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 المـواء الركـن جميـل السيــّد

 -قضاء زحمة -محافظة البقاع–مواليد بمدة النبي ايال        ·
51/7/5511 

  
 :حياتو المدنية والعسكرية

انيى دروسو الثانوية في معيد  تابع دروسو أإلبتدائية في مدرسة راىبات الوردية ثم ·
 .الحكمة في بيروت

وتخرج طميعًا لدورتو في  5591المدرسة الحربية عام -في الجيش المبناني  تطوع ·
 .مالزم في سالح المدرعات عام  برتبة (نجيم جان دورة العماد) 5575العام 

 (.5571-5575)تابع دورة تطبيقية في فرنسا لمدة سنة بعد تخرجو  ·
لسرية مدرعات في ، ثم آمرًا (5571-5571)عّين بعد ذلك مدربًا في الكمية الحربية  ·

، ثم قائدًا لسرية المضاد لمدروع في بيروت والحدود الجنوبية (5571)الشمال 
ثم ( 5571-5579)البقاع -، ثم آمرًا لسرية دبابات في ابمح(5571-5579)

 (.5511-5571)رئيسًا لمشعبة الثانية في المواء االول في البقاع 
، ثم دورة آمر كتيبة (5571-5571)تابع دورة آمر سرية صواريخ في مصر  ·

ثم دورة مخابرات تكتيكية في الواليات المتحدة االميركية ( 5577)دبابات في فرنسا 
(5511.) 

نال اجازة في االركان والعموم العسكرية من كّمية القيادة واالركان بعد دورة دراسية  ·
 ( . 5559-5551)تابعيا في العامين 

 :المناصب 
لفرع المخابرات لمجيش المبناني في البقاع حّتى العام رئيسًا   5511عام  ُعّين   ·

، ورافق الرئيس السابق امين الجميل في جميع زياراتو لمقمم الثنائية في دمشق بين 5551
 .5511و5511االعوام 



لمرئيس الراحل الياس اليراوي  ، مسؤولية االمن الرئاسي 5515تسمم في العام    ·
 . لمجميورية  "عند انتخابو رئيسا( 5515-5551)
الى  5551السورية المشتركة من العام  -عّين رئيسًا لمجنة التنسيق العسكرية المبنانية   ·

تولى بعدىا منصب مساعد مدير المخابرات في الجيش المبناني من  ثم .5555العام 
 .5551حّتى العام   5555العام 

ثم  ،1111وحتى العام  5551عّين مديرًا عامًا لالمن العام المبناني من العام    ·
استقال بعدىا من الوظيفة ردًا عمى االتيامات السياسية التي اعقبت اغتيال الرئيس رفيق 

  .1111شباط  51الحريري في 
 

 :الترقيات
 5511ثم لرتبة رائد عام 5571ولرتبة نقيب عام  5571ُرّقَي لرتبة مالزم أّول في العام 

ولرتبة لواء  5559ولرتبة عميد ركن عام  5551ام ولرتبة عقيد ع 5517ولرتبة مقدم عام 
  .5551ركن عام 

 
 :لميام التي تواّلىاا

عادة توحيده   · الى العام  5551من العام  خطّط ونّفذ استراتيجية دمج الجيش المبناني وا 
بعدما كان مشرذمًا الى وحدات طائفية ومذىبية تحت سمطة ميميشيات الحرب   5551
 .االىمية

خالل ميامو كمساعد مدير المخابرات مسؤولية االشراف عمى المجنة العسكرية تولى    ·
، ثم االشراف عمى (5551)االسرائيمية في واشنطن  -المفاِوضة في المباحثات المبنانية

الدولية في الناقورة والتنسيق بين الجيش والمقاومة بعد حرب  -المجنة العسكرية المبناية 
 .5559في العام  عناقيد الغضب وتفاىم تموز

عّين رئيسًا لمفريق العسكري المبناني المفاوض مع االمم المتحدة  1111العام    ·
لالشراف عمى االنسحاب االسرائيمي من جنوب لبنان برئاسة المبعوث الدولي تيري رود 

 .الرسن حينذاك



 عضوًا رسميًا في فريق التفاوض مع اسرائيل 1111الى  1115عّين من االعوام    ·
المبنانيين المعتقمين في سجون العدو االسرائيمي  عبر الوسيط االلماني السترجاع االسرى

 .1111حيث تّم تحريرىم في العام  
شارك كعضو في جميع القمم العربية خالل رئاسة العماد اميل لحود لمجميورية    ·

 .1111الى  5551المبنانية من العام 
ة الى فرنسا وايطاليا والمانيا وسويسرا وقبرص وغيرىا قام بالعديد من الميمات الرسمي   ·

ميامو كمدير عام االمن العام، ووّقع العديد من االتفاقيات الثنائية مع بعض  في اطار 
ىذه الدول بتكميف من الحكومات المبنانية في مجاالت اليجرة غير الشرعية والتنسيق 

 .األمني
عيد رئيس الجميورية اميل لحود لجية اعداد  توّلى العديد من الممفات الداخمية في   ·

قانون االنتخاب والتوفيق بين الفرقاء في التعيينات االدارية وغيرىا، باإلضافة الى توّليو 
في جنوب لبنان لمعالجة  مسؤولية التنسيق بين الدولة المبنانية و قوات اليونيفيل 

 .1111عام الى ال 5551الخروقات والتعّديات االسرائيمية من العام 
أعاد جذرّيًا  1111الى العام   5551 خالل توّليو قيادة األمن العام المبناني من العام  *

الى  تنظيمو وتطويره عمى أسس الكفاءة والنظافة والشفافية وخدمة المواطن مّما دعا 
عمى أّنو األّول بين أفضل خمس  1111تصنيفو من قبل أألمم المتحدة في تقريرىا لمعام

العمنية في بيان مجمس  الشرق األوسط، ىذا عدا عن أإلشادة  ت رسمية في دول مؤسسا
من أن األمن العام ىو أفضل إدارة لبنانية،  1111المطارنة الموارنةالمنعقد في ربيع العام

  . البيان المذكور عمنًا الفساد المستشري في باقي مؤسسات الدولة في حين أدان 
  

 بيةاألوسمة المبنانية واالجن
 حائز عمى العديد  من األوسمة المبنانية العسكرية والمدنية

 وسام الجرحى   ·

 وسام الحرب لثالث مّرات   ·

 وسام وحدة الجيش   ·

 وسام الجنوب   ·



 وسام اإلستحقاق المبناني   ·

 وسام االرز الوطني من رتبة ضابط وغيرىا   ·

 

 حائز عمى عدة اوسمة اجنبية ومنيا
 بتاريخ (  EH 15 111)    الشرف الفرنسية برتبة كومندوروسام جوقة    ·

          بصفتو مديرًا عامًا لألمن العام المبناني   51/7/1115

 وسام االستحقاق اليوناني من رتبة كومندور   ·
 وسام االستحقاق البرازيمي

  وسام مكاريوس القبرصي من رتبة كومندور   ·
 

 :الوضع العائمي
ن السّيدة سوسن حكمت حمدان ولو منيا أربعة اوالد،الحامي مالك و متأىل م        

  .الطبيب مازن و والميندس سامر والطالبة الجامعية ساره
 

 العنوان
 بناية البحر-مقابل السمرلند -الرممة البيضاء-بيروت          

 111111-111111/11-15: ىاتف
 15111717:فاكس

 moc.loactoh@ejhstejd: بريد الكتروني
 2102كانون الثاني 
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 .ان ىذه السيرة الذاتية نشرت وفق المعمومات التي زودنا بيا صاحب العالقة: مالحظة

 


