السرية الذاتية
اوال ً  :البيانات الشخصية
االسم  :حسين مصطفى حسين الجزيرى
الرتبة  :لواء بحرى أ .ح
تاريخ امليالد 1691/5/1 :
الديانة  :مسلم
العنوان  11 :ش عبد الحميد الديب – ثروت – االسكندرية
احلالة االجتماعية  :متزوج
عدد االوالد )1( :

ثانياً  :املؤهالت العلمية
 -1داخل مجهورية مصر العربية

أ .بكالوريوس العلوم البحرية عام  1611من الكلية البحرية المصرية
ب .ماجستير العلوم العسكرية والبحرية عام  1611من معهد الدراسات العليا البحرية
ج .زمالةةةةةة ايا يميةةةةةة راةةةةةةر العسةةةةةكرية العليةةةةةا عةةةةةام  – 1006مةةةةةن ايا يميةةةةةة راةةةةةةر العسةةةةةكرية
( يلية الحرب العليا )
 .ماجستير فى ا ارة االعمال المهنيةة عةام  1011مةن االيا يميةة العربيةة للعلةوم والتكنولوجيةا والن ة
البحرى
 -2خارج مجهورية مصر العربية

أ.

ورة ال ا ه واالريان البحريه االيطاليه عام  1000مةن كلية القاده واالركان البحريه االيطاليه
{فينسيا}

ب .ورة ال ةةا ه واالريةةان المهةةتريه االيطاليةةه عةةام  1001مةةن كليههة القههاده واالركههان املشههةكة
االيطالي ( روما )
ج .ماجستير فى العلوم السياسيه واالقتصا يه عام  1001من جامعة روما االيطالي

ثالثا :الوظائف السابق :
 .1التدرج فى الوظائف ال يا يه بلواء الغواةات حتى قائد غواةه

1001 – 1611

 .1رئيس فرع اعدا الدوله للحرب بال وات البحريه

1001 – 1001

 .3التدرج فى الوظائف ال يا يه بلواء مكافحة االلغام حتى قائد لواء

1011 – 1001

 .1رئيس اريان قاعدة مطروح البحريه

1013 – 1011

 .5رائب رئيس شعبة العمليات البحريه

1011 – 1013

 .9قائد قاعدة مطروح البحريه

1019 – 1011

 .7رئيس شعبة التسليح البحرى

1017 – 1019

 .1مساعد رئيس اريان حرب ال وات المسلحه

1011 – 1017

 .6مدير معهد الدراسات العليا البحريه

يناير  – 1011يوريو 1011

 .10مدير الكليه البحريه المصريه

1016 – 1011

 .11مساعد قائد ال وات البحريه

يوريو  – 1016سبتمبر 1016

 .11رئيس الهيئه المصريه لسالمة المالحه البحريه

 13سبتمبر 1016

رابعا  :امليداليات واالومس والنياشني
 .1ميدالية عيد تحرير سيناء
 .1ميدالية اليوبي الفضى لعيد ال وات البحريه
 .3ميدالية اليوبي الفضى لحرب ايتوبر 1673
 .1ميدالية اليوبي الذهبى لثورة يوليو 1651
 .5ميدالية اليوبي الفضى لتحرير سيناء .
 .9ميدالية اليوبي الذهبى لعيد ال وات البحريه
 .7روط الخدمه الطويله وال دوه الحسنه
 .1روط الخدمه الممتازه
 .6روط الواجب من الدرجه الثاريه عام 1011
 .10روط الواجب من الدرجه الثاريه عام 1013
 .11روط المعريه من المملكه العربيه السعو يه عام 1017
 .11ميدالية ثورة  15يناير 1011
 .13ميدالية ثورة  30يوريو 1013

