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o ري ـب ىـه مصطفـنبي ـمساال   
o  8392 /كانون الثاني/ 82 –سيراليون : تاريخ ومكان الوالدة 

 
  يـالعلم لـالتحصي

o الجنوبي لبنان - تبنين مدرسة في االبتدائية الدروس. 
o صور في الجعفرية والكلية الجنوبي( )لبنان جبيل بنت مدرسة في التكميلية الدروس. 
o بيروت في الحكمة ومدرسة المقاصد كلية في الثانوية الدروس. 
o الدورة في األول  -8399 - اللبنانية الجامعة من الحقوق  في اإلجازة. 
o باريس - السوربون  جامعة - الحقوق  في عليا دراسات. 
 

 امـومه اتـمسؤولي 
o  اللبنانيين للطلبة الوطني االتحاد وترأس الطالبية الحركة في نشأته منذ ناضل. 
o والسياسية الطالبية المؤتمرات من العديد في راستهد سنوات طيلة شارك.  
o 8399 سنة منذ االستئناف في محام. 

 
  يـاسـالسي العمل

o  ناضل الى جانب سماحة االمام السيد موسى الصدر رئيس المجلس االسالمي الشيعي
االعلى ومؤسس حركة المحرومين وتولى مسؤوليات االعالم والتنسيق مع االحزاب 

  م الصدر. لالما كممثالا 
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o .قاد حركة المقاومة الوطنية بمواجهة االعتداءات واالحتالل االسرائيلي 
o اليوم حتى يزال وال  "أمل"  اللبنانية المقاومة فواجأل رئيساا  8321 العام في انتخب ،

 مل.لحركة ا انتخابه رئيساا  جددت المؤتمرات العامة للحركةحيث 
o ضّد النظام الفئوي وهي  ،8321/شباط كان الركن االساسي في انتفاضة السادس من

 االنتفاضة التي انتجت اتفاق الطائف بين الفئات اللبنانية.
 

  :يالتوال على 2251 منذ ةـالوزاري بـالحقائ 

o  في  ووزير دولة لشؤون الجنوب واالعمار ووزيرا للعدلللموارد المائية والكهربائية  وزيراا
 . 88/3/8322لى ا 91/1/8321حكومة الرئيس رشيد كرامي من 

o  الى  82/88/8323حص من للموارد المائية والكهربائية في حكومة الرئيس سليم ال وزيراا
81/88/8331. 

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

o  89/2/8338الى  81/88/8331امي من وزير دولة في حكومة الرئيس عمر كر. 

o  89/2/8338صلح من ير دولة لشؤون الجنوب واالعمار في حكومة الرئيس رشيد الوز 
 .98/81/8338الى 

 العمل االجتماعي 

o هو و  وشغل مركز المدير عضو مؤسس للجمعية االسالمية للتخصص والتوجيه العلمي
           .8331 الرئيس الفخري للجمعية منذ عام

o ثم قائداا عاماا لكشافة 8321سالمية منذ العام نائب القائد العام لكشافة الرسالة اال ،
 .8331الرسالة منذ العام 

o عضو اتحاد الكّتاب اللبنانيين. 
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   ةـريعيـالتش لطةـالس في

ضائها في ولغاية اليوم والتي فازت بجميع اع 8338ترأس الئحة التنمية والتحرير منذ العام 
 : االنتخابات التي جرت في

o 9  (  ئباا نا 88)  8338ايلول 

o 2  (  نائباا  81)  8339ايلول 

o 9  (  نائباا  81)  8111ايلول 

o 2  (  نائباا  82)  8112حزيران 

o 1  (  نائباا  89)  8113حزيران 

  نيابيال مجلسلل ا  رئيس

 :ولغاية اليوم على الشكل التالي 8338لمجلس النواب منذ العام  انتخب رئيساا 

o (881اصوات من اصل  812 )نال 8338تشرين االول  81ولى بتاريخ ألللمرة ا  

o  (889صوتا" من اصل  888 )نال 8339تشرين االول  88للمرة الثانية بتاريخ  

o  (889من اصل  صوتاا  881 )نال 8111تشرين االول  81للمرة الثالثة بتاريخ  

o  (882من اصل  صوتاا  31 )نال 8112حزيران  82للمرة الرابعة بتاريخ  

o  (881من اصل  صوتاا  31 )نال 8113حزيران  82للمرة الخامسة بتاريخ   

  ا ـ دولي
o  829المتحدرين من أصل لبناني والذي يضم  اتحاد البرلمانيين 8339يرأس منذ عام 

 .اا بلد 83 نائباا وسيناتوراا في
  

 ا ـ عربي
o  يلية ضد المدنيين العربية لكشف الجرائم اإلسرائ اللجنة البرلمانية 8333يرأس منذ عام

 .العرب
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o  وتسلم الرئاسة ) مدة سنتين (  البرلماني العربي رئيساا لالتحاد ،9/9/8119انتخب بتاريخ
 .8/9/8111 في دمشق بتاريخ

o دورة الفي  البرلماني العربي رئيساا لالتحاد، 81/81/8182 بتاريخ مجدداا  انتخب
 81/81/8182يوم الّسبت انعقدت التي ؤتمر اإلّتحاد البرلماني العربي ستثنائية لماال

سويسرا في مركز  -لإلتحاد البرلماني الدولي في مدينة جنيف 899على هامش الجمعّية 
 .81/9/8181حتى  8189آذار  88وتسلم الرئاسة في بيروت بتاريخ  المؤتمرات الّدولية

 :إسالميا  

o  السالمي في عضاء في منظمة المؤتمر األلمجلس اتحاد مجالس الدول ا انتخب رئيساا
   .3/9/8119) لمدة سنتين ( لغاية تاريخ  3/9/8111دكار ) السنغال ( بتاريخ 

********** 
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