
مشاركات العمید ر�مون خطـّـار

 بتمثیله في المناس�ات واإلحتفاالت كًال من : العمید ر�مون خّطاركّلف مدیر عام الدفاع المدني 

 رئ�س مر�ز الجدیدة اإلقل�مي ّع�اس شمعون  في المعرض المس�حي الثالث عشر للعام ٢٠١٤ الذ� ُنظِّم تحت رعا�ة صاحب•
 أنطل�اس بدعوة من اإلتحاد الكاثول�كي العالمي للصحافة –الغ�طة ن�افة الكردینال مار �شارة �طرس الراعي  في كن�سة مار ال�اس 

•

في لبنان بتار�خ ٢٠١٤/١١/٢٧ 
رئ�س مر�ز جبل لبنان الشمالي اإلقل�مي ابراه�م خور� في ورشة عمل تحت عنوان "هل لبنان في دائرة خطر اإلیبوال؟" في حرم 

•

الجامعة اللبنان�ة – ساحل علما بدعوة من الجامعة اللبنان�ة األلمان�ة LGU بتار�خ ٢٠١٤/١٢/٢ 
 رئ�س مر�ز الشمال اإلقل�مي نبیل هوشر في لقاء حوار� تحت عنوان "التكنولوج�ا...بین الثقافة واإلدمان" تخلله توز�ع شهادات 

على الذین شار�وا في دورة اإلسعافات األول�ة بدعوة من الجمع�ة اللبنان�ة الخیر�ة لإلصالح والتأهیل بتار�خ ٢٠١٤/١٢/٤
في إح�اء الذكرى الخامسة والعشر�ن الستشهاد "الرئ�س ر�ن�ه معوض ابراه�م خوري رئ�س مركز جبل لبنان الشمالي اإلقل�مي  •

•

ورفاقه" في مسرح Platea – ساحل علما بدعوة من النائب السابق السّیدة نائلة معّوض وعائالت الشهداء بتار�خ ٢٠١٤/١٢/٤ 

رئ�س مر�ز البترون اإلقل�مي أنطوان �ش�ور�ان في حفل افتتاح معرض "بترون�ات الم�الد" في بیت المونة البترون�ة – البترون 

•

بدعوة من جمع�ة بترون�ات بتار�خ ٢٠١٤/١٢/٦
ین إّال الحب" لسماحة العّالمة السید   رئ�س مر�ز المتن الجنو�ي الساحلي اإلقل�مي سعد األحمر في حفل توق�ع �تاب "وهل الدِّ

حسین الخشن في معرض بیروت الدولي للكتاب في الب�ال بدعوة من المر�ز اإلسالمي الثقافي بتار�خ ٢٠١٤/١٢/٦
ل من الصندوق الكو�تي في خضر طالبرئ�س مركز عّكار اإلقل�مي  •  في حفل اإلفتتاح الرسمي لمركز الطوارىء في عّكار المموَّ

•

خر��ة الجند� – عّكار بدعوة من بلد�ة خر��ة الجند� بتار�خ ٢٠١٤/١٢/٩
 رئ�س مر�ز ضهور الشو�ر اإلقل�مي عبدو مسعود في حفل تدشین ساحة الج�ش اللبناني في القعقور في �احة كن�سة مار ال�اس 

–
•

 القعقور بدعوة من أهالي ورئ�س مجلس بلد�ة القعقور بتار�خ ٢٠١٤/١٢/١٤ 
 رئ�س شع�ة الخدمة والعمل�ات جورج أبو موسى في مناورة مكتب�ة حول إدارة عمل�ات اإلستجا�ة لسینار�و هزة أرض�ة في مبنى 

•

وزارة الشؤون اإلجتماع�ة بدعوة منها بتار�خ ٢٠١٤/١٢/١٥  
 رئ�س م�تب التدقیق �طرس غنطوس في مؤتمر حول استراتیج�ة وزارة الزراعة لألعوام ٢٠١٥ – ٢٠١٩ في السرا� الكبیر بدعوة 

•

من وزارة الزراعة �التعاون مع مشروع التنم�ة الزراع�ة والر�ف�ة بتار�خ ٢٠١٤/١٢/١٥ 
 رئ�س مر�ز الحدث فاد� خالد في حفل تخر�ج دورتي المفتشین درجة ثان�ة المتمرنین والمأمور�ن تحت عنوان "دورة المفتش األول 

الشهید عبد الكر�م حدرج" في معهد قو� األمن الداخلي – الوروار بدعوة من المدیر�ة العامة لألمن العام بتار�خ ٢٠١٤/١٢/١٦
 في المؤتمر والمعرض الحادي عشر لبرنامج إنجازات ال�حوث الصناع�ة اللبنان�ة في قصر خلیل حمزةرئ�س مركز ال�اشورة  •

•

األون�س�و – بیروت بدعوة من جمع�ة الصناعیین اللبنانیین بتار�خ ٢٠١٤/١٢/١٧ 
 رئ�س مر�ز عّكار اإلقل�مي خضر �الب في مناس�ة "یوم الشر�ة العر��ة" في قاعة بلد�ة مجدال – عّكار بدعوة من جمع�ة 

أصدقاء قو� األمن الداخلي ومجلس بلد�ة مجدال بتار�خ ٢٠١٤/١٢/١٨



 في ذكرى الیوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشیخ جاسم بن دمحم بن ثاني مقالید الحكم في ز�اد الناطوررئ�س الوحدة اإلدار�ة  •
� بتار�خ  ال�الد في فندق أنتر�ونتیننتال – فین�سا بدعوة من سفیر دولة قطر في لبنان علي بن حمد م�ارك آل جو�هل الِمرِّ

 ٢٠١٤/١٢/١٨

في ر�سیتال م�الدي �عنوان "ولد لنا المخلص" برعا�ة وحضور صاحب ابراه�م خوري رئ�س مركز جبل لبنان الشمالي اإلقل�مي  •
الغ�طة ن�افة الكردینال مار �شارة �طرس الراعي في أودیتور�وم الصرح ال�طر�ركي - �كركي بدعوة من جمع�ة سعادة السماء بتار�خ 

٢٠١٤/١٢/١٩
مناورة مكتب�ة حول إدارة عمل�ات اإلستجا�ة لسینار�و هزة أرض�ة في مبنى  فيجورج أبو موسى رئ�س شع�ة الخدمة والعمل�ات  •

•

وزارة التر��ة �عوة منها بتار�خ ٢٠١٤/١٢/٢٠ 
–رئ�س مر�ز الجدیدة اإلقل�مي ّع�اس شمعون  في ر�سیتال م�الد� أحیته جوقة شبی�ة مار ال�اس  أن�ل�اس في كن�سة مار

ال�اس الكبر� - أنطل�اس بدعوة من رئ�س وآ�اء دیر ال�اس - أنطل�اس بتار�خ ٢٠١٤/١٢/٢٣

رئ�س الدیوان علي أمهز في حفل افتتاح مر�ز الدفاع المدني والطوار�ء في قاعة مبنى اتحاد بلد�ات الضاح�ة الجنو��ة بدعوة 
من اإلتحاد بتار�خ ۱/۱۷/۲۰۱٥

•

رئ�س قسم التدر�ب نبیل صالحاني ومسیِّر أعمال م�تب اإلعالم إیلي خیرهللا في ورشة عمل �عنوان "الكوارث عبر عدسة 
اإلعالم" في السرا� الكبیر بدعوة من وحدة إدارة مخاطر الكوارث لد� رئاسة مجلس الوزراء بتار�خ ۱/۲۰/۲۰۱٥

•

رئ�س مر�ز الحدث فاد� خالد في حفل تخر�ج دورتي المفّتشین درجة ثان�ة والمأمور�ن المتمرنین(الدفعة الثان�ة) فيمعهد قو� 
األمن الداخلي – الوروار بدعوة من المدیر�ة العامة لألمن العام بتار�خ ٢٠١٥/١/٢٣ 

•




