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  بيضون يوسف محمد
 

 :العائلي – الشخصي الوضع : أوال
 1931 عام بيروت مواليد من -
 :أوالد خمسة منها وله بيضون محسن نجال من متأهل -

o ،حسين والمرحوم ندين، نيلى، يوسف، نعمت 
 

 :التعليمي الوضع :ثانيا  
 .بيروت في الفرنسي الالبيك معهد في والثانوية والمتوسطة االبتدائية المراحل -
 :نال حيث الفرنسي الحقوق معهد يوسف، القديس جامعة في الجامعية المرحلة -

o 3591-3591  الفرنسية الحقوق في اإلجازة 
o 3599-3591 اللبنانية الحقوق في اإلجازة 

 
 :واالجتماعي التربوي النشاط :ثالثا  

 التي العاملية المهنية المؤسسة اليها التابعة 1953 العام في االجتماعي العمل لجمعية مؤسس عضو -
 3591 عام فيها التعليم بدأ

 .تأسيسها منذ االجتماعي العمل لجمعية االدارية الهيئة عضو -
 1973 العام منذ بيروت في العاملية االسالمية الخيرية الجمعية رئيس -
 1973 العام منذ العاملي الكشاف جمعية رئيس -
 .المسلم الكشاف قيادة مجلس في سابق عضو -
 .اللبناني األحمر للصليب المركزية اللجنة في سابق عضو -

 
 
 
 



 :والخاص العام االقتصادي النشاط :ا  عراب
 :العام االقتصادي النشاط 1-

 .سنة وعشرين خمس عن يزيد ما مكتبها ومستشار وت بير تجار جمعية في سابق عضو -
 3551 -3593ن لبنا وجبل بيروت في والصناعة التجارة غرفة رئيس نائب -

 :الخاص االقتصادي النشاط 2-
 3591-3591 العراق / بغداد والتجارة، للطمن الرافدين شركة في ومساهم مدير -
 3591-3591 ستاركو – .ل.م.ش العقاري والتحسين االنشاء شركة في ومساهم مدير -
 1131-3593 ستاركو – العقاري والتحسين االنشاء شركة إدارة مجلس عضو -
 لبنان – بيروت ... -3551 ) م.م.ش والسالمة للحريق بيضون شركة إدارة مجلس ورئيس مؤسس -
 / صنعاء – المحدودة والسالمة الحريق ألنظمة بيضون شركة ادارة مجلس ورئيس مؤسس -

 2009اليمن
 

 :العام والسياسي االداري النشاط :ا   خامس
 :االداري النشاط 1-

 1998 عام ولغاية 1961 عام من بيروت لمدينة البلدي لسلمجا عضو -
 دورات أربع مدى على العربية المدن لمنظمة العامة للمؤتمرات باالنتخاب االقتصادية اللجنة مقرر -

 .متتالية
 لمؤتمر التابعة االسالمية المدن منظمة بتأسيس المكلفة العربية المدن لمنظمة الثالثية اللجنة عضو -

 .االسالمية الدول
 :النيابي النشاط 2-

 1992 العام حتى نائبا   وبقي ، 1972 العام بيروت محافظة في الثانية الدائرة عن نائبا   انتخب -
o انتخب النيابي، المجلس وفي: 

   والموازنة المال لجنة في مقررا   عضوا. 
   الخارجية الشؤون لجنة في عضوا. 

 1992 العام في بيروت محافظة عن نائبا   الثانية للمرة إنتخابه أعيد -
o انتخب النيابي، المجلس وفي: 

   والموازنة المال لجنة في مقررا   عضوا. 
   الخارجية الشؤون لجنة في عضوا. 



 1996 العام في بيروت محافظة عن نائبا   الثالثة للمرة إنتخابه أعيد -
o انتخب النيابي، المجلس وفي: 

   والموازنة المال لجنة في عضوا. 
   الخارجية الشؤون لجنة في عضوا. 
   والعدل االدارة لجنة في عضوا. 

 :الوزاري النشاط 3-
 3511-3511  الوزان شفيق الرئيس حكومة في والنفط للصناعة وزيرا   عين -
 3551-3551  كرامي عمر الرئيس حكومة في والكهربائية المائية للموارد وزيرا   عين -
 في العالي للتعليم للثقافة، والتقني، المهني للتعليم والرياضة، والشباب الوطنية للتربية وزيرا   عين -

 (1998–2000) الحص سليم الرئيس حكومة
 

 :األوسمة :ا   سادس
 فارس، رتبة من االيطالي الوسام حامل -
 فارس، رتبة من الوطني األرز وسام حامل -
 كومندور، رتبة من الوطني األرز وسام حامل -
  - (Legion D’Honneur) .ضابط رتبة منالفرنسية  الشرف جوقة وسام حامل -

 1131/آذار
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

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

 


