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 بتمثیله في المناس�ات واإلحتفاالت كًال من :العمید ر�مون خّطاركّلف مدیر عام الدفاع المدني 
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 رئ�س مر�ز جبل لبنان الشمالي إبراه�م خور�  في قداس احتفالي �مناس�ة خم�س القر�ان 
برعا�ة وحضور صاحب الغ��ة والن�افة الكاردینال مار �شارة �طرس الراعي وحضور س�ادة 

السفیر ال�ابو� في لبنان المونسنیور GABRIELE CACCIA  بدعوة من تجّمع كهنة رعا�ا مدینة 
جون�ة في معهد الرسل في جون�ة بتار�خ ٢٠١٦/٥/٢٦ 

 Project  مسّیر أعمال القسم الفني العمید المهندس ب�ار حا�ك في حفل افتتاح معرض 
Lebanon بدعوة من الشركة الدول�ة للمعارض في مر�ز المعرض الب�ال – بیروت بتار�خ 

 ٢٠١٦/٥/٣١
 رئ�س مر�ز طرابلس العضو� واصف عواضة في حفل �مناس�ة عید قو� األمن الداخلي ال 

١٥٥ بدعوة من جمع�ة أصدقاء قو� األمن الداخلي في لبنان في المعهد الفني التر�و� في محلة 
ز�تون أبي سمراء في طرابلس  بتار�خ ٢٠١٦/٦/١ 

 مسّیر أعمال القسم الفني العمید المهندس ب�ار حا�ك في حفل تخر�ج دورة الرق�اء المتمرنین في 
األمن الداخلي بدعوة من المدیر�ة العامة لقو� األمن الداخلي في معهد قو� األمن الداخلي )ثكنة 

الرائد الشهید وسام عید( في عرمون بتار�خ ٢٠١٦/٦/٣
 رئ�س مر�ز أمیون العضو� جوزف خازن في احتفال �مناس�ة تخّرج �الب جامعة البلمند للسنة 
األكاد�م�ة (٢٠١٥ – ٢٠١٦) برعا�ة وحضور صاحب الغ�طة �طر�رك أن�اك�ة وسائر المشرق 

ال�طر�رك یوحنا العاشر بدعوة من إدارة جامعة البلمند في حرم الجامعة بتار�خ ٢٠١٦/٦/٣  
رئ�س مر�ز الغبیر� ٢ علي سعد الدین حمدان في إح�اء الذ�ر� السنو�ة السا�عة والعشر�ن 

لرحیل قائد المستضعفین في العالم رائد الوحدة اإلسالم�ة ومؤسس الجمهور�ة اإلسالم�ة في إیران 
"اإلمام روح هللا الموسو� الخمیني" بدعوة من سفیر المهور�ة اإلسالم�ة اإلیران�ة السید دمحم 

فتحعلي  في قصر األون�س�و – بیروت بتار�خ ٢٠١٦/٦/٣  
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 رئ�س مر�ز عّكار اإلقل�مي خضر �الب في حفل �مناس�ة عید قو� األمن الداخلي ال ١٥٥ 
بدعوة من جمع�ة أصدقاء قو� األمن الداخلي في لبنان في جامعة البلمند في بینو – عّ�ار بتار�خ 

 ٢٠١٦/٦/٤
 رئ�س مر�ز صور اإلقل�مي ّع�اس غّر�ب في فعال�ات الیوم األولمبي للعام ٢٠١٦ بدعوة من 

اللجنة األولمب�ة اللبنان�ة� التعاون مع مجلس بلد�ة مدینة صور على الكورن�ش ال�حر� في صور 
بتار�خ ٢٠١٦/٦/٤ 

 رئ�س شع�ة الخدمة والعمل�ات جورج أبو موسى في مشاهدة س�اق قو� األمن الداخلي التاسع 
للنصف ماراثون ٢٠١٦ �عنوان "أر�ض �سرعة وسوق عمهلك" بدعوة من المدیر�ة العامة لقو� 

األمن الداخلي في حرج بیروت – قصقص بتار�خ ٢٠١٦/٦/٥ 
 رئ�س الوحدة اإلدار�ة ز�اد الناطور في حفل إف�ار الخیر السنو� الحاد� عشر بدعوة من 

جمع�ة التكافل لرعا�ة ال�فولة في قاعة �افیون في فندق رو�ال بتار�خ ٢٠١٦/٦/٩
الد�تور إیلي م�ارك في مؤتمر حول اإل�ار القانوني والتن��مي للسالمة المرور�ة في فرنسا 

بدعوة من سفیر فرنسا في لبنان إ�مانو�ل بون ورئ�س جامعة القد�س یوسف األب سل�م دّكاش 
على مسرح فرنسوا�اسیل في جامعة القد�س یوسف بتار�خ ٢٠١٦/٦/١٣ 

 رئ�س الوحدة اإلدار�ة ز�اد الناطورفي إف�ار رمضان السنو� بدعوة من جمع�ة الفتوة اإلسالم�ة 
في فندق four seasons في بیروت بتار�خ ٢٠١٦/٦/١٤ 

 رئ�س قسم التدر�ب نبیل صالحاني في حلقة� حث�ة متخصصة حول التعاون بین المؤسسات 
واألجهزة الح�وم�ة في إ�ار الدفاع واألمن الو�ني بدعوة من كل�ة فؤاد شهاب للق�ادة واألر�ان 

داخل حرم الكل�ة في الف�اض�ة بتار�خ ١٥ و٦/١٦/ ٢٠١٦ 
 رئ�س شع�ة الخدمة والعمل�ات جورج أبو موسى في الحلقة األولى من سلسلة "ك�ار من لبنان" 

�عنوان "ود�ع الصافي، نشید أناشید الوطن" بدعوة من الجامعة اللبنان�ة الفرنس�ة داخل حرم 
الجامعة في د�ك المحد� – المتن بتار�خ ٢٠١٦/٦/١٧ 

 رئ�س مر�ز طرابلس العضو� واصف عواضة في حفل إف�ار الجمع�ة الطب�ة اإلسالم�ة 
السنو� العشر�ن بدعوة منها  في صالة الف�حاء في المیناء – طرابلس بتار�خ ٢٠١٦/٦/١٧ 



 رئ�س الدیوان علي أمهز في إف�ار جمع�ة الرسالة لإلسعاف الصحي السنو� بدعوة منها في •
م�عم الفندق�ة قرب مجمع بئر حسن التقني بتار�خ ٢٠١٦/٦/٢٠ 




