
 

 ١٩٢٤تشرين الثاني / نوفمبر٦ولد في حاصبيا، بلبنان في 
 لبناني :الجنسية

 متزوج :الحالة االجتماعية

حاصل على درجة الليسانس في القانون من جامعة  :الدراسة 
ودرجة الدكتوراه في ) ١٩٤٨عام (بيروت الفرنسية 

ودرس ). ١٩٥٢عام (القانون من جامعة باريس 
 الدولية العليا بجامعة كذلك في معهد الدراسات

 يوف. باريس، وأكاديمية الهاي للقانون الدولي
، انتخب رئيسا لجمعية دارسي وخريجي ١٩٥٢ عام

 .أكاديمية الهاي للقانون الدولي

، منحته جامعـة كييـف الدوليـة        ١٩٩٥في عام    
وق بجامعة بوخارسـت فـي    منحته كلية الحق١٩٩٦ عام  يللطيران المدني درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم، وف       

 حصل على لقب دكتور فخري من جامعة زيلينا بسلوفاكيا ونال درجة ٢٠٠٠رومانيا لقب األستاذ الفخري، وفي عام 
 نال درجة دكتور علوم فخري من جامعة       ٢٠٠١الدكتوراه الفخرية من جامعة اسكيشهير أناضولو بتركيا، وفي عام          

 .هانكوك للطيران بسيول، جمهورية كوريا

  رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي- ٣١/٧/٢٠٠٦-١/٨/١٩٧٦ :الحياة العملية 

  أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي- ٣١/٧/١٩٧٦ الى ١٩٧٠ 

  رئيس لجنة النقل الجوي- ١٩٦٨-١٩٦٥ 

ن المدني الـدولي وعضـو لجنـة         ممثل لبنان لدى مجلس منظمة الطيرا      - ١٩٧٠-١٩٦٥ 
 الجوي النقل

 رئيس شعبة االدارة المسؤول عن دراسات الطيران المدني في المديريـة            - ١٩٦٤-١٩٦٣ 
 العامة للطيران المدني بلبنان

  رئيس لجنة النقل الجوي بمنظمة الطيران المدني الدولي- ١٩٦٢-١٩٥٩ 

 عضو ونائب رئيس اللجنة المالية بمنظمة الطيران المدني الدولي، ورئيس       - ١٩٥٩ 
 معنية بالنظام المالي للمنظمةمجموعة العمل ال

 الدكتور أسعد قطيط
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 النائب الثاني لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وعضـو فـي             - ١٩٥٨ 
 محكمة ادارية بتلك المنظمة

 عضو في لجنة األمم المتحدة للنقل واالتصاالت، نيويورك، ورئيس الدورة           - ١٩٥٩-١٩٥٧ 
 )١٩٥٩(التاسعة لهذه اللجنة 

 مثل لبنان في جميع دورات الجمعية العمومية لاليكاو، وشارك في الدورة            - ١٩٧٠-١٩٥٦ 
 ١٩٧٠االستثنائية التي عقدتها الجمعية العمومية في يونيو 

 ممثل لبنان لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وعضو في لجنـة             - ١٩٦٢-١٩٥٦ 
 النقل الجوي

 نظمة الطيران المدني الدولي عضو اللجنة القانونية لم- ١٩٧٠-١٩٥٣ 

 رئيس ادارة الخدمات القانونية واالتفاقيات الدولية والعالقـات الخارجيـة           - ١٩٥٦-١٩٥٣ 
 بلبنان) وزارة األشغال العامة والنقل(بالمديرية العامة للطيران المدني 

  محام في بيروت- )١٩٥٣وجزء من (١٩٤٩-١٩٤٨ 

ها معهد قانون الجو والفضاء بجامعة ماكغيل، ومعهد ماساتشوسـتس         محاضر زائر في جامعات ومعاهد مختلفة، من      
للتكنولوجيا، والمعهد االيبيري األمريكي لقانون الطيران والفضاء والطيران المدني بمدريد، واألكاديمية الدبلوماسية            

امعة أوكسفورد، بروفانس، ومعهد قانون الجو والفضاء بجامعة اليدن، وكلية ليناكر بج    -ان-في ليما، وجامعة اكس   
 .وجامعة بوخارست

 رئيسـا للمحكمـة     ١٩٩٥وعين منذ عـام     . نشر مقاالت عديدة عن قانون الجو الدولي واقتصاديات النقل الجوي            
 .الدولية للتحكيم في مسائل الطيران والفضاء

 .نال أوسمة رفيعة من دول عديدة خالل حياته العملية 

 .زية، والبرتغالية، واألسبانيةالعربية، والفرنسية، واالنجلي: اللغات 
 


