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     روجيه سماحة

مطارات وشريكًا في مجموعة رئيس الونائب : حتى اليوم -8002 -
 .لالستشارات الهندسية الشرق االوسط – باريس

جمعية اعضاء " عضوا في الهيئة االدارية :8002 تشرين الثاني -
 ."نجوقة الشرف في لبنا

 .حاز على وسام جوقة الشرف الفرنسي من رتبة فارس :8008تموز  82 -

 .فرنسالمستشار التجارة الخارجية  :2012 -

 (MEREF)لبنان  في الفرنسية االقتصادية والممثليات األعمال عضو حركة: 8000 -

 .ز على وسام االرز الوطني من رتبة كومندورحا: 8000ايلول  -

 .حائز على وسام السياحة البرونزي من قبل وزارة التجهيز والنقل والسياحة: 0991كانون االول  -

الطيران الفرنسي من قبل وزارة التجهيز واالسكان والنقل حائز على وسام : 0990كانون االول  -
 .والفضاء

 .الميدالية الفضية لمدينة بوردوحائز على : 0921تشرين االول  -

 .تم تكريمه من قبل وزارة السياحة الفرنسية لمساهمته في نشر صورة فرنسا في العالم: 0921شباط  -

ص في لبنان، وعمل بفاعلية لتعزيز العالقات نه قنصل فخري عام لقبرتم تعيي: 0922تشرين الثاني  -
 .بين البلدين

 :الخبرة المهنية

 .مستشار مجموعة مطارات باريس: حتى اليوم 0990 -



  .مستشار تجاري لهندسة مطارات باريس: حتى اليوم 8000 -

 .مستشار تجاري الدارة مطارات باريس: حتى اليوم 8000 -

الرنكا، دبي، ابو ظبي، عمان، السعودية، : شارك بفاعلية في توقيع اتفاقات في كل من -
 .البحرين،قطر

 ".Hub Telecom"مستشار تجاري لـ: حتى اليوم 8002 -

قنصل فخري لقبرص في لبنان، وممثل الشركة الجوية القبرصية في : حتى اليوم 0920 -
 .فرنسا ولبنان

 .مدير عام الشركة الجوية القبرصية لفرنسا وبلجيكا وهولندا -

من /  2 /ت الشركة الجوية القبرصية بعد ان طلب" 180أ "ائرة ايرباص ساهم في اطالق ط -
كي تصل الشركة الصانعة الى عدد محدد " 100أ "طائرات ايرباص  /  2/ هذه الطائرات، و

 .من طلبات الطائرات يسمح باطالقها

وخالل حرب عام ( 0990-0912) تعاون مع السفارة الفرنسية في لبنان خالل فترة الحرب  -
كما تم . ايضًا، في تسهيل االجراءات للرعايا وباالخص اجراءات االخالء من لبنان 8001

 .بهذا الخصوص التعاون ايضًا مع وزارة الخارجية القبرصية

 .ساهم في تعزيز السياحة بين فرنسا وقبرص -

نشر في الجريدة الرسمية اتفاق التعاون في مجال السياحة بين : 0921كانون االول  10 -
 .82/0/0921ين الفرنسية والقبرصية الذي تم توقيعه في باريس في الحكومت

 .في لبنان" Cyprus Airways"ممثل الشركة الجوية القبرصية  -

 حزيران 2102
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 .العالقة صاحب بها زودنا التي المعلومات وفق نشرت الذاتية السيرة هذه ان :مالحظة

 


