
 السيرة الذاتية
   

 .وحتى اليوم 2014ـ المدير اإلداري في شركة واكيم للهندسة من العام 

مدير عام، شركة  –منصب رئيس مجلس إدارة  2017و 2013ـ شغل بين اعوام 
 .لإلستثمار” عماريا“

اإلمارات  –في أبو ظبي ” رحاب للهندسة“شغل مدير الدراسات، في شركة   ـ
 .2012و 1992اعوام  العربية المتحدة، بين

إلستيراد ” إيف سان جورج“منصب المدير اإلداري لشركة    1995و  1989ـ شغل بين أعوام 
 .الزفت الخام

 .مكتباً هندسياً خاصاً وهو يشغل منصب مديره 1985ـ أسس منذ العام 

  

 .2015و 2010بين أعوام COLIBAC ـ عضو مجلس إدارة، مجلس اإلعتماد اللبناني

 2002بين أعوامLIBNOR س مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانيةـ نائب رئي
 .2008و

 .2007و 2002ـ عضو الهيئة العليا لتأهيل وتصنيف المهندسين العرب بين اعوام 

  

 .2006و   2000ـ عضو لجان مختلفة تابعة لإلتحاد العالمي للمهندسين بين 

 .2005و 2002اعوام  ـ أمين سّر نقابة المهندسين في بيروت بين

 .2005و 1999ـ عضو مجلس نقابة المهندسين في بيروت بين اعوام 

 – 1999مجلس نقابة المهندسين في بيروت بين  –ـ رئيس فرع المهندسين المدنيين اإلستشاريين 
2005. 

  

 .2015و 2013األشرفية بين عامي  –ـ عضو الجمعية العامة لنادي الحكمة الرياضي 

 .األشرفية –لنادي الحكمة الرياضي  ـ داعم رئيسي



  

 .الفرع الثاني –ـ عضو رابطة خريجي كلية الهندسة 

 .LATVIA جمعية خريجي  ـ عضو فخري في 

 .2015و 2013اإلجتماعيةبين عامي  AUXILIA ”أوكسيليا“ـ عضو في جمعية 

 .ـ عضو الجمعية العامة في نادي الحكمة الرياضي

  

 .المعلوماتية وتطبيقاتها في مجال الهندسةـ دراسات معمقة حول 

الجامعة اللبنانية، الفرع  –ـ حائز على إجازة في الهندسة المدنية، اإلختصاص: مباني وتنظيم مدن 
 .الثاني

 .ـ دراسات في إدارة األعمال

 .رفيةاألش –اإلختصاص: رياضيات، كليّة البشارة األرثوذكسية  –ـ حائز على شهادة الثانوية العامة 

  

 .عن المقعد االرثوذكسي لإلنتخابات النيابية في دائرة بيروت األولى” القوات اللبنانية“ـ مرشح حزب 

 .2016منذ العام ” القوات اللبنانية“ـ المسؤول السياسي لمدينة بيروت في 

 .2012و 2011بين ” القوات اللبنانية“ـ أمين عام حزب 

 .”قوات اللبنانيةال“ـ منّسق المؤتمر العام التأسيسي لحزب 

 .2016و 2008بين ” القوات اللبنانية“ـ منّسق مدينة بيروت في حزب 

 .2008و 2005بين أعوام ” القوات اللبنانية“ـ رئيس مصلحة النقابات المهنية والعمالية في 

 .2005و 2002بين أعوام ” القوات اللبنانية“ـ رئيس مصلحة المهندسين في 

 .منذ تأسيسه” انيةالقوات اللبن“ـ عضو في حزب 

 


