
 

 

 السيرة الذاتية
  جديدة مرجعيون 15سجل: 

  لبنان –مكان الوالدة: بيروت 
  1959ايار  24تاريخ الوالدة: 

  عامة: نظرة
عاًما في اإلدارة العليا والقيادة الرائدة في مجال اإلعالن والتسويق في منطقة  35ـ خبرة تتجاوز الـ

  الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
 Liveعيش لبنان “ـ سفير النوايا الحسنة ضمن المبادرة التي اتخذها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

Lebanon ” 2011منذ العام.  
منح له هذا الدور بناء على النجاح الباهر في مجال التواصل واإللتزام بالمشاركة المدنية والمسؤولية 

اهمة النجاز عدة مشاريع إنمائية في كافة المناطق اإلجتماعية واإلنماء في لبنان. وقد قام بالمس
  اللبنانية من الجنوب الى الشمال.

  المهنية: الخبرة
 –دبي  – MCN: الرئيس والمدير التنفيذي لشبكات إتصال الشرق األوسط 2011 – 2001

  اإلمارات العربية المتحدة.
  في الشرق األوسط.* قيادة أكبر شبكة اتصاالت في مجال اإلعالن والتسويق والتواصل 

  القابضة عدة شركات منها: MCN* تتضمن شركة 
Fortune Promoseven, Lowe Mena, MI 7, Market – I, Weber Shandwick 
Weber Shandwick Public Relations, Universal Media, Initiative Media, 

Magna Media, Momentum Worldwide, Innovations digital, Prornoseven 360, 
McCann Health Care, MRM Worldwide, Sadaf Agency, HIT (Egypt)  

* اكتسب الفضل في رفع مكانة الشركة في ريادة السوق اإلعالنية وانتشارها في كافة أنحاء الشرق 
الى ما  2002مليون دوالر أميركي عن سنة  73األوسط وارتفاع حركة التداول عند استالمها من 

  دوالر أميركي خالل السنوات القليلة الالحقة.مليون  800فوق 

  * ريادة أنشطة أساسية إلبقاء الشركة في الطليعة.

  الرئيسيون: العمالء
Coca Cola, McDonalds, L’Oreal, Nestle, Sony, Johnsons  &Johnsons,Master 

Card, Unilever, Ford, Etisalat, Mobily, Orascom, Orange telecom, Aldar, 
Kingdom Holdings.  

 – Fortune Promosseven: نائب الرئيس التنفيذي / شريك في شركة 2001 – 1992ـ 
McCann Erickson –  المملكة العربية السعودية. –جدة  



  المملكة العربية السعودية. – Publi graphics: المدير اإلداري لشركة 1992 – 1980ـ 
  .Account Executiveعن العالقات مع العمالء  عاًما بدًءا بدور مسؤول 12* التزام لمدة 

  * الترقية لمنصب المدير اإلداري المسؤول عن نجاح الوكالة.

  والسابقة: الحالية المراكز
منظمة غير حكومية، تأسست  –ـ عضو مجلس اإلدارة واألمين العام للمنتدى اإلقتصادي اللبناني 

، في إطار اإلقتصاد الحر وهي من الهيئات لتعزيز التنمية اإلقتصاية من خالل مبادرات خاصة
  اإلقتصادية اللبنانية.

  ـ عضو مجلس اإلدارة في اتحاد رجال األعمال العرب.
  جبيل، لبنان. – Beach Resort C flowـ رئيس مجلس إدارة ِشركة 
  ـ شركة لبنانية إلدارة الحفالت واألعراس. Cameleon MGTـ رئيس مجلس إدارة شركة 

  .Sportivity S.A.R.Lدارة شركة ـ عضو مجلس إ
  السياسية: المسيرة

  ”.القوات اللبنانية“ـ رئيس مقاطعة منطقة الخليج العربي في 
  ”.القوات اللبنانية”ـ عضو في المجلس المركزي لـ

  ”.المسيرة“ـ رئيس مجلس إدارة مجلة 
  سابقًا.” لبنان الحر“ـ رئيس مجلس إدارة إذاعة 

  سابقًا. LITS S.A.R.Lاإللكتروني ” لبنانيةالقوات ال“ـ مدير عام موقع 
 –اورثوذكس في مرجعيون  –لإلنتخابات النيابية عن مقعد الروم ” القوات الـلبنانيّة“مرشح حزب 

  حاصبيا.
  العلمي: التحصيل

  .1980كندا، عام  –أوتوا  –ـ إجازة في إدارة األعمال من جامعة اوتاوا 

 


