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 5102 ( مختصرةCVسيرة ذاتية ) زيـــــاد بـــــــــارود
 

 

 عضو مجلس الأمناء، المستشار القانوني 

 AUNOHRأونور  –ية الجامعية لل اعنف وحقوق الإنسان في الكل  

z.baroud@aunohr.edu.lb 

 

 

 ./جعيتا29سجل رقم  92/4/0291 (،كسروان، لبنانمواليد جعيتا)
 والده سليم فارس بارود، والدته أنطوانيت أديب سالم.

 أوالد. 3أهل من ليندا كرم ولهما مت

 

ثم في جامعة القديس يوسف )اإلجازة في الحقوق(، ثم  ، عينطورة  –مدرسة القديس يوسف في تلقى دروسه 
 )حيث يتابع الدكتوراه(. 01)الدراسات العليا(، ثم جامعة باريس الكسليك  –الروح القدس في جامعة  

 

  .(0221-0223البروفسور إبراهيم نّجار ) اة في مكتبتدّرج في المحام

 المحاماة والتحكيم. يمارس حيث 9113ام ( عHBD-T Law Firmخاص )ال هإستقّل في مكتب

لمعهد الكسليك وفي ا -في جامعة الروح القدس ، وحاضر0221محاضر في جامعة القّديس يوسف مند 
وراق بحثية عدة في المسائل الدستورية واإلنتخابية أله مؤلفات قانونية و  .المالي )معهد باسل فليحان(

لى القيمة عوالالمركزية اإلدارية وقوانين الجمعيات واألحزاب وقطاع التربية والتعليم والشباب والضريبة 
 المضافة .
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 .0229منذ  عضو لجنة تحديث القوانين في وزارة العدل

نته حكومة الرئيس وعيّ  (9119-9114) ديموقراطية االنتخاباتلجمعية اللبنانية من أجل ل ا  عام ا  أمينانتخب 
 -9119الوزير السابق فؤاد بطرس ) برئاسة الهيئة الوطنية لقانون اإلنتخابفي  عضوفؤاد السنيورة 

9111). 
 .9119شارك في لقاءات "ال سال سان كلو" الحوارية بدعوة من الخارجية الفرنسية عام 

 
(. وحّلت وزارة الداخلية والبلديات تحت 9100 -9112تين متتاليتين )والبلديات في حكوميرا  للداخلية عّين وز 

وذلك لمقاربتها إدارة  ،"9101ة للخدمة العام"جائزة األمم المتحدة  قيادته في المرتبة األولى حاصدة  
 ليات ابتكارية.آعن طريق  9112االنتخابات النيابية في لبنان عام 

  
دة مشروع قانون الالمركزية بالالمركزية اإلدارية التي وضعت مسوّ  عّين رئيسا لّلجنة الخاصة ،9109عام 

 (.9104اإلدارية )أطلقه رئيس الجمهورية في نيسان 
 

 .ا  باش ا  قيادي 991بين  Economic Forum Worldالعالمي االقتصاديمن قبل المنتدى  9119اختير عام 
 وسام االستحقاق برتبة ضابط أكبر.منحه الرئيس الفرنسي  9112عام 
 . (Légion d’Honneur)منحه الرئيس الفرنسي وسام جوقة الشرف 9101عام 
ديرا  لدوره في إدارة تق ،في واشنطن (IFES)تسّلم جائزة المنظمة الدولية لألنظمة االنتخابية  ،9101عام 

 االنتخابات.
 وسام االستحقاق برتبة كوماندور. امنحه ملك إسباني 9100عام 
 منحه رئيس الجمهورية ميشال سليمان وسام األرز الوطني برتبة ضابط أكبر. 9104عام 

 منحه سفير إيطاليا وسام نجمة لبنان. 9109وعام 
 
 

 يمكن مراجعة الرابط التالي:، للحصول على السيرة الذاتية الكاملة
www.wikipedia.com/ziyadbaroud 
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