
:كّلف مدیر عام الدفاع المدني العمید ر�مون خّ�ار بتمثیله في المناس�ات واإلحتفاالت �ًال من 

  في الحفل التكر�مي المر�زي لـــ "مسعفات الرسالة" �الل رعد  رئیس مر�ز �علبك اإلقلیمي

قین السیدة رندة  برعا�ة عقیلة دولة رئیس مجلس النواب رئیسة الجمعیة اللبنانیة لرعا�ة المعوَّ

 الجامعة اإلسالمیة بدعوة من جمعیة الرسالة لإلسعاف الصحي – الكّیال –بري في �علبك 

بتار�خ ٢٠١٨/٣/٢٤ 

  رئیس مر�ز النبطیة اإلقل�مي حسین �قیه في مؤتمر "تمدد وحما�ة" لوضع مقار�ة علمیة 

متخصصة في سبیل الحّد من مخاطر الحرائق وسبل مكافحتها على صعید اإلتحاد 

والبلد�ات برعا�ة وحضور عقیلة دولة رئیس مجلس النواب رئیسة الجمعیة اللبنانیة للحفاظ 

مشار�ـــــــــــــــــــــــــات العمید ر�مون خطـّـــــــــــــــــــــار



على آثار وتراث الجنوب اللبناني (آثار جل) السیدة رندة بر� في النبطیة – مبنى اإلتحاد  –

مر�ز الدراسات والتمكین (قاعة الصحافي �باس بدر الدین) بدعوة من إتحاد بلد�ات 

الشقیف – النبطیة �التعاون مع وزارة الزراعة وجمعیة أمواج البیئة بتار�خ ٢٠١٨/٤/٦.

  في حفل تكر�م الشاعر موسى زغیب �مناسبة إیلي خوري  رئیس مر�ز جونیة العضوي

صدوروتو��ع �تا�ه األخیر "خبرة زمن"  داخل قاعة البا�ا یوحنا بولس الثاني في جامعة 

الروح ال�دس – الكسلیك بد�وة من إدارة جامعة الروح ال�دس وجامعة آل ز�یب في 

الو�ن والمهجر بتار�خ ٢٠١٨/٤/١١. 

  الحیاة للقلوب الشا�ة" برعا�ة نائب دولة –في حفل افتتاح "یوم الصحة إیلي مبارك  الد�تور 

رئ�س مجلس الوزراء معالي وز�ر  الصحة ّ�سان حاصباني داخل حرم الجامعة اللبنان�ة 

 Yohanفي عینطورة بد�وة من إدارة الجامعة �االشتراك مع مؤسستي و LCU الكند�ة

GLC بتار�خ٢٠١٨/٤/١٢. 

  المدّر�ة مارسیل فارس في نشاط أقامه تالمیذ مدرسة ال�د�سة تر�ز�ا ال�فل �سوع – �رن 

الّشباك �عنوان "المقهى العالمي" في شارع الجنرال شهاب وذلك ل�رض مراحل مشروعهم 

وللتشارك في أ�كار تخدم مبادرتهم المجتمعیة ضمن برنامج "المواطن الفاعل" الذ� ُینّفذ في 

المدارس الرسمیةو الخاصة في لبنان بهدف تكمین التالمیذ من المعارف وال��م والمهارات نحو 

ترشید الخدمة المجتمعیة في إطار التنمیة السمتدامة، بد�وة من المجلس الثقافي البر�طاني في 

لبنان وجمعیة شباب للسالم Youth For Peace بتار�خ ٢٠١٨/٤/١٢. 

   في ورشة عمل قطاعیة �عنوان "مشار�ةجورج أبو موسى  رئیس شعبة الخدمة والعملیات

المرأة في القطاع األمني" للبحث �األولو�ات االستراتیجیة التي ینبغي اعتمادها وسبل العمل 



على وضعها موضع التن�یذ في �ندق الموفنبیك – جادة الجنرال دوغول – بیروت بد�وة 

من الهیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنان�ة بتار�خ ٢٠١٨/٤/١٢.

   في حفل العشاء السنوي لإلتحاد الكاثولیكي جورج أبو موسى  رئیس شعبة الخدمة والعملیات

العالمي للصحافة – لبنان (أوسیب لبنان) والذ� �عدو ر�عه لد�م أنشطة اإلتحاد 

والحر�ات اإلعالم�ة في م��م Don Castillo في جون�ة بتار�خ ٢٠١٨/٤/١٤. 

 

   

"   مسیّر أعمال القسم الفني العمید المهندس بیار الحا�ك في ورشة عمل �عنوان "البناء األخضر

رع  برعا�ة معالي وز�ر األشغال العامة والنقل األستاذ یوسف فنیانوس في مبنى نقا�ة المهندسین في شا

 بیت المهندس في بئر حسن بدعوة من جمعیة أند�ة اللیونز الدولیة �اإلشتراك مع نقا�ة المهندسین في

 بیروت بتار�خ ١٨/٤/٢٠١٨.

ق   رئیس مر�ز البترون اإلقلیمي أنطوان �ش�ور�ان في حضور السباق السادس للر�ض "سبا

 الر�یع ٢٠١٨" من بلدة حاالت وصوًال إلى البترون �إشراف اتحاد ألعاب القو� بدعوة من لجنة

 سباقات االستقالل بتار�خ ٢٩/٤/٢٠١٨.




