
مشاركات العمید ر�مون خطـّـار

 بتمثیله في المناس�ات واإلحتفاالت كًال من :العمید ر�مون خّطاركّلف مدیر عام الدفاع المدني 
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رئ�س مر�ز ضهور الشو�ر اإلقل�مي عبدو مسعود في حفل افتتاح المعرض السنو� الحرفّي 

الفني في بلد�ة بیت ش�اب والشاو�ة والقن�طرة بدعوة من إدارة المعهد اللبناني للمعاقین- مستشفى 

بیت ش�اب بتار�خ ٢٠١٥/١٢/٣

 رئ�س الوحدة اإلدار�ة ز�اد الناطور في إفتتاح األسبوع الثقافي المصري في لبنان ، في حضور 

وزیر الثقافة ریمون عریجي في قصر األونیسكو – بیروت ، بدعوة من سفارة جمھوریة مصر 

العربیة في  لبنان بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانیة بتاریخ ٤/۱۲/۲۰۱٥
رئ�س مر�ز البترون اإلقل�مي طوني �ش�ور�ان في حفل افتتاح معرض "مونة الم�الد" برعا�ة 

وز�ر الخارج�ة جبران �اسیل في بیت المونة البترون�ة – البترون بدعوة من جمع�ة بترون�ات 

بتار�خ ٢٠١٥/١٢/٥ 

عنصر العمل�ات من مر�ز بیروت اإلقل�مي جمال الحمصي في احتفال تكر�م مدیر عام الشؤون 

الثقاف�ة ف�صل �الب لمناس�ة قرب انتهاء خدمته في الوظ�فة العامة في قصر األون�س�و بدعوة من 

لجنة تكر�م رّواد الشرق بتار�خ ٢٠١٥/١٢/٩

 LCU مسّیر أعمال القسم الفّني العمید المهندس ب�ار حا�ك في مؤتمر الجامعة اللبنان�ة الكند�ة 

البیئي األول تحت عنوان "النفا�ات الصل�ة إدارة وحلول" في حرم الجامعة في عینطورة بدعوة من 

إدارة الجامعة اللبنان�ة الكند�ة LCU بتار�خ ٢٠١٥/١٢/١٥ 

مسّیر أعمال القسم الفّني العمید المهندس ب�ار حا�ك في حفل �مناس�ة انتهاء الدورة التدر�ب�ة 

لمفوضي الشر�ة البلد�ة ومعاونیهم التي ن�ّمتها جمع�ة المدن المتحدة في لبنان / الم�تب التقني 

للبلد�ات اللبنان�ة �التعاون مع معهد قو� األمن الداخلي والعدید من الجمع�ات والمؤسسات المحل�ة 



•

–

•

المختصة في قاعة Montaigne في المعهد الفرنسي في بیروت – طر�ق الشام بدعوة من جمع�ة 

المدن المتحدة بتار�خ ٢٠١٥/١٢/١٧

 رئ�س الجمع�ة اللبنان�ة للعنا�ة المل�فة ALSP- ST.Benoit الدكتور إیلي م�ارك في ندوة 

للنقاش حول "إعالن بیروت للحّر�ات الدین�ة" الصادر عن جمع�ة المقاصد اإلسالم�ة في حرم 

جامعة الح�مة   فرن الّش�اك بدعوة من إدارة جامعة الح�مة بتار�خ ٢٠١٥/١٢/١٨

رئ�س مر�ز جّز�ن اإلقل�مي مارون مقنزح في ر�سیتال م�الد� �مناس�ة عید الم�الد المجید 

برعا�ة راعي أبرش�ة صیدا ودیر القمر للروم الملكیین الكاثول�ك س�ادة المطران إیلي �شارة حّداد 

في �از�ل�ك سیدة المنطرة – مغدوشة بدعوة من "اسود الوطن – مجموعة أصدقاء المغاو�ر" 

بتار�خ ٢٠١٥/١٢/٢٠ 




