BIOGRAPHY of H.E. Mr. Yassine JABER
From city of Nabatieh – South Lebanon.
Date of birth : 1951
Married to Miss Wafaa Mohamed Al Ali,
4 childrens : Kamel, Sara, Tamara, Naêl.
Education : International College (until 1970),
American University of Beirut (1973).
Diplomas : B.A. in Economics and Business Administration.
While in AUB, served as a member of student council, and President of Business
Students Association.
Career :
- Former Minister of Public Works and Transport (2004-2005),
- Former Minister of Economy and Trade (1995-1998),
- Member of Parliament of the South ( Nabatieh ) 1996 till todate.
- Member of Parliamentary Committee for Finance, and Committee
for Foreigns Affairs.
- President of Parliamentary Committee for the Lebanese-Japanese Friendship.
- President of Parliamentary Committee for the Lebanese-British Friendship.
- Member of Parliamentary Committee for the Lebanese-French Friendship.
- Head of the Committee for Economic, Financial, Social and Education Affairs in the
Euro-Med Parliamentary Assembly representing the Lebanese Parliament.
- Head of the Lebanese Branch following the Arab Common Market within the Arab
Parliamentary Assembly.
- Former member of steering committee for Beirut Stock Exchange.
- Former Board member of Casino du Liban.
- Founder and President of Kamel Jaber Cultural and Social Center in
Nabatieh- South Lebanon.
- President of Association for supporting public schools in Nabatieh region.
- Honorary President of Al-Ahli Football Club - Nabatieh.
- Chairman of Center Basketball Club – Nabtieh.
- Member of Board of Trustees of Islamic Association for Higher Education and
scientific guidance.
- Member of Board of Directors of British-Lebanese Association in London.
- Former President of AUB Alumni Association (U.K.) (1992-1995).
- Vice President of Entrepreneurial training Foundation - LEBANON.
- Honorable Member of American Alumni Association of Lebanon.
- Member of Board of Trustees of American Community School - Beirut

السيرة الذاتية للنائب ياسين كامل جابر
 ياسين كامل جابر من مدينة النبطية  -جنوب لبنان. مواليد عام .1951 متأهل من وفاء محمد العلي وله منها اربعة اوالد  :كامل  -سارا  -تمارا  -نائل. والده الحاج كامل يوسف جابر مغترب ورجل اعمال. انهى دراسته الثانوية في االنترناشيونال كولدج  -بيروت عام .1970 حاز على بكالوريوس في ادارة االعمال من الجامعة االميركية في بيروت عام .1973 اسس بعد التخرج شركة مالية في بيروت وعمل فيها حتى بداية الحرب اللبنانية عام.1975 منذ عام  1976وعلى سنوات مستمرة عمل في المملكة العربية السعودية وفيي افرييييا وبريطانييا وليوس انجليوس فيي عيدةمجاالت اهمها  :المياوالت والتجارة العالمية.
 عمل في قطاع البناء فيي لبنيان منيذ عيام  1978وحتيى الييوم ويمليد عيدة مشيارير عياريية ومسسسيات سيياحية وفندقيية فييبيروت
 عمل في لندن منذ سنة  1981في قطاع البناء والسياحة خالل دراسته في الجامعة االميركية في بيروت كان عضوا ً في مجلس الطلبة ورئيسا ً لجمعية طالب ادارة االعمال. ساهم في احياء نشاط جمعية متخرجي الجامعة االميركية في بيروت فرع بريطانيا وكان رئيسا ً لهذا الفرع بيين عيام 1992و عام  ،1994وهو اليوم عضوا ً في مجلس ادارة جمعية الصداقة البريطانيية اللبنانيية فيي لنيدن ،وكيذلد عضيواً فيي المجليس
االستشاري للجالية العربية في بريطانيا.
 عين عام  1993عضوا ً في مجلس ادارة شركة كازينو لبنان ،وعام  1994عضوا ً في لجنة بورصة بيروت. عيين وزيييرا ً لالقتصيياد والتجييارة فييي الحكوميية الثانييية للييرئيس رفييق الحريييري فييي  25ايييار  1995ولغاييية  4كييانون االول.1998
ً
 عين وزيرا لألشغال العامة والنيل في حكومة الرئيس عمر كرامي في  26تشرين االول 2004 فاز في االنتخابات النيابية لعام  1996عن الميعد الشيعي لمحافظة النبطية والجنوب. فاز في االنتخابات النيابية لعام  2000عن الميعد الشيعي لمحافظة النبطية والجنوب. فاز في االنتخابات النيابية لعام  2005عن الميعد الشيعي لمحافظة النبطية والجنوب. عضو في لجنتي المال والموازنة والشسون الخارجية النيابيتين. رئيس اللجنة البرلمانية للصداقة اللبنانية اليابانية. رئيس اللجنة البرلمانية للصداقة اللبنانية البريطانية. عضو اللجنة البرلمانية للصداقة اللبنانية الفرنسية. رئيس لجنة اليضايا المالية واالجتماعية واالقتصادية وقضايا التربية في الجمعية البرلمانية االورومتوسطية رئيس لجنة متابعة قضايا السوق العربية المشتركة في الجمعية العربية البرلمانية رئيس مركز كامل يوسف جابر الثيافي االجتماعي في النبطية .وييدم هذا المركيز دورات مجانيية للتيدريب عليى الكمبييوتروتعليم اللغات االجنبية الى ابناء المنطية.
 رئيس جمعية دعم التعليم الرسمي في محافظة النبطية. الرئيس الفخري للنادي االهلي الرياضي في النبطية. عضو مجلس االمناء وعضو مجلس ادارة جمعية المنح في الجمعية االسالمية للتخصص والتوجيه العلمي. نائب رئيس مسسسة تدريب الرواد. عضو شرف في جمعية متخرجي الجامعات االميركية في لبنان.عضو مجلس االمناء في مدرسة الجالية االميركية في بيروت. رئيس نادي المركز الرياضي لكرة السلة – النبطية. -ساهم وشارد وساعد في تنفيذ مشارير لعدة نشاطات ثيافية واجتماعية وتربوية وانسانية ورياضية في الجنوب اللبناني.

