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  العماد ميشال سليمان
 معمومات شخصية

 العماد ميشال سميمان ىو الرئيس الثاني عشر لمجميورية المبنانية -
 قضاء جبيل –، عمشيت 2491تشرين الثاني  32مواليد  -
 :متأىل من السيدة وفاء سميمان، وليما ثالثة أوالد -

  ،طبيبة أسنان، متأىمة من الميندس وسام بارودي وليما ثالثة اوالدريتا. 
 الرا، ميندسة معمارية، متأىمة من الميندس نبيل الحّواط، وليما ولد واحد. 
 شربل، طبيب. 
كانون االول  32، وتوّلى قيادة الجيش المبناني بتاريخ 2491تخّرج من المدرسة الحربية بصفة مالزم عام  -

 .3111ايار  32ولغاية  2441
 

 شيادات فخرية

عام   (MGIMO)ية من معيد موسكو الوطني لمعالقات الدوليةُمِنح فخامة الرئيس شيادة دكتوراه فخر 
3121 . 

 
 المؤىالت العممية

يتقن المغات العربية . عمى إجازة في العموم السياسية واإلدارية من الجامعة المبنانية 2411حاز في العام 
 . واالنكميزية والفرنسية

 
 الدورات العسكرية واالدارية

دارية أبرزىا في بمجيكا خالل مسيرتو العسكرية، شارك  ( 2492)الرئيس سميمان في عدة دورات عسكرية وا 
 .( 2442)والواليات المتحدة ( 2412)وفرنسا 

 



 أوسمة وميداليات

 (3111 )الرتبة االستثنائية  -وسام االستحقاق المبناني  -
 (3111)من المممكة العربية السعودية  قالدة الممك عبد العزيز، -
 ( 3111) من ايطاليا  يطالي من رتبة الوشاح االكبروسام االستحقاق اال -
 (3114)من الكويت  قالدة مبارك الكبير، -
 (3114)من البحرين  القالدة الخميفية -
 (3114)من االمارات العربية المتحدة  وسام زايد -
 (3114)من سمطنة عمان  , وسام ُعمان العسكري، -
 (3114)من فرنسا  وسام جوقة الشرف من رتبة الوشاح االكبر، -
 (3114)من جميورية رومانيا  الدة الوسام الوطني لنجمة رومانيا،ق -
 (3114)من اسبانيا  قالدة ايزابيل الكاثوليكية، -
 (3114)من منظمة فرسان مالطا  ،Pro Merito Melitensi قالدة وسام -
 ( 3121)من قبرص  القالدة الكبرى من رتبة مكاريوس الثالث، -
 (3121)من البرازيل  ,ي لصميب الجنوبالقالدة الكبرى لموسام الوطن -
 (3121)من الجميورية العربية السورية  ,وسام أمّية الوطني ذو الوشاح االكبر -
 (3121)من دولة قطر  ,قالدة االستقالل -
 ( 3121)القالدة الكبرى  , وسام االرز الوطني -
 (3122)من البرازيل  ,وسام ريو برانكو من رتبة الوشاح االكبر -
 (3122)من ارمينيا  ,وسام الشرف -
 .اوسمة لبنانية عديدة خالل مسيرتو العسكرية في الجيش الممبناني -
 .مرة، وتينئة قائد المواء مرة واحدة 21اربع مرات، وتينئة قادة الجيش  حائز عمى تنويو قائد الجيش -

 2102شباط  
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 . رئاسة الجمهورية اللبنانيةنقـال عن موقع  ان هذه السيرة الذاتية: مالحظة


