء، منشورات صادر 

كلية ) "ابحاث في القانون اللبناني"في مجلة منشورة في مجالت حقوقية، وباالخص مقاالت عديدة  -
ة الحقوق في كلي) "والشرق االدنى، دراسات في القانون"، (القديس يوسف الحقوق في جامعة

 .ومجلة العدل، (جامعة القديس يوسف

 .محاضرات ومداخالت في العديد من المؤتمرات الدولية -

 

 :اللغـــات
 .باالنكليزية ، ويّلمالفرنسيةوالعربية يتقن 

 تشرين االول/ 1181

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 .العالقة صاحب بها زودنا التي المعلومات وفق نشرت الذاتية السيرة هذه ان :مالحظة
 


