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 الجنرال شوقي المصري 

  معلومات عامة

  المريجات قضاء زحله 7/4/2591: تاريخ ومكان الوالدة  

  االنكليزية وملم بالفرنسية: اللغات التي يتقنها  

  UHM – CANADA دكتوراة فخرية من جامعة –اجازة جامعية في التاريخ : الشهادات  

  ثالثة اوالد/ متأهل : العائلي الوضع  

 

  ترقيـاتـه 

 29/5/2571تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط والحق في المدرسة الحربية اعتباراً من  

 2/8/2571رقي لرتبة مالزم اعتباراً من  

 2/2/2577رقي لرتبة مالزم اول اعتباراً من  

 2/2/2581رقي لرتبة نقيب اعتباراً من  

 2/2/2581رائد اعتباراً من رقي لرتبة  

 2/7/2552رقي لرتبة مقدم ركن اعتباراً من  

 2/7/2559رقي لرتبة عقيد ركن اعتباراً من  

  2/7/1111رقي لرتبة عميد ركن اعتباراً من  

 7/21/1119رقي لرتبة لواء ركن اعتباراً من  

 

  تشكيالته 

 21/8/2571ضابطاً في كتيبة المدفعية الثانية اعتباراً من 

 21/1/2578اعتباراً من  41ضابطاً في الكتيبة 

 ولمدة ستة اسابيع 11/5/2581اعتباراً من  299ضابطاً مكلفاً بمهمة تعريب لدورة تدريب على المدافع 

 15/1/2581ضابطاً في تعبئة منطقة جبل لبنان في مديرية التعبئة في اركان الجيش للعديد اعتباراً من 

 9/21/2584في لواء المشاة الحادي عشر اعتباراً من  229بة قائداً للكتي

 17/1/2552رئيساً للقسم الثالث في لواء المشاة الحادي عشر اعتباراً من 

 14/8/2551رئيساً لمكتب تعبئة منطقة البقاع في مديرية التعبئة في اركان الجيش للعديد اعتباراً من 

 25/22/2551راً من رئيساً لقسم تعبئة منطقة البقاع اعتبا

 19/4/1995رئيساً لقسمي تنسيق النيران والعمليات في مديرية العمليات في اركان الجيش للعمليات اعتباراً من 

 11/7/2559قائداً لفوج النقل في اللواء اللوجستي اعتباراً من 

 22/5/2557ضابطاً في امانة االركان اعتباراً من 

 22/21/2555يش للعمليات اعتباراً من مديراً للتعليم في اركان الج

 9/21/1119رئيساً لألركان في الجيش اعتباراً من 



 18/8/1118ولغاية  14/9/1118كلف تأمين مهام قيادة الجيش بالنيابة حتى تعيين قائد أصيل للجيش اعتباراً من 

 

 الدورات في الداخل 

  ولمدة خمسة اسابيع 15/21/2557دورة مقتضبة على الكمبيوتر اعتباراً من  

 

  الدورات في الخارج

  11/5/2575ولغاية  21/2/2575دورة مدفعية تطبيقية في الواليات المتحدة االميركية اعتباراً من  

  11/1/2581ولغاية  11/9/2581دورة دراسية في الواليات المتحدة االميركية اعتباراً من 

  11/4/2559ولغاية  18/7/2551دورة اركان في سوريا اعتباراً من 

 

 االوسمة والتناويه والتهاني

  وسام الجرحى 

  وسام الحرب مرتين

  وسام االستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة

  وسام االرز الوطني من رتبة فارس

  وسام االستحقاق اللبناني من الدرجة الثانية

  وسام الوحدة الوطنية 

  وسام فجر الجنوب 

  التقدير العسكري من الدرجة الفضيةوسام  

  وسام االستحقاق اللبناني من الدرجة االولى 

  وسام االرز الوطني من رتبة ضابط 

  وسام الفخر العسكري من الدرجة الفضية 

  وسام وزارة الدفاع لجمهورية روسيا االتحادية 

 وسام جوقة الشرف من الدولة الفرنسية

  مدالية االمن الداخلي 

 مدالية األمن العام
 مدالية أمن الدولة

  تنويه العماد قائد الجيش ست مرات 

  تهنئة العماد قائد الجيش ثمان عشرة مرة 

  تهنئة قائد اللواء اللوجستي مرة واحدة 

 2102/تشرين األول
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 .ان هذه السيرة الذاتية نشرت وفق المعلومات التي زودنا بها صاحب العالقة: مالحظة


