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 .الشوف –، داريا 1956مواليد  -

 أوالد: سارة، محمد ولين. ثالثةمتأهل من المهندسة إيمان بصبوص وله  -

 .01/07/1977 بتاريخوتخرَّج منها برتبة مالزم  01/10/1974بتاريخ دخل المدرسة الحربية  -
 .21/12/2013رتبة لواء بتاريخ  إلىرُقَِّي  إلى أن تدرَّج في الرتب -

 .05/09/2011بتاريخ  لمعهد قوى األمن الداخلي قائدا  ُعّين  -

 .28/06/2013بتاريخ  بالوكالة لقوى األمن الداخلي عامال مديرالاستلم مهام  -

ستنادا  لقرار وزير الداخلية والبلديات رقم انابة ير العام لقوى األمن الداخلي باإلمهام المدتولى  -
 .2/12/2013يخ ر تا 2205

 .09/04/2014تاريخ  11258األمن الداخلي بموجب المرسوم رقم ن مديرا  عاما  لقوى يّ عُ  -

لمدة  04/06/2015تاريخ  1182ُأّجل تسريحه بموجب قرار وزير الداخلية والبلديات رقم  -
 .05/06/2015سنتين اعتبارا  من تاريخ 

 9/3/2017احيل الى التقاعد بتاريخ  -

 
 

 ني، فرع الرياضياتشهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثا -  :حائز على -

 فرنسا - CNAMدبلوم دراسات عليا تقنية من المعهد الوطني للفنون والمهن  -
 اختصاص معلوماتية إدارية.

شهادة عسكرية حول "تطوير البرنامج التثقيفي الخاص بضباط قوى األمن  -
 .الداخلي" في المملكة المتحدة برامسهيل

  Saint-Cyr-au-Mont d'Or"تخصص لمفوضي الشرطة" في دبلوم -
 لمدة سنة.فرنسا 

 السـيرة الذاتيـة 
 لقوى األمن الداخلي السابق المدير العام

 ابراهيم بصبوص المتقاعد لواءال
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معهد وحدةقائدا  لى األمن الداخلي وأمن الدولة و تدرج في الخدمة في عدة مراكز وقطعات في قو  -
 2013، وكان آخرها مديرا عاما لقوى االمن الداخلي من عام 2013عام قوى األمن الداخلي 

 .9/3/2017لغاية احالته الى التقاعد بتاريخ 
 

 كل من اليابان، بريطانيا،في  شارك في العديد من الدورات والمؤتمرات في لبنان والخارج وال سيما  -
وفي  المغرب وروسيا، مصر، الصين، السعودية، قطر، إسبانيا، اإلردن، إيطاليا، أميركا، البرازيل،

إلرهاب مجاالت مختلفة أهمها مكافحة المخدرات، تنمية مهارات المدربين، نشاطات مكافحة ا
 جرائم تهريب األسلحة والذخائر والمتفجرات. ومكافحة

 

، وحائز على العديد من التناويه والتهاني الخطية من وزير الداخلية لعربية والفرنسيةا يتقن اللغتين -
والبلديات، ومدير عام قوى األمن الداخلي، ومدير عام أمن الدولة إضافة إلى األوسمة والميداليات 

 التالية:
 م االستحقاق اللبناني بدرجاته األولى والثانية والثالثة.وسا 
 .وسامي فجر الجنوب والوحدة الوطنية 

 .وسام األرز الوطني من رتبة فارس 

 .وسام األرز الوطني من رتبة ضابط 

 .وسام األرز الوطني من رتبة كومندور 

 .ميدالية وزارة الداخلية والبلديات 

 .ميدالية الجدارة 

 ةميدالية أمن الدول. 

 ميدالية األمن الداخلي. 

 القيادة األحمر األرجواني الملكي المزين بوسام االستحقاق الذهبي في مجال  الوشاح
 .على مستوى المنطقة العربيةالحكيمة 

 .وسام الشرف من اإلتحاد العربي للمحاربين القدامى 

 وسام جوقة الشرف الفرنسية من رتبة فارس. 


