السيرة الذاتية
 129عمارات إستثمارى ض.ق.م خلف النادي األهلي م .نصر القاهرة.
تليفون المنزل3117424020 :
تليفون محمول32273314333 - 32332030010 :
بريد إلكترونيtnoseir@hotmail.com :

أوال  :البيانات الشخصية:
اللواء طارق فاروق محمود نصير من مواليد  25يونيو  2900انضم للخدمة بالقوات
المسلحة عام  2942كطالب بالكلية الحربية حتى تخرج منها في  2940كضابط
بسالح المشاة حيث انضم إلى قوات الصاعقة وشارك في حرب تحرير الكويت (العروبة
 .)93وانتقل إلى الخدمة بالمخابرات الحربية  2997وتولى جميع المناصب القيادية
المؤهلة للخدمة في رتبة اللواء حتى عام .1329

ثانيا  :التأهيل العلمى :
 -2زمالة برنامج حماية البنية التحتية الحرجة و األمن الدولى من جامعة كارلتون
بدولة كندا.
 -1ماجستير إدارة أعمال ( )MBAاألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
 -0الدبلومه العليا لحماية البنية التحتية الحرجة واألمن الدولي جامعة كارلتون
بدولة كندا.
 -7الدبلومه العليا لمديري المؤسسات التربوية – كلية التربية –عين شمس.
 -0بكالوريوس تجارة قسم إدارة أعمال – كلية التجارة – جامعة عين شمس.
 -0بكالوريوس علوم عسكرية  -الكلية الحربية.
 -4جميع الدراسات التى تؤهل للترقى والخدمة فى رتبة اللواء بالقوات المسلحة
المصرية و بإدارة المخابرات الحربية لعدة سنوات.

ثالثا  :المناصب السابقة :
 -2مساعد ملحق الدفاع المصري واشنطن .
 -1مدير مخابرات مطار القاهرة الدولى.
 -0مدير مخابرات القاهرة الكبرى .
 -7مدير معهد دراسات العلوم المخابرتية واألمنية .
 -0عضو األمانه العامة لمجلس األمن القومى برئاسة الجمهورية  /ممثال لوزارة
الدفاع.
 -0وكيل أول وزارة الطيران المدنى.

رابعا  :المناصب الحالية :
 -2مساعد وزير الطيران المدنى لشئون أمن الطيران والمتابعة .
 -1عضو مجلس الشيوخ المصرى .
 -0وكيل لجنة الدفاع واألمن القومى بمجلس الشيوخ المصرى .
 -7رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ المصرى .
 -0األمين العام لحزب حماة الوطن .
 -0عضو البرلمان العربى .

خامسا  :عضوية مجالس اإلدارات والجمعيات والجامعات :
 -2عضو مجلس أمناء جامعة السالم .
 -1عضو مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية .
 -0عضو الجمعية العامة لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة .
 -7خبير و مدير برنامج حماية البنية التحتية الحرجة و األمن الدولي في مصر
من جامعة كارلتون كندا.

سادسا  :المشاركة في العمليات الحربية :
 شارك فى حرب الخليج  /تحرير الكويت (العروبة  ) 93من عام  2993إلى عام2992

سابعا  :الق اررات الجمهورية :
 -2صدر له القرار الجمهورى رقم  707بتاريخ  1320من السيد رئيس الجمهورية
بالتعيين عضو باألمانة العامة لمجلس األمن القومى برئاسة الجمهورية وممثال
لوزارة الدفاع.
 -1صدر له القرار الجمهورى رقم  093بتاريخ  1313من السيد رئيس الجمهورية
بالتعيين عضوا بمجلس الشيوخ المصرى .

ثامنا  :الندوات و الدراسات خارج البالد :
تم حضور العديد من الندوات والدراسات اإلستراتيجية خارج البالد فى كال من :
الواليات المتحدة األمريكية – ألمانيا – روسيا – كندا – فرنسا – البرازيل .

تاسعا :الميداليات واألنواط والنياشين :
منح أكثر من ( )23أوسمة وأنواط وميداليات كان من أهمها وسام الجمهورية من
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى .

