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  ــيـلبـم الحــســلي ـاســعبـ
 رة الذاتيــةــالســي

 

السـيدة ، متـأهل مـن 8491عـام )قضـاء بعبـدا(، مـن مواليـد بيـروت الحلبـي مـن رأس المتـن سليـم القاضـي عبـاس 

 ثـالثة أوالد لهمـا توفيـق عسـاف و  ہرنـد

ي الحقـوق عىل شهادة  حـائز 
ي القانون الفرنسـي ف 

ي وشهادة الحقوق ف 
ي القانون اللبنان 

من "جامعة القديس يوسف" ف 
وت و  IIIفرنـسا وعلـى شهـادة فـي  القانون المقارن  –مـن المعهـد الجامعـي األوروبـي فـي نـانسـي  دبـلومعلـى بير

ème
 

Cycle ة وعلـى  من المعهد الدولي للقانون المقـارن ي القانون الخاص من جامعة باريس العاشر
دبلوم دراسات عليا ف 

  ر. ـنانتي

 المهنيـةالخبــرة 

 المراكز الحالية

  وت والبالد العربية ش.م.ل ي بنك بير
ي ف 
 المستشار القانون 

  الطائفة الدرزية 
ً
 عضو اللجنة الوطنية اإلسالمية المسيحية للحوار ممثال

  ـر العـام لليونسكـو فـي دورتـه األربعيـنالمؤتمرئيـس لجنـة الثقافـة فـي 

  لليونسكونائب رئيس اللجنة الوطنية 

 ي اللجنة الوطنية لليونسـكو
بية ف   منسق لجنة الثقافة والير

 ي جامعة القديس يوسف
 رئيس رابطة قداىم كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلقتصادية ف 

  ي للحوار اإلسالىمي المسيحي  رئيس الفريق العرن 

  ي المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية، رئيس مجلس أمنائها، رئيس الهيئة التنفيذية
 عضو مؤسس ف 

  ي منتدى
 الثقافة والتنمية والحوارعضو مؤسس الهيئة اإلدارية ف 

 ي مجلس أمناء مؤسسة أديان
  عضو ف 

  ي للحوار
 عضو اللقاء اللبنان 

  عضو فريق البحث اإلسالىمي المسيحي 

  عضو األمانة العامة الدائمة للقمة الروحية اإلسالمية 

  عضو لجنة جائزة الرئيس الياس الهراوي 

 عضو مؤسسة الرئيس فؤاد شهاب 

 الخوريہ عضو مؤسسة الرئيس بشار 

  موىس الصدر السـيد عضو اللجنة الوطنية لمتابعة قضية المغيب اإلمام 

 عضو لجنة متابعة مقررات مؤتمر األزهر 
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 السابقة المراكز 

 ي سابقـقاض 

 8411حتر سنة  8494رابطة الجامعيير  الدروز من سنة  –جتماعي إل رئيس رابطة العمل ا  

  ي من سنة
  8411حتر سنة  8411رئيس نادي الصفا الرياض 

 ي المجلس الدرزي للبحوث واإلنماء
  واألميـن العـام التنفيـذي عضو مؤسس ف 

  ي مؤسسة وليد جنبالط للدراسات
 وأمير  شها لسنوات عدة  الجامعيةعضو مؤسس ف 

  ي هيئة أمانة الرس
ي لقاء بيت الدين وعضو ف 

 عضو مؤسس ف 

   وت ومنسق عام لمدة سنتير ي بير
 عضو مؤسس للمكتب الدائم للمؤسسات الدرزية ف 

  ي مؤتمر
 )الطائف( يـالحوار الوطنمستشار منتدب من لقاء بيت الدين للنائب توفيق عساف ف 

  ق  عضو لجنة تصفية بنك المرسر

 ي السينودس من أجل لبنان
 )الفاتيكان( ممثل الطائفة الدرزية ف 

  ي جمعية مصارف لبنان
 رئيس لجنة مكافحة تبييض األموال ف 

  ي لإلدارة
 عضو مجلس إدارة المعهد الوطت 

  .ا لإلستثمار ش.م.ل كة إنير  عضو مجلس إدارة شر

 ن ش.م.ل. عضـو مجلـس إدارة شـركة كـازينو لبنـا 

  ي لطائفة الموحدين الدروز ي المجلس المذهت 
  سنة  81لمدة  رئيس لجنة األوقاف ف 

  ي الروىسي
 عضو مجلس األعمال اللبنان 

  عضو لجنة جائزة قدموس للمؤلفات الصادرة باللغة الفرنسية التابعة للسفارة الفرنسية 

  عضو الندوة االقتصادية اللبنانية 

  ي كلية العلوم
ي الجامعة اللبنانيةاستاذ ف 

 اإلقتصادية وإدارة األعمال ف 

 ي جامعة القديس يوسف
  استاذ ف 

 عضو مجلس أمناء جامعة الحكمة 

  ك فـي برنـامج كيـة   IVPإشير كيـة فـي بيـروت ووزارة الخـارجية األمير  الـذي نظمتـه السـفارة األمير

 الفرنسيـة رك فـي الورشـة الثقافيـة التـي دعـت إليهـا الرئـاسة ـإشـت 

 إشتـرك فـي مؤتمرات دولية عـن الحـوار 

 

 الكتب والمنشورات

" الصادر الحوار والمصالحة والسلم واألهلــيعن "له مقاالت ودراسات فكرية ووطنية عامة منشورة، منها كتاب 

ي جامعة القديس يوسف سنة 
ن ، وكتاب 1008عن معهد الدراسات اإلسالمية المسيحية ف  األديان: "الحوار بي 

" ي
وكتاب عن مكافحة تبييض األموال  ،1001الصادر عن المعهد نفسه سنة  الحالة العربية والنموذج اللبنانن

وت والبالد العربية سنة  دراسة قانونية مرصفيةوتمويل "اإلرهاب"،    1001صادرة عن بنك بير
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الدروز ثقافة تاريخ تاب "، وك1002" عن دار النهار سنة Les Druzes: Vivre avec l'avenir" وكتاب 

، وكتاب  1004، وكتاب "حوار األديان وبناء الدولة" سنة 1001سنة  ورسالة"  عن دار النهار للنرسر
ً
الصادران أيضا

"The Druze, a new Cultural and Historical Appreciation" ية عن دار ي   Ithakaالصادر باإلنكلير 
ف 

وت بتاريخ  –الصادر عن دار نلسن " من أجل لبنان الرسالةلندن، وكتاب " ي الشؤون العامة1081بير
 ، ودراسات ف 

كةارف منواالقتصاد والقانون والمصوالسياسة والفكر  ات المؤلفات المشير ي عرسر
 .شورة ف 


