
 

 ةـــذاتي ـرةـسيـ
------------- 

     مروان محمد علي حماده

  9191مواليد بيروت 
      لبنانية :الجنسية

 كريم ورانيا: متزوج لو ولدان
 

 :الدراسة واالختصاص
 .سي.تمقى دروسه التكميمية والثانوية في الميسيه وال أي  -

الدراسات االقتصادية عام  ودبموم في 9199إجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف عام  -
9191 

 

 :النشاط الميني
 . 9191و  9199بين  B.S.Rترأس قسم الدراسات االقتصادية في مؤسسة ال  -

 .9199 – 9191بين " االوريون لوجور  و" النهار" كتب مقاالت سياسية واقتصادية في  -

 .9191 -9199مساعد رئيس التحرير في صحيفة االوريون لوجور بين  -

 .9191 – 9199بين  RTLوال  9191 -9199الفرنسية بين " لو بوان"ة مراسل مجم -

 .ومديرها العام" منشورات النهار العالمية" مؤسس  -

 .9191 – 9199بين " النهار" المدير العام لمجموعة  –رئيس مجمس اإلدارة  -

 .9191 – 9199بين " مدير النهار  -

 "وراالوريون لو ج"و "النهار" تيمجمس ادارة جريد في عضو -

 .رئيس مجمس إدارة شركة التعاونية  الصحافية العقارية -

 .9199عضو مجمس إدارة وعضو المجنة التنفيذية لشركة سبمين منذ  -

 .9199عضو المجمس الدرزي لمبحوث واالنماء منذ  -

 .عضو مجمس إدارة بنك االعتماد المبناني -

 ( 0111 نذ العامم) عضو مؤسس في البنك االسالمي المبناني -

 .مجمس األعمى لمصحافةعضو ال -



 .9119مستشار منظمة الصحة العالمية لمشرق االوسط منذ  -

 .عضو المجمس االستراتيجي لجامعة القديس يوسف -

 (0119 – 0111( )0119 – 0111 )عضو المجنة الدولية لخمقية اإلحياء في االونيسكو بين -

 .9190و  9191ُعين وزيرًا لمسياحة بين  -

 . 9191و  9191عضوًا في المجمس الوطني لإلصالح الدستوري بين  ُعين -

 (  0111 – 9119( )9119 – 9110( )9110-9119  )انتخب نائبًا منذ -

-   (0111-0111()0111 -  0111 ) (0111-          ) 

 .9110و  9111لالقتصاد والتجارة وزيرًا  ُعين -

 . 9111 و 9110ُعين وزيرًا لمصحة والشؤون االجتماعية بين  -

 .9119و  9111بين  ُعين وزيرًا لمصحة -

 (. 0111 -9119)لمتخطيط واالنماءلمجنة البرلمانية ارئيس  -

 .9119ُعين عضو في لجنتي المال والصحة النيابيتين منذ تشرين الثاني  -

 .0119حتى شهر نيسان  0111ُعين وزيرًا لممهجرين من سنة  -

 .0111حتى شهر ايمول  0119نيسان  9عين وزيرًا لالقتصاد والتجارة في  -

 .0119تموز  99الى  0111تموز  01 منعين وزيرًا لالتصاالت  العامة  -

 (        - 0111) امين سر المجمس النيابي، رئيس لجنة  البيئة البرلمانية  -

 :رياضات وىوايات
 .وموسيقى –قراءة –سينما  –السباحة 

 :العنوان
 الطابق السابع -اء ساحة الشهد -وسط بيروت –جريدة النهار    
 191109/19: رقم الفاكس  199910/19: رقم الهاتف   

 :عنوان المنزل
 (.لبنان)بيروت  –جل البحر  –بناية صعب     

  11199/ 9 /991999رقم الهاتف    

 0199ول كانون األ
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 .ه السيرة الذاتية نشرت وفق المعلومات التي زودنا بيا صاحب العالقةان ىذ: مالحظة


