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%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86-

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-

%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-

%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC-15-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7-

%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85 
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 "ضباطا ورتيبا تابعوا دورة "الشراء العام/مستوى متقدم 15معهد باسل فليحان خّرج 

 متفرقات20:27   2018آب  09الخميس 

 

المالي واالقتصادي  "معهد باسل فليحان" في إدارة المال العام الّذي باشر بتنفيذه قوى األمن الداخلي أُقيم، في إطار برنامج تعزيز قدرات

 ."ضابًطا ورتيًبا تابعوا دورة "الشراء العام/ مستوى متقدم 15مطلع هذا العام، حفل توزيع إفادات مشاركة على 

، اإلفادات على سعيد فواز بساط، ورئيس وحدة اإلدارة المركزية في قوى األمن الداخلي العميدوسلّمت رئيسة المعهد لمياء المبيض 

، لثقتهما ومساهتمها في إنجاح البرنامج الياس يونس قيدالمشاركين بالدورة، كما قّدمت بساط شهادتي تقدير للعميد سعيد فواز والع

 .المذكور

 .الدورة ، لبساط والمدربين الّذين أشرفوا علىالمديرية العامة لقوى األمن الداخلي بدوره، قّدم فواز دروًعا تذكارية بإسم

https://www.elnashra.com/news/show/1233049/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-

%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-

%D8%AE%D8%B1%D9%91%D8%AC-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7-

%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7-

%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B4 
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https://www.elnashra.com/news/show/1233049/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%91%D8%AC-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4
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 معهد باسل فليحان يخرج دورة من ضباط ورتباء قوى االمن

 - 16:31 - 2018آب  09الخميس  - أخبار محلّية

 

 في إطار برنامج تعزيز قدرات قوى االمن الداخلي في إدارة المال العام الذي باشر في تنفيذه معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي مطلع

الشراء العام / مستوى  ضابطاً ورتيباً تابعوا دورة: " 15حفل توزيع إفادات مشاركة على  9/08/2018هذا العام، أقيم بعد ظهر اليوم 

 ."متقدم

وقد سلمت رئيسة المعهد السيدة لمياء المبيض بساط ورئيس وحدة االدارة المركزية في قوى االمن الداخلي العميد سعيد فواز، اإلفادات 

ساهتمها في انجاح على المشاركين بالدورة، كما قدمت السيدة بساط شهادتي تقدير للعميد سعيد فواز والعقيد الياس يونس لثقتهما وم

 .البرنامج المذكور

 .رةبدوره قدم العميد سعيد فواز دروعاً تذكارية باسم المديرية العامة لقوى االمن الداخلي للسيدة بساط والمدربين الذين أشرفوا على الدو

http://www.lebanonfiles.com/news/1359151 
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 ضباطا ورتيبا تابعوا دورة في الشراء العام / مستوى متقدم 15معهد باسل فليحان خرج 

 

 متفرقات16:59الساعة  2018آب  09الخميس 

باسل أقيم بعد ظهر اليوم، في إطار برنامج تعزيز قدرات قوى االمن الداخلي في إدارة المال العام الذي باشر بتنفيذه معهد  -وطنية 

ضابطا ورتيبا تابعوا دورة "الشراء العام / مستوى  15فليحان المالي واالقتصادي مطلع هذا العام، حفل توزيع إفادات مشاركة على 

 ."متقدم

وسلمت رئيسة المعهد لمياء المبيض بساط ورئيس وحدة االدارة المركزية في قوى االمن الداخلي العميد سعيد فواز، اإلفادات على 

 .ين بالدورة، كما قدمت بساط شهادتي تقدير للعميد سعيد فواز والعقيد الياس يونس لثقتهما ومساهتمها في انجاح البرنامج المذكورالمشارك

  .بدوره قدم فواز دروعا تذكارية باسم المديرية العامة لقوى االمن الداخلي لبساط والمدربين الذين أشرفوا على الدورة

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/359455/15 
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