
   مشاركـــــــــــــــــــــــــات العمید ر�مون خطـّـــــــــــــــــــــار

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

•

•

•

 رئ�س مر�ز الحدث فاد� خالد في حفل تدشین المقّر العام الكشفي لجمع�ة �شافة اإلستقالل تحت 

إسم مبنى الد�تور فرنسوا �اسیل برعا�ة معالي وز�ر الشؤون اإلجتماع�ة األستاذ ب�ار بو عاصي 
في مار رو�ز/الد�وانة قرب دیر الرئاسة العامة للره�ان�ة األنطون�ة بدعوة من جمع�ة �شافة 

اإلستقالل بتار�خ ٢٠١٧/٤/٢٢ 
 مسّیر أعمال القسم الفني العمید المهندس ب�ار الحا �كفي مؤتمر �عنوان "األمن المائي في العالم 

العر�ي" برعا�ة معالي وز�ر ال�اقة والم�اه المهندس سیزار أبي خلیل في مقّر نقا�ة المهندسین في 
بیروت بدعوة من رئ�س اتحاد المهندسین اللبنانیین النقیب جاد تابت بتار�خ ٣ و٥/٤/ ٢٠١٧   

رئ�س الوحدة اإلدار�ة ز�اد الناطور في حفل افتتاح أعمال المؤتمر الو�ني األول حول الَحْوكمة 
الرقم�ة �عنوان "إرساء أسس متینة للتحّول الرقمي" برعا�ة دولة رئ�س مجلس الوزراء سعد 

الحر�ر� 



•

•

•

•

•

•

•

في السرا� الكبیر بدعوة من معالي وز�رة الدولة لشؤون التنم�ة اإلدار�ة الد�تورة عنا�ة عز 
الدین بتار�خ ٢٠١٧/٥/٤ 

 رئ�س شع�ة الخدمة والعمل�ات جورج أبو موسى في الحفل التكر�مي األول لــــ"الیوم العالمي 

لرجال اإل�فاء" برعا�ة سعادة محاف� مدینة بیروت القاضي ز�اد شبیب في بیت ال�بیب في فرن 
الّش�اك بدعوة من صندوق األرز التعاضد� بتار�خ ٢٠١٧/٥/٤ 

 رئ�س مر�ز طرابلس العضو� واصف �ر�مة في حفل إ�الق م�ادرة "طرابلس أحلى" برعا�ة 
وزارة الثقافة في طرابلس-الزاهر�ة- خان العس�ر بدعوة من وزارة الثقافة بتار�خ ٢٠١٧/٥/٦ 
 رئ�س مر�ز شح�م اإلقل�مي حسام الدین دحروج في حفل تكر�م شهداء الصحافة في الدامور من 

بین أبنائها الصحافیین الذین استشهدوا من أجل استقالل الوطن وحر�ة الكلمة أمام النصب 
التذ�ار� في ساحة الدامور بدعوة من بلد�ة الدامور بتار�خ ٢٠١٧/٥/٦  

 رئ�س شع�ة الخدمة والعمل�ات جورج أبو موسى في حضور مناورة میدان�ة في الهرمل تتناول 
سینار�و ف�ضان برعا�ة دولة رئ�س مجلس الوزراء األستاذ سعد الحر�ر� بدعوة من وحدة إدارة 

مخاطر الكوارث لد� رئاسة مجلس الوزراء التا�عة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتار�خ 
  ٢٠١٧/٥/١٠

 رئ�س مر�ز جبل لبنان الشمالي اإلقل�مي ابراه�م خور� في "یوم الصحة" الذ� أقامته الجامعة 
اللبنان�ة الكند�ة LCU داخل حرم الجامعة في عینطورة – كسروان بدعوة من إدارة الجامعة 

بتار�خ ٢٠١٧/٥/١٠ 
 رئ�س قسم التدر�ب نبیل صالحاني في الحفل الختامي لمشروع "تطو�ر عمل�ة إدارة حرائق 

الغا�ات في دمیت والمختارة" بدعوة من جمع�ة الثروة الحرج�ة والتنم�ة والسفارة ال�ا�ان�ة في لبنان 
في المر�ز الحرجي في دمیت – الشوف بتار�خ ٢٠١٧/٥/١٢ 

 مسّیر أعمال القسم الفني العمید المهندس ب�ار الحا�ك في افتتاح معرض "بروج�ت لبنان ٢٠١٧" 
برعا�ة دولة رئ�س مجلس الوزراء األستاذ سعد الحر�ر� في مجّمع الب�ال في وسط بیروت 

بتار�خ ٢٠١٧/٥/١٦ 



•

•

 مسّیر أعمال القسم الفني العمید المهندس ب�ار الحا�ك في "الیوم الصحي المجاني الرا�ع" والذ� 
أقامته إدارة مستشفى الساحل برعا�ة دولة رئ�س مجلس النواب األستاذ نب�ه بر� في مستشفى 

الساحل في الغبیر� بتار�خ ٢٠١٧/٥/١٨ 
رئ�س مر�ز جبل لبنان الشمالي اإلقل�مي ابراه�م خور� في حفل افتتاح النشا� الجامعي 

السنو� Marketing Mania الثاني عشر والذ� أقامته الجامعة اللبنان�ة الكند�ة LCU داخل 
حرمها في عینطورة وقد تخلله تكر�م مدیر عام الدفاع المدني العمید ر�مون ّخ�ارتقدیرًا 

إلنجازاته �م�ادرة من إدارة الجامعة بتار�خ ٢٠١٧/٥/١٩  




