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 7391لبنان  –قة زحلة مواليد معل   

 جون ولهم أوالد(.متزو   أسامة، رلى، ريما )جامعيون  هالة، أربعة أوالد: لهماو ) لألطفالومؤلفة كتب  كاتبة)أيوب متزوج من أمل  

  

        الدراسة 

 7393قة زحلة معل   -االبتدائية في المدرسة الرسمية 

 7399زحلة  -في الثانوية اإلنجيلية  المتوسطة والثانوية

 AUB - 7391 ية في بيروتبكالوريوس العلوم الزراعية وشهادة مهندس زراعي من الجامعة األميرك

  

        الخبرات واألعمال 

 7391 – 7391لبنان  -عمل لمدة سنة لدى شركة غرين ليف بالبقاع          -

 لبنان . –ي البقاع ف 7391س المزرعة البيضاء في منتصف أس           -

دير اإلنتاج ومدير المبيعات وشركاه في لبنان وعمل فيها مديرًا فنيًا وم ورده س شركة عزيزأس           -
 7311 – 7393ومدير التصدير 

 1179 - 7311س وأدار شركة التنمية الزراعية في لبنان في أس           -

 7311  – 7319س وأدار الشركة العربية للدواجن في لبنان في أس           -

 7331 – 7319في لبنان   س وأدار شركة األعالف الحديثةأس           -

 7311 – 7319س وأدار مؤسسة دواجن سوريا أس           -

 7331 – 7311سوريا  -س وشارك في شركة دواجن حمص أس           -

 7331 – 7311س وشارك وأدار شركة دواجن السعودية أس           -

 حتى اآلن 7311س وشارك في الشركة األردنية لتأصيل الدواجن أس           -

 7331 – 7311وأدار الشركة السعودية للتنمية الزراعية س وشارك أس           -

 1117-7337ساهم في تأسيس وإدارة شركة ام ات للدواجن في السعودية          -
 ها عاملة حتى اآلن:س وشارك وأدار في مصر الشركات التالية وكل  أس           -

 7319                              شركة دواجن الوادي 

 7319                  الستصالح األراضي شركة رلى 

 7331                              شركة الوادي للتفريخ 

 7337                            شركة الوادي لألعالف 
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 7331                              شركة الوادي القابضة 

 7339                      شركة الوادي لجدود الدواجن 

 7339                  الوادي للصناعات الغذائية شركة 

 7331                               شركة مزارع الوادي 

 1119                      شركة الوادي ألمات الدواجن 

 1179-1119                شركة الوادي للصناعات الزجاجية   

 1111       شركة حديثة لإلستيراد والتصدير والتصنيع 
 

 7331أعاد هيكلة شركة التنمية الزراعية في لبنان وتوسع نشاطاتها          -

 وهو نائب رئيس مجلس إدارتها. 1119س شركة إنماء لإلنتاج الداجني بالسودان أس           -

  

        إلجتماعّيةوا النشاطات الثقافية والعلمية والمهنية: 

 .كتب وحاَضـر طوال ثالثين سنة في الشؤون الفنية واالقتصادية للدواجن في لبنان والدول العربية         -
 .الشؤون االقتصادية في لبنان والدول العربية كاتب ومحاضر في         -

 

 7391عضو في نقابة المهندسين في لبنان منذ          -

 7311النقابة الوطنية لتحسين تربية الدواجن في لبنان ساهم في تأسيس          -

 7319-7311س وساهم في إدارة تعاونية البقاع إلنتاج وتوزيع البيض أس           -

 7319ساهم في تأسيس فرع لبنان لجمعية علم الدواجن العالمية          -

 7319منذ  عضو مدى الحياة في جمعية علم الدواجن العالمية         -

 1119-1111عضو في مجلس إدارة نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية          -

 7319عضو في جمعية الصناعيين اللبنانيين منذ          -

 7331عضو في مجلس إدارة النقابة الوطنية لتربية الدواجن منذ          -

 1171-1111ة الدولية عضو في مجلس إدارة اللجنة الزراعية لغرفة التجار          -

 1111رئيس لجنة الدواجن واألعالف وعضو مجلس إدارة االتحاد العربي للصناعات الغذائية منذ          -

 1171-1119رئيس رابطة خريجي كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة األميركية في بيروت          -

 1113-1111متخرجي الجامعة األميركية في بيروت من رئيس لجنة فروع الرابطة العالمية ل         -

 1119عضو اللجنة اإلستشارية لعميدة كلية الزراعة في الجامعة األميركية في بيروت منذ عام          -

 1119لبنان منذ   –سي التجمع الوطني لإلصالح اإلقتصادي األمين العام وأحد مؤس           -

 1179معل قة زحله منذ   –ة القديس انطونيوس الكبير نائب رئيس مجلس رعي           -

 1179إعتبارًا من عام  رئيس النقابة اللبنانية للدواجن         -
 .محلية وعربية وعالمية تقدير حامل عشرة أوسمة         -
سات دعم ا    -  االجتماعية الوطنية واألعمال اإلنسانية.و األكاديمية والمشاريع لعديد من المؤس 
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