
 سيرة ذاتية مختصرة

 منسى جبرائيل كميل
 

 

 AUNOHRعضو مجلس الأمناء في الكّلية الجامعية للّاعنف وحقوق الإنسان 

c.menassa@aunohr.edu.lb 
 
 

 بيروت – جامعة القديس يوسفمن  في الحقوق إجازة. 

  ساً ومديراً وإعالمياً وكاتباً ومدّرباً وعضو 05أكثر من اً سنة في عالم اإلعالم، مؤّسِّ

 محلية وعربية وعالمية.منظمات وفي هيئات ورئيساً ونائب رئيس 

 

 المناصب الحالية
  فرونت بايج كوميونيكايشنإدارة رئيس مجلس"" (Front Page Communication S.A.L)    

 الفرنسية باللغة ةالناطق ةلصحافالدولي لالتحاد الدولي لمنطقة الشرق األدنى لئيس نائب الر (U.P.F) 

 ات اإلقتصادية الفرنسية في لبنان سات والممثلي  لس إدارة المؤس  عضو مج(MEREF) 

 عضو مجلس إدارة مهرجانات الزوق الدولية 

  المسيحي -اإلسالميعضو اللجنة الوطنية للحوار 

  المسيحي - اإلسالميعضو الفريق العربي للحوار 

 

 

 المناصب السابقة
 

 3002-3002 
 عضو مجلس نقابة الصحافة اللبنانية

 

 0990-3002  
 بيروت - مادة اإلعالم والتواصل في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في جامعة القديس يوسف محاضر في
 

 3007-3000 
مع رجال األعمال اللبنانيين رئيس  (RDCL) تج 

 

 0990 – 3000 
 نائب رئيس المجمع الثقافي العربي

 

 0990-3002 
 (U.P.F) طقة باللغة الفرنسيةرئيس فرع لبنان لالتحاد الدولي للصحافة النا

 

 0990-3002 
 (Les Editions L’Orient le-Jour) لوجور للنشر -ومدير عام دار األوريان إدارةرئيس مجلس 

 

 0972-3002 
  L’Orient-Le Jour لوجور -وريانلجريدة األ اإلداريالمدير 



 0992-3000 
 ((MTVمدير األخبار والبرامج السياسية في تلفزيون أم تي في س ومؤس  

 

 0972-0990 
  (La Suisse) مراسل جريدة "ال سويس" في جنيف

 

 0970-0992 
  اللبنانية يتي اإلعالم وإدارة األعمال في الجامعةكل  في محاضر 

 

 0992-0992 
  (LBC)يون تلفز أخبارعلى انطالقة نشرة  تدريب الصحافيين والمذيعين واإلشراف

 

 0990-0992 
 (IAA - Lebanon Chapter)  فرع بيروت - لإلعالنرئيس المنظمة الدولية 

 

 0979-0992 
  امج "هذا األسبوع" في تلفزيون لبناننمعد  ومقد م بر

 

 0927-0972 
 (RMC) ه ألوروبامراسل راديو مونتي كارلو الموج  

 

 0970-0972 
 لوجور -ورياناألو جريدتي النهار إعالنات ارةإد - (Media Press)مدير شركة ميديا برس 

 

 0970-0973 
  (ABC)ميركية مراسل شبكة التلفزيون األ

 

 0927-0970 
 لبنان إذاعةمدير برامج 

 

 0920-0970 
 مدير األخبار والبرامج السياسية في تلفزيون لبنان

 

 0920-0927 
 انيةاللبن اإلعالممدير المركز الوطني للسينما والتلفزيون في وزارة 

 

 0920-0921 
 (.O.R.T.F) مراسل الراديو والتلفزيون الفرنسي في الشرق األوسط

 
 

LinkedIn: http://lnked.in/camillemenassa 
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