 oاالسـم نبيـه مصطفـى بـري
o

تاريخ ومكان الوالدة :سيراليون –  /82كانون الثاني8392 /

التحصيـل العلمـي
 oالدروس االبتدائية في مدرسة تبنين  -لبنان الجنوبي.

 oالدروس التكميلية في مدرسة بنت جبيل (لبنان الجنوبي) والكلية الجعفرية في صور.
 oالدروس الثانوية في كلية المقاصد ومدرسة الحكمة في بيروت.

 oاإلجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية  - 8399 -األول في الدورة.
 oدراسات عليا في الحقوق  -جامعة السوربون  -باريس.
مسؤوليـات ومهـام
o

ناضل منذ نشأته في الحركة الطالبية وترأس االتحاد الوطني للطلبة اللبنانيين.

 oشارك طيلة سنوات دراسته في العديد من المؤتمرات الطالبية والسياسية.
 oمحام في االستئناف منذ سنة .8399
العمل السيـاسـي
 oناضل الى جانب سماحة االمام السيد موسى الصدر رئيس المجلس االسالمي الشيعي

االعلى ومؤسس حركة المحرومين وتولى مسؤوليات االعالم والتنسيق مع االحزاب

كممثالا لالمام الصدر.
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 oقاد حركة المقاومة الوطنية بمواجهة االعتداءات واالحتالل االسرائيلي.

 oانتخب في العام  8321رئيس ا ألفواج المقاومة اللبنانية " أمل " وال يزال حتى اليوم،
حيث جددت المؤتمرات العامة للحركة انتخابه رئيسا لحركة امل.

ضد النظام الفئوي وهي
 oكان الركن االساسي في انتفاضة السادس من شباطّ ،8321/
االنتفاضة التي انتجت اتفاق الطائف بين الفئات اللبنانية.
الحقائـب الوزاريـة منذ  2251على التوالي:
 oوزي ار للموارد المائية والكهربائية ووزير دولة لشؤون الجنوب واالعمار ووزي ار للعدل في
حكومة الرئيس رشيد كرامي من  8321/1/91الى .8322/3/88

 oوزي ار للموارد المائية والكهربائية في حكومة الرئيس سليم الحص من  8323/88/82الى
.8331/88/81

 oوزي ار لالسكان والتعاونيات في حكومة الرئيس سليم الحص من  8323/88/82الى
.8331/88/81

 oوزير دولة في حكومة الرئيس عمر كرامي من  8331/88/81الى .8338/2/89

 oوزير دولة لشؤون الجنوب واالعمار في حكومة الرئيس رشيد الصلح من 8338/2/89
الى .8338/81/98
العمل االجتماعي
 oعضو مؤسس للجمعية االسالمية للتخصص والتوجيه العلمي وشغل مركز المدير وهو
الرئيس الفخري للجمعية منذ عام .8331

 oنائب القائد العام لكشافة الرسالة االسالمية منذ العام  ،8321ثم قائدا عام ا لكشافة
الرسالة منذ العام .8331

 oعضو اتحاد الكتّاب اللبنانيين.
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في السـلطة التشـريعيـة
ترأس الئحة التنمية والتحرير منذ العام  8338ولغاية اليوم والتي فازت بجميع اعضائها في

االنتخابات التي جرت في:

 9 oايلول  88 ( 8338نائبا )
 2 oايلول  81 ( 8339نائبا )
 9 oايلول  81 ( 8111نائب ا )

 2 oحزيران  82 ( 8112نائب ا )
 1 oحزيران  89 ( 8113نائب ا )
رئيسا للمجلس النيابي
انتخب رئيسا لمجلس النواب منذ العام  8338ولغاية اليوم على الشكل التالي:
 oللمرة األولى بتاريخ  81تشرين االول ( 8338نال  812اصوات من اصل )881
 oللمرة الثانية بتاريخ  88تشرين االول ( 8339نال  888صوتا" من اصل )889
 oللمرة الثالثة بتاريخ  81تشرين االول ( 8111نال  881صوتا من اصل )889
 oللمرة الرابعة بتاريخ  82حزيران ( 8112نال  31صوت ا من اصل )882

 oللمرة الخامسة بتاريخ  82حزيران ( 8113نال  31صوتا من اصل )881
دوليـا
 oيرأس منذ عام  8339اتحاد البرلمانيين المتحدرين من أصل لبناني والذي يضم 829
نائبا وسيناتو ار في  83بلدا.

عربيـا
 oيرأس منذ عام  8333اللجنة البرلمانية العربية لكشف الجرائم اإلسرائيلية ضد المدنيين
العرب.
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 oانتخب بتاريخ  ،8119/9/9رئيس ا لالتحاد البرلماني العربي ( مدة سنتين ) وتسلم الرئاسة
في دمشق بتاريخ .8111/9/8

 oانتخب مجددا بتاريخ  ،8182/81/81رئيسا لالتحاد البرلماني العربي في الدورة
السبت 8182/81/81
االستثنائية لمؤتمر اإلتّحاد البرلماني العربي التي انعقدت يوم ّ
الجمعية  899لإلتحاد البرلماني الدولي في مدينة جنيف -سويس ار في مركز
على هامش
ّ
الدولية وتسلم الرئاسة في بيروت بتاريخ  88آذار  8189حتى .8181/9/81
المؤتمرات ّ

إسالميا:
 oانتخب رئيس ا لمجلس اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة المؤتمر االسالمي في
دكار ( السنغال ) بتاريخ  ( 8111/9/3لمدة سنتين ) لغاية تاريخ .8119/9/3
**********
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