
 رمشار�ـــــــــــــــــــــــــات العمید ر�مون خطـّـــــــــــــــــــــا

 بتمثیله في المناسبات واإلحتفاالت �ًال من :العمید ر�مون خّطاركّلف مدیر عام الدفاع المدني 

  في حفل عشاء �مناسبة افتتاح القر�ة الرمضانیة ولید الحّشاش رئیس مر�ز بیروت اإلقلیمي 

برعا�ة سماحة مفتي الجمهور�ة اللبنانیة الشیخ عبد اللطیف در�ان والذ� أقامته جمعیة 

بیروتیات في "القر�ة الرمضانیة" على أرض دار الفتو�- فردان – شارع الرئیس رشید 

كرامي، بدعوة من جمعیة بیروتیات بتار�خ ٣٠-٤-٢٠١٩ 

  في افتتاح المؤتمر السنوي العمید المتقاعد المهندس بیار الحا�ك مسّیر أعمال القسم الفني 

لل FISUELL برعا�ة معالي وز�رة الطاقة والمیاه ند� �ستاني خور� في فندق 

كمبینس�ي السمرالند – الجناح، بدعوة من اإلتحاد اللبناني لسالمة مستخدمي الكهر�اء 

(FISUELL) و�تحاد المهندسین اللبنانیین بتار�خ ٣٠-٤-٢٠١٩

  في حفل اإلفطار السنوي لجمعیة سعد األحمررئیس مر�ز المتن الجنو�ي الساحلي اإلقلیمي 

المبرات الخیر�ة والذ� أقامته في مجمع ثانو�ة الكوثر ومبّرة السیدة خد�جة الكبر� على طر�ق 

المطار الجدید في بئر حسن، بدعوة من جمعیة المبرات الخیر�ة بتار�خ ٨-٥-٢٠١٩

  في حفل استقبال �مناسبة یوم الممرض/ة العالمي أقامته نقا�ة مارسیل فارس المدّر�ة 

 بولیفار بیار – بیروت هول – سن الفیل –الممرضات والممرضین في لبنان في مقر النقا�ة 

أمین الجمیل، بدعوة من نقا�ة الممرضات والممرضین بتار�خ ٩-٥-٢٠١٩

  في حفل اإلفطار السنوي لجمعیة واحة األمل للرعا�ة اإلجتماعیة علي أمهز  رئیس الدیوان

برعا�ة دولة الرئیس األستاذ نبیه بري والذي أقامته لتكر�م أصحاب األ�ادي البیضاء في 



قاعة �افیون رو�ال – مجمع seaside arena / الواجهة البحر�ة لبیروت، بدعوة من 

جمعیة واحة األمل بتار�خ ١٢-٥-٢٠١٩

  في حفل اإلفطار السنوي لجمعیة الفتوة اإلسالمیة ز�اد الناطور  رئیس الوحدة اإلدار�ة

 ز�تونة �اي، بدعوة من الهیئة –�مناسبة حلول شهر رمضان المبارك في فندق فور سیزونز 

اإلدار�ة في جمعیة الفتوة اإلسالمیة بتار�خ ١٤-٥-٢٠١٩

  في حفل اإلفطار السنوي الثالث والعشر�ن واصف �ر�مة  رئیس مر�ز طرابلس العضوي

للجمعیة الطبیة اإلسالمیة واإلحتفاء �الذ�ر� السنو�ة العاشرة الفتتاح مستشفى دار الشفاء في فندق 

كوالیتي إن – طرابلس، بدعوة من الجمعیة الطبیة اإلسالمیة بتار�خ ١٧-٥-٢٠١٩

  في حفل السحور الرمضاني السنوي للجمعیة اللبنانیة ز�اد الناطور   رئیس الوحدة اإلدار�ة

 واجهة بیروت – Seaside Arenaلرعا�ة المعوقین �مناسبة الشهر الفضیل في مجمع 

البحر�ة، بدعوة من الجمعیة اللبنانیة لرعا�ة المعوقین بتار�خ١٨-٥-٢٠١٩




