
 السيرة الذاتية
 للنقيب سمير أبي اللمع

 
 سمير أبي اللمع: األسم والعائلة

 نقيب المحامين في بيروت سابقا  
 رئيس الرابطة المارونية

 2496نيسان  62بيروت في : محل وتاريخ الوالدة
 لبنانية: الجنسية

 شفيق و من السيدة مارلين تلحمه وله ولدان محاميان زينامتزوج : الوضع العائلي
 عربي، فرنسي، انكليزي: اللغات المكتوبة والمحكية

 ليمان، الطابقين الثالث والرابعجادة سامي الصلح، بناية أبو س، بيروت: عنوان مكتب المحاماة
  www.cabinetabillama.com و Samir.abillama@cabinetabillama.com: العنوان األلكتروني

 

 الشهادات الجامعية
 

 ، من جامعة القديس يوسف في بيروت2421زة في القانون الفرنسي عام إجا -

 ، من جامعة القديس يوسف في بيروت2421زة في القانون اللبناني عام إجا -

 ن جامعة القديس يوسف في بيروت، م2422عام  DEAإجازة في الدراسات العليا  -

 

 الوضع المهني
 

 حتى تاريخه 2422بيروت من العام محام في نقابة  -

 نين المدنية والتجارية والماليةفي القوا 2491حتى  2442أستاذ محاضر في جامعة القديس يوسف من العام  -

 دنية والتجارية والماليةنين المفي القوا 2491وحتى  2422ضر في جامعة الروح القدس من العام حاأستاذ م -

 :تيةآلا اإلختصاصاتوهو مكتب رائد في  2422مكتب أبي اللمع من العام  مؤسس -

  انية في تحكيم مطار بيروت الدولي، ومنه الدفاع عن الدولة اللبنالدوليو التحكيم الداخلي 

 القانون التجاري والمصرفي 
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  لقيادة الجيش وزارة الدفاعمحام مستشار 

 بنك المركزي اللبناني محامي مستشار لل 

 م مستشار لمجلس اإلنماء واإلعمارمحا 

 
 : نشاطات مهنية في نقابة المحامين في بيروت

 

 2491وحتى  2491من العام    عضو مجلس نقابة محامي بيروت  -

 2494وحتى  2491من العام     مسؤول عن محاضرات التدرج -

 2441وحتى  2442من العام      نقيب محامي بيروت -

 6009وحتى  6006من العام     لجنة األخالقيات المهنية رئيس  -

 6004وحتى  6001من العام    نرئيس لجنة التحكيم في نقابة المحامي -

 6004وحتى  6001من العام    س اللجان الفاحصة في النقابة رئي -

 

 :نشاطات مهنية رسمية

 

 2441وحتى  2442من العام   عضو في لجنة تحديث القوانين في وزارة العدل  -

 وحتى تاريخه 2449من العام     رئيس الجمعية اللبنانية للتحكيم  -

 6002وحتى  6009من العام   نائب رئيس وطني لإلتحاد الدولي للمحامين -

 وحتى تاريخه 6000من العام   عضو المجلس التنفيذي للمجلس اإلقتصادي -

 واإلجتماعي اللبناني
 وحتى تاريخه 6020من العام   عضو المجلس األعلى للتحكيم في غرفة التجارة -

 والصناعة في بيروت
 

جتماعية  : نشاطات ثقافية وا 

 

 وحتى تاريخه 2491من العام     ين األمراء اللمعيأمين عام رابطة  -

 وحتى تاريخه 6000من العام     عضو مجلس البيئة اللبنانية -

 6029وحتى  6009من العام    يةس جمعية حاملي األوسمة الفرنسرئي -
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 "Order National du Mérite" في لبنان

 61/1/6021رئيسًا للرابطة المارونية في لبنان بتاريخ  -

 

 :منشورات قانونية

 

 وحتى تاريخه 6002من العام   " يمللتحك ةاللبناني المجلة"عضو مجلس إدارة  -

 وحتى تاريخه 6001من العام  "Journal of Arab Arbitration" عضو مجلس إدارة -

 6004عام   التجارة والصناعة واضع دراسة حول غرف -

 "ESCAME" في البحر األبيض المتوسط
 

 :محاضرات قانونية

 

  6026وحتى  2442من العام     في نقابة محامي بيروت  -

  2442وحتى  2442من العام     في جامعة القديس يوسف  -

 2442وحتى  2442من العام      لروح القدسفي جامعة ا -

 2441وحتى  2442عام من      في نقابة محامي باريس  -

 6009وحتى  2442من عام    في نقابة محامي مصر، تونس، سوريا -

 6009 وحتى 2442بين العام    .في عّدة محاضرات المغرب، والكويت
 

 :أوسمة ودروع
 

  2442عام   ت األعلى لنقابة محامي بيرو  الوسام الذهبي -

 2441عام   فارس  وسام االستحقاق الفرنسي من رتبة -

 2446عام     درع نقابة محامي باريس -

 2441عام      درع نقابة محامي لندن -

  2449عام     درع إتحاد المحامين العرب  -

 2449عام    س ددرع جامعه الروح الق -


