
 السيرة الذاتية للواء الركن وليد سلمان

 رئيس اركان الجيش اللبناني
  : معلومات عامة -1

  الشويفات قضاء عاليه 8/8/4591تاريخ ومكان الوالدة :  

  اللغات التي يتقنها : الفرنسية واإلنكليزية واإليطالية 

 إجازة في العلوم العسكرية . – التاريخالشهادات : إجازة في  

  الوضع العائلي : متأهل / ثالثة أوالد 

 

  : ترقيـاتـه -2

 4/41/4591تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط وألحق في المدرسة الحربية إعتباراً من  

 4/9/4591رقي الى رتبة مالزم إعتباراً من  

 4/9/4595رقي الى رتبة مالزم أول إعتباراً من  

 4/4/4581رقي الى رتبة نقيب إعتباراً من  

 4/9/4588رقي الى رتبة رائد إعتباراً من  

 4/9/4551رقي الى رتبة مقدم إعتباراً من  

 4/9/4559رقي الى رتبة عقيد ركن إعتباراً من  

 4/4/3111رقي الى رتبة عميد ركن إعتباراً من  

  45/9/1443رقي الى رتبة لواء ركن إعتباراً من  

 

  : تشكيالته -3

 1/1/4598نقل الى موقع حمانا إعتباراً من  

 1/1/4598نقل الى فوج الدفاع األول إعتباراً من  

 49/3/4595فصل الى قيادة قوات الردع العربية إعتباراً من  

وعين آمراً لسرية الدعم  34/43/4583نقل الى كتيبة الحرس الجمهوري إعتباراً من  

 31/43/4583إعتباراً من 

رئيساً للفرعين الثاني والثالث وآمراً للسرية  433الكتيبة  –نقل الى لواء المشاة الثاني عشر  

 9/44/4589إعتباراً من  4331

 31/9/4581إعتباراً من  433عين قائداً للكتيبة  

 34/5/4554فرع المخابرات إعتباراً من  –قيادة المنطقة  –نقل الى منطقة جبل لبنان  

فصل الى أركان الجيش للتخطيط رئيساً لقسم جداول العديد في مديرية التخطيط إعتباراً من  

34/8/3111 

 39/5/3111نقل الى لواء المشاة العاشر رئيساً ألركان اللواء إعتباراً من  

 39/41/3114نقل الى مديرية المخابرات إعتباراً من  

 35/41/3118مليات إعتباراً من عين مديراً للتعليم في أركان الجيش للع 

  41/5/3115عين قائداً للمدرسة الحربية إعتباراً من  

 41/9/3144عين رئيساً لألركان إعتباراً من  

 



 

 

  :الدورات في الداخل -4

ولمدة أربعة أسابيع ومن  33/9/4551دورة مقتضبة على الكومبيوتر إعتباراً من  

 ولمدة شهر 31/9/4555

  39/8/4555ولغاية  34/1/4555ية إعتباراً من دورة لغة إيطال 

 

  : الدورات في الخارج -5

  31/8/4581ولغاية  31/1/4581دورة في أميركا إعتباراً من  

 ) 4558دورة مراقب دولي في فنلندا ) 
 1/8/3111ولغاية  11/8/4555دورة أركان في إيطاليا إعتباراً من  

 3111المانيا لمدة إسبوعين عام  –في بون  ) ( BKAيمانمع البوليس االلدورة  
  

  : االوسمة والتناويه والتهاني -6

 وسام الحرب أربع مرات

 وسام األرز الوطني من رتبة فارس

 وسام اإلستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة

 وسام الوحدة الوطنية

 وسام فجر الجنوب

 وسام اإلستحقاق اللبناني من الدرجة الثانية

 التقدير العسكري من الدرجة الفضيةوسام 

 وسام األرز الوطني من رتبة ضابط

 وسام اإلستحقاق اللبناني من الدرجة األولى

 وسام الفخر العسكري من الدرجة الفضية

 وسام األرز الوطني من رتبة كومندور

 تنويه العماد قائد الجيش ثمان مرات

  تهنئة العماد قائد الجيش سبع وعشرون مرة

 تهنئة مدير المخابرات مرتين

  عدة مراتتهنئة قائد لواء
 
 
 
 
 



 

   

 

   

 


