توىل منصب رئاسة االحتاد الربملاين العريب خالل الفرتة السابقة كل من السادة الرؤساء أصحاب الدولة واملعايل:
اسم الرئيس

التاريخ

الدولة

دولة الرئيس نبيه بري

اجلمهورية اللبنانية

من  2016/03/11إىل 2017/03/20

معايل السيد مرزوق علي الغامن

دولة الكويت

من  2013/08/06إىل 2016/03/10

معايل السيد فهد علي الراشد

دولة الكويت

من  2012/12/16إىل 2013/06/16

معايل السيد أمحد عبد العزيز السعدون

دولة الكويت

من  2012/03/05إىل 2012/07/12

معايل السيد حممد بن مبارك اخلليفي

دولة قطر

من  2011/02/08إىل2012/03/05

معايل األستاذ سليم الزعنون

دولة فلسطني

من  2010/03/02إىل 2011/02/08

معايل الشيخ أمحد بن حممد العيسائي

سلطنة عمان

من  2009/03/08إىل 2010/03/02

معايل السيد خالد العطية -رئيس بالوكالة مجهورية العراق

من  2008/12/23إىل 2009/03/08

معايل السيد حممود داود املشهداين

مجهورية العراق

من  2008/03/11إىل 2008/12/23

معايل املهندس عبد اهلادي اجملايل

اململكة األردنية اهلامشية

من  2006/03/01إىل 2008/03/11

دولة الرئيس نبيه بري

اجلمهورية اللبنانية

من  2004/03/01إىل 2006/02/26

معايل السيد أمحد إبراهيم الطاهر

مجهورية السودان

من  2002/02/11إىل 2004/03/01

دولة الرئيس عبد القادر بن صاحل

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

من  2000/02/21إىل 2002/02/11

معايل السيد أمحد فتحي سرور

مجهورية مصر العربية

من  1998/01/01إىل 2000/02/21

معايل السيد الدكتور حممد جالل السعيد اململكة املغربية
معايل السيد حممد األمني خليفة

مجهورية السودان

من  1995/04/03إىل 1997/12/31
من  1994/02/21إىل 1995/04/03
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حل جملس األمة
بسبب ّ
حل جملس األمة
بسبب ّ

إسم الرئيس

التاريخ

الدولة

معايل السيد عبد القادر قدورة

اجلمهورية العربية السورية

من  1992/01/14إىل 1994/02/21

معايل السيد عبد العزيز بلخادم

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

من  1991/02/25إىل 1992/01/14

معايل السيد هالل أمحد لوتاه

دولة اإلمارات العربية املتحدة

من  1989/06/18إىل 1991/02/25

معايل السيد صالح الدين بايل

اجلمهورية التونسية

من  1988/10/14إىل 1989/06/18

معايل السيد رشيد صفر

اجلمهورية التونسية

من  1987/01/25إىل 1988/10/14

معايل السيد عاكف الفايز

اململكة األردنية اهلامشية

من  1986/03/10إىل 1987/01/25

معايل السيد علي أمحد السالمي

مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية

من  1985/02/26إىل 1986/03/10

معايل السيد القاضي عبد الكرمي العرشي

اجلمهورية العربية اليمنية

من  1984/01/23إىل 1985/02/26

معايل السيد الداي ولد سيدي بابا

اململكة املغربية

من 1983/02/08إىل 1984/01/23

دولة الرئيس كامل األسعد

اجلمهورية اللبنانية

من  1982/01/30إىل 1983/02/08

معايل السيد خالد الفاهوم

دولة فلسطني

من  1980/08/23إىل 1982/01/30

معايل السيد الدكتور الصادق املقدم

اجلمهورية التونسية

من  1979/04/17إىل 1980/08/23

معايل السيد ترمي عمران ترمي

دولة اإلمارات العربية املتحدة

من  1978/03/31إىل 1979/04/17

دولة السيد هبجت التلهوين

اململكة األردنية اهلامشية

من  1977/01/17إىل 1978/03/31

معايل السيد حممد علي احلليب

اجلمهورية العربية السورية

من  1974/06/21إىل 1977/01/17
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