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  موريس حبيب غزال

 .1391حزيران 7من مواليد بيروت في 
 .متأىل ولو ثالثة اوالد

-1393)حائز عمى شيادة في العموم والرياضيات من جامعة السوربون 
1399) 

 (1399)حائز عمى دبموم من جامعة ىندسة االتصاالت في باريس 
 (1371)الجامعة االميركية في بيروت حائز عمى دبموم في االدارة من 

 
-1399)في مجال االتصاالت ( السويد، فرنسا، بريطانيا والدانمارك)تولى مناصب عدة في اوروبا   -

1393) 
 (1393-1391)شغل منصب المدير التقني في المديرية العام لمبريد واالتصاالت  -
 (1377-1371)يد واالتصاالت في لبنان مدير عام باالنابة لالتصاالت في المديرية العامة لمبر  -
، والممثل الدائم في مجموعات االتصاالت الدولية (اتصاالت، كيرباء، مياه، مرفأ)مدير عام استثمارات  -

 (1377منذ العام )
 (1399منذ العام )نائب رئيس المجنة المعنية بالمصاريف والعائدات لكل المنظمات المبنانية  -
 
 (1399)لجنة التخطيط العالمي رئيس الوفد الى  -
رئيس الوفد الى مؤتمر المندوبين المفوضين في سويسرا حيث تم انتخاب لبنان في مجمس اتحاد  -

 (1399)االتصاالت العالمي 
 

 (1399" )انتمسات"وقع باسم لبنان االتفاق الموقت مع  -
 (1399)المعمومات رئيس الوفد الى الجمسة العامة لتكنولوجيا الكمبيوتر واالتصاالت و  -
 .1397ممثل لبنان في مجمس االدارة منذ العام  -



 (1379)ورئيسًا لو ( 1379)انتخب نائب رئيس مجمس اتحاد االتصاالت العالمي  -
 (1379" )عربسات"وقع عن لبنان اتفاق انشاء  -
 (1373)رئيس الوفد الى مؤتمر االدارة العالمية لالرسال  -
 (1391)متخطيط في اجتماع باريس رئيس المجنة العالمية ل -
 (1399)انتخب رئيسًا لمشبكة العالمية لالتصاالت  -
 
 (1399)في مؤتمر االدارة العالمية لالتصاالت والتمغراف  9شارك في وضع القرار رقم  -
 (IMT 2000( )1399)انتخب نائبًا لرئيس مجموعة الدراسات الخاصة  -
 .7117العام  حتى CPMاعيد انتخابو نائبًا لرئيس  -
 MT 2000 (7119)المنسق العام لقطاعات اتحاد االتصاالت العالمي لوضع كتاب عن  -
 (IMT 2000( )7119)اعيد انتخابو نائبًا لرئيس مجموعة الدارسات الخاصة  -
 (7119)انتخب نائبًا لرئيس مجموعة الدارسات االولى في مؤتمر تطوير القطاعات في الدوحة  -
 (7117)لمجنة الخاصة لمتنظيم واالجراءات في المقاء الجامع الذي اقيم في جنيف  انتخب رئيساً  -
 .رئيس لجمعية الميندسين المبنانيين في مجالي االتصاالت والكيرباء -
 (اصتاالت وكيرباء)التقنية " ALDESTEF"مدير مجمة  -
 عضو مؤسسة ميندسي الكيرباء وااللكترونيات  -
 
 .التعاضد بين اعضاء جوقة الشرفمستشار رئيس جمعية  -
 .االمين العام السابق لجمعية التعاضد بين اعضاء جوقة الشرف -
 
 91/17/1393حائز عمى وسام جوقة الشرف من رتبة فارس في  -
 7/7/1399حائز عمى وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط في  -
 .7111موسكو منذ العام  –اكاديمي في المعيد الدولي لالتصاالت  -

 1711كانون األول 
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 .ان هذه السيرة الذاتية نشرت وفق المعلومات التي زودنا بها صاحب العالقة: مالحظة


