
     

 

 

 أعضاء الحكومة المستقلّة المقترحة من الكتلة الوطنية

 

 معايير: 3بناًء على تّم إختيار األسماء 

 اإلستقاللية •

 الكفاءة •

 النزاهة •

تّم  إسماً  50تضّمنت الئحة تم اختيارها عشوائيا من سماء المذكورة األإّن ، بيار عيسى وكما قال األمين العام

 إعدادها سابقاً بناًء على المعايير ذاتها. 

 

 عامر بساط

 

 كية في بيروت" ريفي االقتصاد من "الجامعة األمإجازة الشهادات: 

 المتحدة. الواليات - دكتوراه من جامعة "كولومبيا"

إلدارة األصول في نيويورك "بالك  الخبرة: المدير العام ورئيس "األسواق السيادية والناشئة" )ألفا( في شركة

  روك".

 .ان ستانلي" و"يو بي أس"غتولى مناصب إدارة محافظ مالية في شركتي "مور

 عيّن كبير الخبراء االقتصاديين في "صندوق النقد الدولي".

 االقتصاد في جامعة "كولومبيا".  أستاذ في

 لية وعضو في مجلس العالقات الخارجية.  الرئيس السابق "للجمعية المصرفية العربية" في أميركا الشما

 

 

 

 



     

 

 مروان شربل 

 

  1947تاريخ الوالدة: 

 .الشهادات: إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانيّة ومتخرّج من الكلّية الحربيّة برتبة ضابط

 الخبرة: وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

 

 غسان منيف عويدات 

 

 1956  :الوالدةتاريخ 

 جازة الحقوق في قسم القانون الدولي الخاص من جامعة "القديس يوسف". إ  :الشهادات

 شهادة في القانون العدلي من معهد "الدروس القضائية".

  .شهادة مرادفة من معهد "الدروس القضائية" في باريس 

 إجازة في إدارة االعمال. 

 نائب العام التمييزي.القاضٍ و  :الخبرة

 

 

 

 

 

 



     

 

 عليا مبيض 

 

 تاريخ الوالدة: 

 .(ENA)الشهادات: خرّيجة "المعهد الوطني لإلدارة في باريس" 

 .من "الجامعة األميركية في بيروت"إجازة في اإلقتصاد والمالية 

 الخبرة: كبيرة االقتصاديين في مصرف "فريز انترناشيونال". 

 .مديرة برنامج الجغرافيا االقتصادية في "المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية"

 .كبيرة االقتصاديين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في بنك "باركليز"

 كبيرة االقتصاديين في البنك الدولي ومصرف لبنان. 

 ."جمعيّة المرأة في اقتصاد الشرق األوسط وشمال أفريقيا" مؤسسة

 

 سليم إده

 

 1959تاريخ الوالدة: 

 .فرنسا – "كول بوليتكنيك"إالشهادات: مهندس من 

 ."مهندس كيميائي من معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا

 .الواليات المتحدة -ماجيستير في إدارة األعمال من "جامعة شيكاغو" 

 .مؤّسس شركة "موركس" ألنظمة المعلوماتيّة للقطاع الماليالخبرة: 

 

 



     

 

 

 نجاة عون صليبا

 

 الواليات المتحدة. -من جامعة "كاليفورنيا الجنوبيّة"  التحفيزودراسة اء الشهادات: دكتوراه في تلوث الم

 األميركية في بيروت". "الجامعةالخبرة: أّسست في لبنان مركزاً متخصّصاً في حفظ التنوّع البيولوجي 

 .لديها أبحاثاً في التلوّث عن لبنان ومنطقة الشرق األوسط

 

 توفيق دالل

 1951 :تاريخ الوالدة

 .ت المتحدةاالوالي –" الفاييتمن جامعة "لويزيانا  الشهادات: إجازة في الهندسة

 .ت المتحدةاالوالي –في الهندسة  من جامعة "لويزيانا باتون روج"  ستيريماج

 .شركة "دالل ستيل"المدير العام ل الخبرة:

  

 تين بابكيان سيكر

 

 1959تاريخ الوالدة:

 الشهادات: دكتوراه في التاريخ من جامعة "القديس يوسف" في بيروت.

 "القديس يوسف" في بيروت.الخبرة: عميدة كلية العلوم اإلنسانية في جامعة 

 . أستاذة في التاريخ في جامعة "القديس يوسف" في بيروت

 



     

 

 هبة عثمان 

 

 1968تاريخ الوالدة: 

 الشهادات: إجازة في علم المجتمع من "الجامعة األميركية" في واشنطن.

 إجازة في الطب من "الجامعة األميركية في بيروت".

 الواليات المتحدة. -شيكاغو  -جامعة "إيلينوي" ستير في الصحة العامة من يماج

 الخبرة: مديرة قسم الرعاية التلطيفية في "مستشفى الجامعة األميركية في بيروت".

 "المركز اللبناني للرعاية التلطيفية". –سلم" مؤّسسة جمعية "ال

 

 فاطمة سبيتي قاسم 

 

السياسية مع التخصص في اإلقتصاد السياسي من جامعة "كولومبيا" في مدينة الشهادات: دكتوراه في العلوم 

 نيويورك.

 الخبرة: مديرة مركز "المرأة في اإلسكوا". 

 .مستشارة حرة في شؤون المرأة وقضايا الجنسين في الدول العربية

 

 

 

 

 



     

 

 لميا مبيّض بساط 

 

 . (ESA)بنان" ل –في إدارة األعمال من المعهد "العالي لألعمال  ستيريماج :الشهادات

 .ستير في االقتصاد الزراعي والتنمية من "الجامعة األميركية في بيروت". بكالوريوس، في الهندسة الزراعيةيماج

 مديرة معهد "باسل فليحان المالي واالقتصادي" :الخبرة

 .اإلدارية والبناء المؤسساتي اقتصاديات التنمية، والتنمية خبيرة في

التابعة  (CEPA) ، لعضوية لجنة الخبراء في اإلدارة  العامة2017عيّنها األمين العام لألمم المتحدة، في العام 

 .للمجلس االقتصادي واالجتماعي

 لعضوية مجلس إدارة "الجمعية الدوليّة لمدارس ومعاهد اإلدارة" عن منطقة الشرق 2016خبت في العام نت  إ

 األوسط. 

 

 سامي عطاهلل

 

 .الواليات المتحدة –الشهادات: إجازة في االقتصاد العالمي والتنموي من جامعة "يال" 

 .الواليات المتحدة –ية من جامعة "كولومبيا" إجازة في األساليب الكمّ 

 .يتابع إنجاز الدكتوراه في العلوم السياسية في جامعة "نيويورك"

 .التنفيذي "للمركز اللبناني للدراسات"الخبرة: المدير 

 



     

 

 نادين هارون بانايوة

 

 دكتوراه في علم اآلثار من جامعة "باريس األولى".الشهادات: 

 الخبرة: مديرة قسم اآلثار وعلم المتاحف في جامعة "البلمند" في لبنان.

 

 نزار صاغية 

 

 بيروت. -من جامعة "القديس يوسف"  الحقوقالشهادات: شهادة في 

المسؤول عن تحرير المجلة التي تصدر عنها و "للمفكرة القانونية"التنفيذي  مديرالالخبرة: محام وعضو مؤسس و

  .في لبنان وتونس 

 

 

 

 

 


