
 

 

 السيرة الذاتية
  الهرمل. – بعلبك قضاء الزرازير، 1971 آذار من األّول مواليد ـ

  العلمي: التحصيل في
 من العيادي النفســي علم في الماســتر شــهادة على 2014 عام حاز ـ

 األطروحة: موضوع اإلنهاء). طور (األطروحة الكورة – البلمند جامعة
  اللبناني. السياسي الخطاب في الجماعيّة الذاكرة

 من والمعاصر الحديث التاريخ في دكتوراه شهادة على 2000 عام حاز ـ
 – القدس الروح وجامعة سـوربون – 4 باريس جامعتي

 يسةالكن في واألبرشيّات التراتبيّة مفهوم“ األطروحة: موضوع  الكسليك.
  “.المارونية

  سوربون. – 4 ريسبا جامعة من التعليم فنّ  في شهادة على 1997 عام حاز ـ
 موضوع الكسليك. – القدس الروح جامعة من التاريخ في عليا دراسات دبلوم على 1995 عام حاز ـ

  الفرنسي. األرشيف وثائق خالل من الكبير لبنان دولة إنشاء ووجهة مصادر األطروحة:
 في نيالثا الفرع نيّةاللبنا الجامعة من التـنمية إجتماع علم في الماســتر شــهادة على 1995 عام حاز ـ

 .التحّول طور في ريفي لـمجتمع اإلجـتماعيّة اإلقتصادية الخصـائص األطروحة: الرابية.موضوع
  األحمر. دير حالة: دراسة

  الكسليك. – القدس الروح جامعة من العيادي النفس علم في إجازة على 1994 عام حاز ـ
 البحث: موضوع الكسليك. – القدس روحال جامعة من التاريخ في إجازة على 1993 عام حاز ـ

  التاريخي. تطّوره في األوروبي البناء
  الرابية. في الثاني الفرع اللبنانيّة الجامعة من اإلجتماع علم في إجازة على1993 عام حاز ـ

 جامعة من الالهوت وعلم الفلسـفة في العليا الجامعيّة الدراســات في دبلوم على 1992 عام حاز
  الكسليك. – القدس الروح

 أهّمها مجـاالت عـّدة في يحاضر .2007 العام منذ الكــسليك – القدس الروح جامعة في أســتـاذ ـ
 اإلدارة، معل المؤسساتي، السلوك العربي، العالم في اإلســالمي الـفكر اللبناني، الســياســي النظـام
  البشريّة. الموارد إدارة

  التربية. إجتماع علم في يحاضر .2015 العام منذ يوسف القديس جامعة في أستاذ ـ
  التاليّة: المشتركة البرامج في جامعيّ  أستاذ ـ

Montreal HEC  التواصل. وتقنيات القيادة فنّ  الكسليك: القدس الروح جامعة مع بالتعاون  
II Paris  البشريّة. الموارد إدارة تقنيات إتقان الكسليك: القدس الروح جامعة مع بالتعاون  

University Washington George  القيادة. فنّ  الكسليك: القدس الروح جامعة مع بالتعاون  
  .2008 و 2007 عاَمي بين العمل أخالقـيّات في القمر دير اللويزة سيدة جامعة في حاضر ـ
 الحضارةو الحديث لبنان تاريخ في األشــرفيّة والتكنولوجيا للعلوم األميريكـيّة الجامعة في حاضر ـ

  .2009-2008 عاَمي بين الغربيّة
  منها: مدارس عّدة في 1994 عام منذ والتنسيق التعليم التدريب، اإلستشارة، في َعِمل ـ



 زهرة ة،عينطور يوســف القديس نجم)، وعين شباب بيت البوشريّة، (السيوفي، األقدسيـن القلبين
 الورديّة الحديث، اللبناني المعهد ونية،ج – المقّدســة العائلة جّميزة،   – األقدس القلب اإلحـسـان،

 مصبح، ذوق – اللويزة سيدة بعبدا، – األنطوني المعهد القرطباوي، معهد جبيل)، (المنصورية،
 – التقني المعهد الجديدة)، (أشرفية، الحكمة عجلتون، – المحبة راهبات رعشـين، – الكرمليّة
  الحازمية. – هاإليليزي الكورة، – عطاهلل فريدي معهد الدكوانة،

  .2007و 2006 عاَمي بين بدارو المالئكة وسيدة الحمرا فرنســيس القديس مدرسة إدارة في َعِملَ  ـ
  القرطباوي. معهد في الفنادق إدارة في الفنيّة اإلجازة قسم وأدار أّسس ـ
 المؤسسات من والتدريب. لإلستشارات Consulting Chainge شركة 2005 عام أّسس ـ

  . Lions وكالة  Metlife  المصارف، جمعيّة لبنان، مصرف معها: تعاون التي والجمعيّات
  ).MEIRSS( اإلستراتيجيّة والدراسات لألبحاث األوسط الشرق معهد 2011 عام أّسس    ـ
 إدارة“ عنوان تحت لبنان في األميريكيّة السفارة مع  MEPI برنامج في 2009 عام شارك ـ

  ”.المدني والمجتمع لعاما القطاع دور اإلنتخبي: اإلصالح
  الديني. التاريخ في الباحثين جمعيّة في مؤّسس عضو ـ
  الفرنسيّة. النفسيين المعالجين نقابة في عضو ـ
 حوض في والبيئة الـتنمية حول الـبحـث في MED.CAMPUS  مع تخّصصيّة دورات تابع ـ

  اإلقتصاديّة. األوروبيّة المجموعة مع بالتعاون المتوسط
  “اللبنانيّة. القوات“ حزب إلى 1986 امع انتسب ـ
  الجميل. بشير معهد في العسكريّة الكوادر دورة 1988 عام تابع ـ
  نجم. انطوان األستاذ مع السياسيّة الفكريّة المسائل في بحثيّة مجموعة في عضو ـ
  الطالئع. لدورة رئيس كمساعد 1994 عام َعِملَ  ـ

  السلمّي. النضال فترة  :1994-2005
 طـالب من لمجموعة لـبنان تاريخ عن محاضرة إلقاء أثـناء 2001 آب  7 أحداث في قلاعـت ـ

  الجامعات.
  .Horizon الـ مجلّة الّرفاق من مجموعة جانب إلى 2005 عام أّسس ـ
  ”.اللبنانيّة القوات“ في المعلّمين مصلحة   2005 عام أّسس ـ
  ”.ةاللبنانيّ  القوات“ في الشعبيّة الجامعة 2006 عام أّسس ـ
 الجامعة جهة من يضمّ  الذي ”اللبنانيّة القوات“ في السياسيّة التنشئة جهاز 2011 العام منذ ترأس ـ

 كاديميّةأ ثانية جهة ومن الحزبيّة، والقيادة الـقّواتيّة القاعدة بين التواصل لـتأمين وتهدف الشــعبيّة
  للمحازبين. السياسيّ  الفكري بإعداد وتُعنى الكوادر

  ”.اللبنانيّة القوات“ لحزب السياسيّة الشرعة إعداد في 2012 معا شارك ـ
 – بعلبك قضاء في المـاروني المقعد عن النيابية لإلنتخابات ”الـلبنانيّة القوات“ حزب مرشح ـ

  الهرمل.
 عم الوقت وتمضية منها الوثائقية وخاصةً  األفالم مشاهدة القراءة. الطبيعة، في التنزه الهوايات: ـ

  العائلة.
  النزاعات. حل التفاوض، فريق، ضمن العمل التواصل، القيادة، فن المهارات: ـ

Organon Girard) (René Sacré le et Violence La ,(Aristote)  المفضلة:: الكتب
 (Paulo L’Alchimiste Bettelheim), Fées(Bruno de Contes des Psychanalyse



 Le – Livingston Jonathan Orwel), (Georges Animaus des Ferme La Coelho),
 Flesh the in Memory Poems, Darwich Mahmood Back), Goeland(Richard

Aouwad Maurice by Poems Haidar, Talal by Poems Mosteghanemi, Ahlam.  
Pink Marley, Bob , McKennitt Loreena , Music Classical  المفضلة:: الموسيقى

 Mouin Zein, Melhem Saher, Al Kathem Fairuz, Nassif, Zaki Dalida, Floyd,
Shreif.  
Hunting Will Good (1994) Redemption Shawshank The  المفضلة:: األفالم

 Beautiful A (2001); Amélie (2000); Patriot The (1999); Matrix The (1997);
1)(200 Mind  

 


