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 مارون حيمري
 .لبنان -بكفيا -1933ايمول  27من مواليد  -
 .ىو ابن جورج حيمري -
 .بيروت-انيى عمومو االبتدائية والثانوية في مدرسة القديس يوسف -
 .مصر -حائز عمى شيادة القانون والعموم السياسية من جامعة القاىرة -

: المناصب والمسؤوليات

. حاز عمى الجنسية التشادية: 1964

. ومكمف ميام في رئاسة الجميورية التشادية. قنصل فخري لمتشاد في لبنان: 1964-1968

. سوريا، االردن، تركيا: سفير مقيم في لبنان لمتشاد لدى كل من: 1972 -1968

. مصر، المغرب، تونس، الجزائر: سفير مقيم في لبنان لمتشاد لدى كل من: 1975 -1972

الرئيس الجزائري بومدين : خاص لمرئيس لدى كل من مكمف ميام رسمية بمستوى ممثل: 1975 -1968
، (مرات 3)، الممك المغربي حسن الثاني (مرات 3)، الممك الميبي ادريس، الرئيس التونسي بورقيبة (مرتين)

، الرئيس العراقي (مرات عدة)، الممك السعودي فيصل (مرتين)، شاه ايران (مرتين)الرئيس المصري السادات 
، الشيخ (مرتين)، امير البحرين الشيخ عيسى بن سممان، الشيخ االماراتي زايد (رتينم)احمد حسن البكر 

. ، سمطان عمان(مرتين)، الشيخ الصباح (مرتين)القطري خميفة 

منتدب رسميًا من قبل الحكومة التشادية لمتوقيع عمى اقامة عالقات دبموماسية مع الدول : 1975 -1968
. الممكورة  نفاً 

. يارة الرسمية لمممك السعودي فيصل الى التشادمنسق الز: 1972



التشاد، مصر، لبنان، السعودية، العراق، : عضو الوفد الرئاسي حالل الزيارات الرسمية الى كل من: 1973
االمارات العربية التحدة، قطر، الكويت، السودان، وشارك عمى مستوى مستشار سياسي ودبموماسي لمرئيس 

. في كل المقاءات الخاصة في القمم

. ثل شخصي ودائم لمرئيس لدى كل الدول العربية وايرانعين بموجب قرار رئاسي بمستوى مم: 1974

. مغادرة السمك الدبموماسي التشادي والعودة الى لبنان: 1975

. رئيس فرع المراسم لدى رئاسة الجميورية المبنانية: 2011 -1984

. مستشار رئيس الجميورية لشؤون المراسم والعالقات السياسية: وحتى تاريخو 2011

: االوسمة

. فارس، ضابط وكومندور: ام الوطني التشادي برتبةالوس -

. وشاح االرز الوطني االكبر -

(. الممىب)وسام االستحقاق المبناني من الدرجة االولى  -

(. السعودية)وسام بعد العزيز برتبة ضابط اكبر  -

. الوسام الوطني العراقي برتبة ضابط -

(. مصر)وسام النيل الوطني برتبة كومندور  -

. اح االكبر لمقديس مرقسالوش -

. وسام القدس برتبة فارس -

. وسام االستحقاق القطري، الدرجة االولى -

. وسام االستقالل التونسي برتبة كومندور -



. وسام االستقالل االردني، الدرجة االولى -

. وسام الفاتيكان برتبة ضابط اكبر -

. وسام البرازيل برتبة ضابط اكبر -

. بة ضابط اكبروسام االرجنتين برت -

. الوشاح االكبر االسباني برتبة ايزابيال الكاثوليكية -

. وسام جوقة الشرف الفرنسي برتبة كومندور، وسام االستحقاق الفرنسي برتبة ضابط اكبر -

2012حزيران   
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 .العالقة صاحب بها زودنا التي المعلىمات وفق نشرت الذاتية السيرة هذه ان :مالحظة

 

 


